
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

 
Додаток 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 

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(ДК 016:2010) – журнали та періодичні 

видання друковані, 

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

2210 16 000,00(Шіснадцять 

тисяч гривень)  

  070802 

Загальний фонд 

17.23.1(ДК 016:2010)- папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший некрийдований папір, або 

картон для графічних цілей,  

30197(ДК 021:2015)- папір, канцтовари. 

 

22851(ДК 021:2015)-швидкозшивачі,  

 

22.29.2 (ДК 016:2010) – вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у. 

30192(ДК 021:2015)- офісне приладдя  

 

2210 

 

 

 

 

 

2210 

 

 

2210 

 

10 400,00 (Десять тисяч 

чотириста гривень)  

 

 

1 140,00 (Одна тисяча сто 

сорок гривень) 

 

1 460,00 (Одна тисяча 

чотириста шістдесят 

гривень) 

  070802 

Загальний фонд 

21.20.2(ДК 016:2010)- препарати фармацевтичні, 

інші, 

 33141(ДК 021:2015)-Бинти, вата, марля, серветки 

2210 800,00 (Вісімсот гривень)   070802 

Загальний фонд 

22.19.6 (ДК 016:2010)- предмети одягу та аксесуари 

одягу з вулканізованої гуми,  

2210 100,00 ( Сто гривень)   070802 

Загальний фонд 



19510(ДК 021:2015)-гумові вироби  

20.13.6(ДК 016:2010)- речовини хімічні неорганічні 

основні, інші, 

 33631(ДК 021:2015)- Антисептичні та дезінфекційні 

засоби  

2210 100,00 (Сто гривень)   070802 

Загальний фонд 

61.10.4(ДК 016:2010) – послуги зв’язку Інтернетом 

проводними мережами, 

 72400(ДК 021:2015)-інтернет-послуги  

2240 1 800,00 (Одна тисяча 

вісімсот гривень) 

  070802 

Загальний фонд 

95.11.1(ДК 016:2010) – ремонтування комютерів і 

периферійного устаткування,  

50312 ДК 021:2015) – технічне обслуговування та 

ремонт  комп’ютерного обладнання 

2240 2 500,00 (Дві тисячі 

п´ятсот гривень)  

  070802 

Загальний фонд 

58.14.1(ДК 016:2010)- журнали та періодичні 

видання друковані,  

22212 (ДК 021:2015)- періодичні видання  

2210 10 000,00 (Десять тисяч 

гривень)  

  070804 

Загальний фонд 

17.23.1(ДК 016:2010)- папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший некрийдований папір, або 

картон для графічних цілей,  

30197(ДК 021:2015)- папір, канцтовари. 

 

22851(ДК 021:2015)-швидкозшивачі,  

 

22.29.2 (ДК 016:2010) – вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у. 

30192(ДК 021:2015)- офісне приладдя  

 

2210 

 

 

 

 

 

2210 

 

 

2210 

 

 

 

 

 

6 400,00 (Шість тисяч 

чотириста гривень)  

230,00(Двісті трицять 

гривень) 

 

370,00(Триста сімдесят 

гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

26.20.1(ДК 016:2010) – машини обчислювальні, 

частини та приладдя до них,  

30232 (ДК 021:2015) – лазерний принтер 

2210 5 000,00 (П’ять тисяч 

гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

63.11.1(ДК 016:2010)- послуги щодо обробляння 

даних, розміщування інформації на веб-вузлах, щодо 

програмного застосування та інші послуги, щодо 

забезпечення інформаційно - технологічною 

інфроструктурою,  

72310 (ДК 021:2015)- послуги з обробки даних 

 

2240 

290,00(Двісті дев´яносто 

гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

85.59.1 (ДК 016:2010) – послуги освітянські інші,  

80522 (ДК 021:2015) – навчальні семінари 

 

2240 

2760,00 ( Дві тисячі сімсот 

шістдесят гривень) 

  070804 

Загальний фонд 



58.29.3(ДК 016:2010) – програмне забезпечення як 

завантажні файли,  

72261(ДК 021:2015)- Послуги з обслуговування 

програмного забезпечення 

 

2240 

1950,00 (Одна тисяча 

дев’ятсот п’ятдесят 

гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

58.14.1(ДК 016:2010) - журнали та періодичні 

видання друковані, 

 22212 (ДК 021:2015)- періодичні видання 

2210 15 000,00 (П’ятнадцять 

тисяч гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

17.23.1(ДК 016:2010)- папір газетний, папір ручного 

виготовлення та інший некрийдований папір, або 

картон для графічних цілей,  

30197(ДК 021:2015)- папір, канцтовари. 

 

22851(ДК 021:2015)-швидкозшивачі,  

 

22.29.2 (ДК 016:2010) – вироби пластмасові інші, 

н.в.і.у. 

