
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  
економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 
Зміни до додатка до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель 

 на  2016 рік  

Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (

для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
19.20.2(ДК 016:2010) – паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні,  

09132(ДК 021:2015)- Бензин  

2210 - 6 300,00 (Шість тисяч  

триста гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

31.01.1 (ДК 016:2010) – меблі конторські-офісні та 

меблі для підприємств торгівлі,  

39130(ДК 021:2015)- офісні меблі 

2210 + 6 300,00 (Шість тисяч  

триста гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

26.20.1(ДК 016:2010) – машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них,  

30232 (ДК 021:2015) – лазерний принтер 

3110 +2 510,00 (Дві тисячі 

п'ятсот десять гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

26.20.1(ДК 016:2010) – машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них,  

30213 (ДК 021:2015)- персональний комп'ютер 

3110 + 46 490,00 (Сорок шість 

тисяч чотириста 

дев'яносто гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 04.04.2016р. № 4 . 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________                                __П.І.Хохуля______  

       (підпис)       (ініціали та прізвище) 

  

                                                                 

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 

 
 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  
економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 
Зміни до додатка до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель 

 на  2016 рік  

Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  
 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (

для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
19.20.2(ДК 016:2010) – паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні,  
09132(ДК 021:2015)- Бензин  

2210 - 6 000,00 (Шість тисяч  

гривень)  
  070805 

Загальний фонд 

31.01.1 (ДК 016:2010) – меблі конторські-офісні та меблі 

для підприємств торгівлі,  
39130(ДК 021:2015)- офісні меблі 

2210 + 6 000,00 (Шість тисяч  

гривень) 
  070805 

Загальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14.04.2016р. № 5 . 

  

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________                                __П.І.Хохуля______  

                (підпис)                                                            (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 додатка до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель 

 на  2016 рік  

Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (

для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
19.20.2(ДК 016:2010) – паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні,  
09132(ДК 021:2015)- Бензин  

2210 - 3 000,00 (Три тисячі  

гривень)  
  070805 

Загальний фонд 

31.01.1 (ДК 016:2010) – меблі конторські-офісні та меблі 

для підприємств торгівлі,  
39130(ДК 021:2015)- офісні меблі 

2210 + 3 000,00 (Три тисячі   

гривень) 
  070805 

Загальний фонд 

26.20.1(ДК 016:2010) – машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них,  
30232 (ДК 021:2015) – лазерний принтер 

3110 +6 000,00 (Шість тисяч 

гривень) 
  070802 

Спеціальний фонд 

26.20.1(ДК 016:2010) – машини обчислювальні, частини 

та приладдя до них,  
30213 (ДК 021:2015)- персональний комп'ютер 

3110 + 25 000,00 (двадцять п'ять 

тисяч гривень) 
  070802 

Спеціальний фонд 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 01.06.2016р. № 6 . 

  

Голова комітету з конкурсних торгів ________________                                __П.І.Хохуля______  

                (підпис)                                                            (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 додатка до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель 

 на  2016 рік  

Відділ освіти Комсомольської міської ради Полтавської області (04590702)  
 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (

для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
58.14.1(ДК 016:2010) – журнали та періодичні видання 

друкованіі,  
22212ДК 021:2015)-періодичні видання (підписка)  

2210 - 6 000,00 (Шість тисяч 

гривень)  
  070802 

Загальний фонд 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 10.06.2016р. № 7 . 

  

Голова комітету з конкурсних торгів ________________                                __П.І.Хохуля______  

                (підпис)                                                            (ініціали та прізвище) 

      М. П.  

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


