
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Зміни до річного плану закупівель на  2015 рік  
Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ

 (для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

58.14.1- журнали та періодичні видання 

друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

2210 - 1980,00(Одна тисяча 

дев´ятсот вісімдесят 

гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

20.41.3- мило, засоби мийні та засоби для 

чищення; 

20.41.32-50.00 - Засоби мийні та засоби для 

чищення, з умістом або без умісту мила, 

розфасовані для роздрібної торгівлі (зокрема 

допоміжні мийні засоби), крім тих, що їх 

використовують як мило, та поверхнево-

активних засобів; 

20.41.31-80.00Мило в іншій формі, ніж 

бруски, брикети чи фігурні вироби, пластівці, 

гранули чи порошки, або покриті чи 

просочені милом або мийним засобом папір, 

вата, повсть і неткані матеріали 

2210 + 1 500,00 (Одна 

тисяча п´ятсот 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

63.11.1- послуги щодо обробляння даних, 

розміщування інформації на веб-узлах, щодо 

програмного застосування та інші послуги 

2240 + 480,00 (Чотириста 

вісімдесят гривень) 

  070805 

Загальний фонд 



щодо забезпечення інформаційно-

технологічною інфраструктурою; 

 63.11.11-00.00Послуги щодо обробляння 

даних; 

63.11.12-00.00Послуги щодо розміщування 

інформації на веб-вузлах; 

63.11.13-00.00Надання програмного 

застосування; 

63.11.19-00.00Послуги щодо забезпечення 

інфраструктурою стосовно розміщування 

інформації на веб-вузлах та інформаційно-

технологічною інфраструктурою, інші 

71.20.1-послуги щодо технічного 

випробування та аналізування; 

71.20.13-00.00- 

Послуги щодо випробування й аналізування  

зінтегрованих механічних і електричних 

систем 

2240 +1 900,00 (Одна 

тисяча дев’ятсот 

гривень)  

  070805 

Спеціальний фонд 

35.11.1- електрична енергія 

35.11.10-00.00 Електирчна енергія, 

електирчна енергія 

2273 +32 755,00( Тридцять 

дві тисячі сімсот 

п’ятдесят п’ять 

гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Поточний ремонт 

інженерних мереж будівлі відділу освіти 

Комсомольської міської ради Полтавської 

області» 

2240 + 2 300,00 (Дві тисячі 

триста гривень) 

   

070805 

Спеціальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.10.2015р. № 11 . 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Зміни до річного плану закупівель на  2015 рік  
Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ

 (для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

58.14.1- журнали та періодичні видання 

друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

2210 - 5 000,00 (П´ять  

тисяч гривень)  

  070804 

Загальний фонд 

17.23.1-папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший некрийдований папір, 

або картон для графічних цілей; 

17.23.11-00.00 - Папір вуглецевий 

копіювальний, самокопіювальний та інший 

папір для виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та 

офсетні пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

2210 - 700,00 (Сімсот 

гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

46.90.1 - оптова торгівля неспеціалізована; 

 46.90.10-

00.00 

Оптова торгівля 

неспеціалізована 
 

2210 + 5 700,00 (П´ять 

тисяч сімсот  гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

58.14.1- журнали та періодичні видання 2210 - 140,00 (Сто сорок   070805 
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друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

гривень)  Загальний фонд 

19.20.2- паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні; 

19.20.21-00.00-Бензин моторний (газолін), 

зокрема авіаційний бензин 

2210 +140,00 (Сто сорок 

гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Поточний (ямковий) 

ремонт асфальтобетонного покриття» 

2240 + 27 000,00 (Давдцять 

сім тисяч гривень) 

   

070805 

Загальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23.10.2015р. № 12 . 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

 

 

Зміни до річного плану закупівель на  2015 рік  
Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

 

 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ

 (для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

58.14.1- журнали та періодичні видання 

друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

 

2210 - 6 910,00 (Шість  

тисяч дев’ятсот десять 

гривень)  

  070802 

Загальний фонд 

22.23.1-вироби пластмасові для будівництва; 

лінолеум і покриви на підлогу, тверді не 

пластикові; 

22.23.14-70.00 - Підвіконня, жалюзі та подібні 

вироби і їхні частини, пластмасові 

 