30192(ДК 021:2015)- офісне приладдя  

 

 

 

 

2210 

 

 

2210 

 

2210 

 

 

 

7 400,00 (Сім тисяч  

чотириста гривень) 

  

1 500,00 (Одна тисяча 

п’ятсот гривень) 

1 100,00 (Одна тисяча сто 

гривень) 

   

 

 

 

070805 

Загальний фонд 

19.20.2(ДК 016:2010) – паливо рідинне та газа, оливи 

мастильні,  

09132(ДК 021:2015)- Бензин  

2210 40 000,00 (Сорок тисяч 

гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

20.41.3 (ДК 016:2010) – мило, засоби мийні та засоби 

для чищення, 

33741(ДК 021:2015)- Засоби для миття рук,  

 

17.12.2 (ДК 016:2010)– серветки паперові туалетні, 

серветки для обличчя, рушники скатертини- 

серветки,  целюлозна вата й полотна з целюлозних 

волокон, 

33764 (ДК 021:2015)- паперові серветки 

 

2210 

 

 

 

 

2210 

 

300,00 (Триста гривень) 

 

200,00 (Двісті гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

20.41.3 (ДК 016:2010)- мило, засоби мийні та засоби 

для чищення, 

39831(ДК 021:2015)- мийні  засоби, засоби для 

чищення 

2210 1000,00(Одна тисяча 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

22.23.1 (ДК 016:2010) – вироби пластмасові для 

будівництва; лінолеум і покриви на підлогу, тверді 

не пластикові,  

2210 10 746,00 (Десять тисяч 

сімсот сорок шість 

гривень)                                

  070805 

Загальний фонд 



39515(ДК 021:2015)-  жалюзі 

27.40.1 (ДК 016:2010) – лампи розжарювання та 

газорозрядні електричні; лампи дугові  

31510(ДК 021:2015)– електричні лампи  

розжарювання  

2210 2 000,00 (Дві 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 2 500,00 (Дві тисячі 

п’ятсот гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

86.90.1. (ДК 016:2010) – послуги у сфері охорони 

здоров’я, інші,  

85140(ДК 021:2015)– послуги у сфері охорони 

здоров’я різні  

2240 1 568,00 (Одна тисяча 

п’ятсот шістдесят вісім 

гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

61.90.1(ДК 016:2010) – послуги телекомунікаційні, 

64210(ДК 021:2015)  – телекомунікаційні послуги  

2240 7 200,00 (Сім тисяч двісті 

гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

80.20.1(ДК 016:2010) – послуги системи безпеки,  

79714(ДК 021:2015)- Послуги зі спостереження  

2240 3 000,00 (Три тисячі 

гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

45.20.1 (ДК 016:2010) - технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало вантажних 

автотранспортних засобів, 

50112(ДК 021:2015) – послуги з ремонту і технічного 

обслуговування автомобіля  

2240 5 000,00 (П’ять тисяч 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

45.20.1 (ДК 016:2010) – технічне обслуговування та 

ремонтування автомобілів і мало вантажних 

автотранспортних засобів, 

71631(ДК 021:2015) – послуги 

з технічного огляду  автомобілів  

2240 150,00 ( СЧто п’ятдесят 

гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

71.20.1(ДК 016:2010) – послуги щодо технічного 

випробування та аналізування, 

71900(ДК 021:2015)- лабораторні послуги 

 

2240 1 800,00 (Одна тисяча 

вісімсот гривень)  

  070805 

Загальний фонд 

95.11.1(ДК 016:2010) – ремонтування комютерів і 

периферійного устаткування,  

50310(ДК 021:2015)-технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки  

50312 ДК 021:2015) – технічне обслуговування та 

ремонт  комп’ютерного обладнання 

2240  1500,00 (Одна тисяча  

п’ятсот гривень) 

 

4 782,00(Чотири тисячі 

сімсот вісімдесят дві 

гривні) 

   

070805 

Загальний фонд 

35.30.1(ДК 016:2010) – пара та горяча вода. 2271 147 686 ,00 (Сто сорок сім   070805 



Постачання пари та гарячої води,  

09323(ДК 021:2015)- централізоване опалення  

тисяч шістсот вісімдесят 

шість гривень)  

Загальний фонд 

36.00.1(ДК 016:2010) – вода природна, 

37.00.1 (ДК 016:2010) –послуги каналізаційні, 

65100(ДК 021:2015)- розподіл питної води та супутні 

послуги, 

90430 (ДК 021:2015) – послуги з відведення стічних 

вод 

 

2272 

 

2042,00 (Дві тисячі сорок 

дві гривні)  

  070805 

Загальний фонд  

35.11.1(ДК 016:2010) – електрична енергія, 

093 – електрична енергія, 

 09310(ДК 021:2015)- електрична енергія  

 

2273 105 380,00 (Сто п’ять 

тисяч триста вісімдесят 

гривень)  

  070805 

Загальний з них 

74 724,00 грн. 

закладені по 

спеціальному фонду 

85.59.1 (ДК 016:2010) – послуги освітянські інші,  

80510(ДК 021:2015)- послуги з професійної 

підготовки спеціалістів 

2282 1940,00 грн.( одна тисяча 

дев’ятсот сорок гривень) 

  070805 

Загальний фонд 

 

85.51.1 (ДК 016:2010) – послуги освітянські у сфері 

спорту та відпочинку, 

55243(ДК 021:2015)-  послуги дитячих таборів  

2282 81764,00 грн. 

(Вісімдесят одна тисяча 

сімсот шістдесят чотири 

гривні) 

  091108 

Загальний фонд 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 12.01.2016р. № 1 . 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 

 

 

 

 

________________  

(підпис) 

 

 

 

__П.І.Хохуля______  

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


