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

2210 - 850,00 (Вісімсот п'ятдесят  гривень)    070805 
Загальний фонд 

32.99.1(ДК 016:2010)-убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, 

дошки,штемпелі для датування, опечатування та нумерування, стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки 

30192(ДК 021:2015) – штампи, змінні подушечки для штампів 

2210 +850,00 (Вісімсот п'ятдесят  гривень)    070805 

Загальний фонд 

35.11.1(ДК 016:2010) – електрична енергія, 

093 – електрична енергія, 
 09310(ДК 021:2015)- електрична енергія  

 

2273 -15776,00 (П'ятнадцять тисяч сімсот 

сімдесят шість гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

ДСТУ Б Д. 1.1 – 1:2013 «Поточний ремонт трубопроводу холодного 

водопостачання відділу освіти Миру,29»  

ДК (021:2015) – не визначено 

2240 +15776,00 (П'ятнадцять тисяч сімсот 

сімдесят шість гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.07.2016р. № 8 . 

 

Заступник голови  комітету з конкурсних торгів ________________                                __О.Є.Кошолкіна______  

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

80522 (ДК 021:2015) – навчальні семінари 

2240 - 2000,00 (Дві тисячі  

гривень)  

  070804 

Загальний фонд 

49.39.3(ДК 016:2010)-перевезення пасажирів наземним 

транспортом поза розкладом 

60140(ДК 021:2015) – нерегулярні пасажирські 

перевезення 

2240 +2 000,00 (Дві тисячі  

гривень) 

  070804 

Загальний фонд 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 22.08.2016р. № 9 . 

 

 

Голова  тендерного комітету ________________                                __П.І.Хохуля______  

                (підпис)                                                            (ініціали та прізвище) 

      М. П.  

Секретар тендерного комітету 
________________  

(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 Горішньоплавнівської 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 
27.51.2(ДК 016:2010)-прилади електричні побутові, інші, 

н.в.і.у. 

42512(ДК 021:2015) – настінні кондиціонери повітря 

3110 +38 230,00 (Тридцять вісім 

тисяч двісті тридцять 

гривень) 

  070805 

Спеціальний фонд 

Затверджений рішенням тендерного комітету від 21.09.2016р. № 10 . 

 

 

 

Голова  тендерного комітету ________________                                __П.І.Хохуля______  

                (підпис)                                                            (ініціали та прізвище) 

      М. П.  

Секретар тендерного комітету 
________________  

(підпис) 

___________  

(ініціали та прізвище) 

 

 

 

 



 


