
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

Зміни-19 до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік 

Бурштинська міська рада, код  04357466 

 

Конкретна назва предмету закупівлі 

Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі (за наявності) 

  

Код 

КЕКВ 

(для 

бюдж. 

коштів) 

Розмір 

бюдж.призн. за 

кошторисом або 

очікув. вартість 

предмета 

закупівлі, грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Програма  містобудівного кадастру та 

створення служби містобудівного 

кадастру на території Бурштинської 

міської ради на 2015-2019рр. 

* 130 000,00 * травень Рішення міської ради від 27.01.17  

№ 02/22-17 «Про направлення вільного 

залишку» 

1. Ліцензійне програмне забезпечення для 

ведення містобудівного кадастру  

72260000-5 - Послуги, пов’язані з 

програмним забезпеченням  

 

2240 100 000,0 допорогова  Травень Рішення від 27.01.17 №03/22-17 «Про 

внесення змін до «Програми 

містобудівного кадастру та створення 

служби містобудівного кадастру на 

території Бурштинської міської ради на 

2015 – 2019 роки»  

2. Консультаційні послуги з програмного 

забезпечення (супровід) 

72266000-7 Консультаційні послуги з 

питань програмного забезпечення  

2240 30 000,0 допорогова  липень п.3.1 Положення №03/20-16 від 

29.11.16р.  

Програма розвитку фізичної культури і 

спорту м. Бурштин та с. Вигівка на 

2017рік (п.3,4,5,6 нижче подані) 

* 24 000,0 * травень рішення міської ради від 27.01.17  

№ 02/22-17 «Про направлення вільного 

залишку»  

3. Трико дитяче, доросле  

(гурток вільної боротьби)   

18412000-0 Спортивний одяг  

2210 22000,0 не 

застосовується   

травень  п.1.9 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 -

17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

4. м’ячі волейбольні (спартакіада школярів) 

37452900-0 Волейбольний інвентар  

2210 900,00 не 

застосовується   

травень  п.1.9 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 -

17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 



5. карімат (спартакіада школярів) 
37414100-4  Туристичні килимки  

  

2210 420,0 не 

застосовується   

травень  п.1.9 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 -

17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

6. м’ячі баскетбольні (спартакіада школярів) 

37452200-3 Баскетбольний інвентар   

2210 680,00 не 

застосовується   

травень  п.1.9 рішення м/р від 28.02.17 №07/24 -

17 «Про внесення змін до Положення 

доп. закупівель» 

Утримання та розвиток інфраструктури 

доріг 

* -328953,0 * травень рішення м/р №01/31-17 від 23.05.17 

«Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік» 

7. Капітальний ремонт об’їзної дороги по 

вул.Коновальця-Стуса 

ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013; ДК 021:2015 - 

45233142-6 "Ремонт доріг"  

3132  -328953,0 допорогова  травень рішення м/р №01/31-17 від 23.05.17 

«Про внесення змін до міського 

бюджету на 2017 рік»  

 
Затверджено рішенням тендерного комітету від 25.05.17р.  №30 

 

 

 

Голова тендерного комітету                                                                        ________________________                                       Р.Джура 

 

 

Секретар тендерного комітету                                                                    ________________________                                       М.Назар    
 

 