2210 + 6 910,00 (Шість  

тисяч дев’ятсот десять 

гривень) 

  070802 

Загальний фонд 

95.11.1-ремонтування комп´ютерів і 2240 -1 500,00 (Одна тисяча   070802 



периферійного устаткування; 

95.11.10-00.00 -Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устаткування 

 

п’ятсот гривень) Загальний фонд 

17.23.1-папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший некрийдований папір, 

або картон для графічних цілей; 

17.23.11-00.00 - Папір вуглецевий 

копіювальний, самокопіювальний та інший 

папір для виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та 

офсетні пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

 

2210 -1 300,00 ( Одна 

тисяча триста гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

36.00.1- вода природна 

36.00.11-00.00 вода питна 

37.00.1- послуги каналізаційні 

37.00.11-00.00- видаляння та оброблення 

стічних вод 

 

2272 - 300,00 (Триста 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

35.11.1- електрична енергія 

35.11.10-00.00 Електирчна енергія, 

електирчна енергія 

 

2273 +300,00 (Триста 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

45.20.1-технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів; 

45.20.11-00.00- 

технічне обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів (крім послуг щодо 

ремонтування електричної системи, шин і 

2240 + 3 100,00 (Три тисячі 

сто гривень)  

  070805 

Загальний фонд 
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кузова), звичайні 

58.14.1- журнали та періодичні видання 

друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

2210 - 2 880,00 (Дві тисячі 

вісімсот вісімдесят 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

19.20.2- паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні; 

19.20.21-00.00-Бензин моторний (газолін), 

зокрема авіаційний бензин 

2210 -220,00 ( Двісті 

двадцять гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 03.11.2015р. № 13 . 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

 

Зміни до річного плану закупівель на  2015 рік  
Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ

 (для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

58.14.1- журнали та періодичні видання 

друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

 

2210 + 700,00 (Сімсот 

гривень)  

  070802 

Загальний фонд 

58.14.1- журнали та періодичні видання 

друковані; 

58.14.11-00.00 – журнали та періодичні 

видання неспеціалізовані друковані 

 

2210 + 5 040,00 (П’ять 

тисяч сорок гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

17.23.1-папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший некрийдований папір, 

або картон для графічних цілей; 

17.23.11-00.00 - Папір вуглецевий 

2210 +110,00 ( Сто десять 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=17.23.11


копіювальний, самокопіювальний та інший 

папір для виготовлення копій і відбитків; 

трафарети для копіювальних апаратів та 

офсетні пластини з паперу, ґумований або 

клейкий папір 

 

19.20.2- паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні; 

19.20.21-00.00-Бензин моторний (газолін), 

зокрема авіаційний бензин 

2210 -5 270,00 ( Двісті 

двадцять гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

61.90.1 – послуги телекомунікаційні, інші 

61.90.11-.00.00 послуги телекомунікаційні, 

інші 

2240 + 700,00 (Сімсот 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

35.30.1- пара та горяча вода, постачання пари 

та гарячої води 

35.30.11-00.00пара та горяча вода, постачання 

пари та гарячої води 

2271 + 19 500,00 

(Девятнадцять тисяч 

п’ятсот гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.12.2015р. № 15 . 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Зміни до річного плану закупівель на  2015 рік  
Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ

 (для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

35.11.1- електрична енергія 

35.11.10-00.00 Електирчна енергія, 

електирчна енергія 

2273 +2 000,00( Дві тисячі 

гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Поточний ремонт 

електроустаткування приміщень відділу 

освіти Комсомольської міської ради 

Полтавської області» 

2240 + 6 000,00 (Шість 

тисяч гривень) 

   

070805 

Спеціальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 25.11.2015р. № 14 . 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 
 

 

 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Зміни до річного плану закупівель на  2015 рік  
Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ

 (для 

бюджетни

х коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 «Реконструкція будівлі 

шляхом прибудови окремого входу будівлі за 

адресою : вул. Миру, 29» 

2240 - 474 500,00 

(Чотириста сімдесят 

чотири тисячі п’ятсот  

гривень) 

   

070805 

Спеціальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 18.12.2015р. № 16 . 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 
 


