
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-63 до річного плану закупівель на 2019 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за 

наявності)  

Код згідно 

з КЕКВ 

(для бюдж 

коштів) 

Розмір бюдж. 

призн. за кошт 

або очік 

вартість предм 

закуп, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок проведен 

проц закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

План природоохор заходів з місцевих фондів з 

охорони навколишнього природного середовища по 

Бурштинській м/раді на 2019 рік  

* * * серпень * 

1.Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві:  гідродинамічне очищення стабілізаторів 

старого осаду 90470000-2 Послуги з чищення 

каналізаційних колекторів  

2240 -58 000,0 Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

2.Розширення необхідних споруд для очищення 

стічних вод, що утворюються в комунальному 

господарстві: гідродинамічне очищення стабілізаторів 

старого осаду 90470000-2 Послуги з чищення 

каналізаційних колекторів  

2240 58000,0 Допорогова 

закупівля  
серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

3. Заміна каналізаційних мереж і споруд на них  по 

вул.В.Стуса,21 (заміна вводу)  

45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електр, шосе, доріг, аеродр і зал доріг; вирівн поверхон 

45231113-0 Заміна трубопроводів  

2240 58 000,0  Без проведення 

процедури 
серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма фінансового забезпечення апарату 

управління 

2210 -3700,0 Допорогова 

закупівля  
серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

4. Дрібне канцелярське приладдя: різне 

    30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(30197000-6  (Дрібне канцелярське приладдя). 

2210 -200,0 Допорогова 

закупівля  
серпень  п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 

5. Папір різноформатний 2210 -3500,0 Допорогова серпень п.3.1 Положення №03/20-16 від 



    30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(Папір для друку)  

закупівля  29.11.16р. 

Програма функціонування ЦНАП 2210 3700,0 Допорогова 

закупівля  
серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

6.Дрібне канцелярське приладдя: різне – файли А4 

глянець 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(30197000-6  (Дрібне канцелярське приладдя).  

2210 200,0 Допорогова 

закупівля  
серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

7. Папір офісний А4 

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне  

(30197000-6  (Дрібне канцелярське приладдя). 

2210 3500,0 Допорогова 

закупівля  
серпень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 23.08.19р.  №.84 

  

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

   

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар    


