
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Додаток-77 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 

Про внесення змін до Програми фінансового 

забезпечення правової роботи Бурштинської міської 

ради на 2019 рік в особі юридичного відділу  

* 4500,0 Допорогова 

закупівля 

грудень Рішення м/ради від 27.11.19 

№06/84-19 

1.Меблі офісні: компьютерний стіл кутовий 

39130000-2 Офісні меблі (Комп’ютерні столи) 

2210  4500,0  Допорогова 

закупівля  

грудень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма соц-економрозвитку на 2019 рік 2240 * Без проведення 

процедури 

Грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

2.Технагляд по кап. Ремонту багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Калуська,7 в м.Бурштині  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)   

2240 255,0 Без проведення 

процедури  

Грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

3.Технагляд по кап. Ремонту багатоквартирного 

житлового будинку на вул. Будівельників,2а  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 980,0 Без проведення 

процедури  

Грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

4.Технагляд по заміні аварійних ділянок тепломереж по 

вул.Петлюри, вул.С.Стрільців т.к.4,5 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 754,0 Без проведення 

процедури  

Грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

5.Технагляд за придбанням та встановленням захисних 

решіток для ЦНАП 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги  
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 727,0 Без проведення 

процедури  

Грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  



Зміни до Плану природоохоронних заходів на 2019р. 

 

2240 * * грудень * 

6.Технагляд по заходах з озеленення по вулиці 

Будівельників  

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

2240 725,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

7. Будівництво каналізаційних мереж і споруд на них 

по вул.Герцена, Коротка ДСТУ Б Д.1.1-1:2013  
45230000-8 Будівн трубопроводів, ліній зв’язку та елект 

45232410-9 Будівництво каналізаційних трубопроводів 

3122 -6766,0 Допорогова 

закупівля 

червень п.3.1 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

8. Технічний нагляд за об’єктом: будівництво каналізац 

мереж і споруд на них по вул.Герцена, Коротка 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. Послуги 
(71248000-8 Технагляд за проектами та докум) 

3122  6766,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма про фонд міської ради на виконання 

депутатських повноважень  

* 35440,0 * грудень * 

9. Поточний ремонт стоянки по вул.Стуса,11 

45236000-0 Вирівнювання поверхонь  
2240 19140,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

10.Придбання вікон для ремонту та відновлення буд. по 

вул.Стуса,9 (2п.)  

45421132-8 – Встановлення вікон  

2240 11300,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

11. Придбання акордеона 

 37310000-4  Музичні інструменти (аккордеон)   

2210 5000,0 Без проведення 

процедури 

грудень п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма фінзабезпечення апарату управління  * * * грудень *  

12. Обслуговування бухгпрограм 

72260000-5 Послуги, пов’язані з програмним забезпеч. 

(Послуги зі впровадж програмн забезпечення)  

2240  - 8340,0  Без проведення 

процедури  

січень-грудень  п.3.2 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р. 
 

13. Обслуговування бухгпрограм: консультаційні 

послуги по електронних системах звітності 

72220000-3 Консультаційні послуги з питань систем та 

з технічних питань  

2240 8340,0  Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Програма соц-економічного розвитку на 2019 рік * * * грудень  * 

14. Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення 

45310000-3 Електромонтажні роботи  

(45316100-6 Монтаж обладнання зовн. освітлення) 

3132 -12365,0 Без проведення 

процедури  

серпень Рішення м/ради від 20.12.19 

15. Технагляд по капітальному ремонту освітлення 

71240000-2 Архітектурні, інженерні та планув. послуги 
3132 197,0 Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 



(71248000-8 Технагляд за проектами та докум)  

16. Заміна електрообладнання в будинку по 

вул.Петлюри,11 45310000-3 Електромонтажні роботи  

 (45317000-2 Інші електромонтажні роботи) 

2240 12168,0 Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19 

Програма соцзахисту і підримки дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування на 2016-2020 

2210 8160,0 Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  
17. Новорічні подарунки до міського заходу до дня 

Святого Миколая 

15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондит. вироби  

2210 8160,0 Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

Програма функціонування ЦНАП 2240 1200,0 Без проведення 

процедури  

грудень  Рішення м/ради від 25.06.19 

№02/75 – 19   

18. Підключення мережі Інтернет  
    72410000-7 Послуги провайдерів (Інтернет-послуги)  

2240 1200,0 Без проведення 

процедури  

грудень  п.3.2 Положення від 25.06.19 

 №05/76-19  

 

Затверджено рішенням тендерного комітету від 09.12.19р.  №107 

 

 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                    ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                 ________________________                                       М.Назар     


