
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України 
15 вересня 2014 року № 1106

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ. 1ПО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

Територіальний відділ освіти, молоді та спорту Комунарського району управління освіти і науки департаменту освіти і науки,
молоді та спорту Запорізької міської ради 37611459 .

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі

Код
КЕКВ
(для

бюдже

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедури

Примітки

1 2 3 4 5 6
Вироби канцелярські паперові - за кодом 
ДК016:2010 - 17.23.1 [канцелярські товари - за 
кодом СРУ за ДК 021:2015 - 30192700-8] 
(канцелярські товари)

2210
67 727,00 (шістдесят сім 

тисяч сімсот двадцять сім 
гривень 00 копійки)

протягом року

Журнали та періодичні видання друкованні - за 
кодом ДК 016:2010 - 58.14.1 [Газети, періодичні 
спеціалізовані та інші періодичні видання і 
журнали- за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 
22200000-2 ] (періодичні видання)

2210
16738,00 (шістнадцять 
тисяч сімсот тридцять 

вісім гривень 00 копійки)
протягом року

Машини обчислювальні, частини та приладдя 
до них - за кодом ДК 016:2010 
26.20.1 [Чорнильні картриджі - за кодом СРУ за 
ДК 021:2015 - 30192113-6 ] (покупка катриджу)

2210
4400,00 (чотири тисячі 

чотирста гривень 00 
копійки)

протягом року

Машини обчислювальні, частини та приладдя 
до них - за кодом ДК 016:2010 - 
26.20.1 [Комп'ютерне обладнання - за кодом СРУ 
за ДК 021:2015 - 30230000-0 ] (покупка роутера)

2210 800,00 (вісімсот гривень 00 
копійки) протягом року

Мило, засоби мийні та засоби для чищення - за 
кодом ДК 016:2010 - 20.41.3 [Мийні засоби,- за 
кодос СРУ за ДК 021:2015 - 39831200-8] (миючі 
засоби)

2210
".3 380,00 (три тисячі триста 

вьісімдесят гривень 00 
копійки)

протягом року

Роздрібна торгівля будівельними матеріалами та 
металевими виробами - за кодом ДК 016:2010 - 
47.00.4 [Будівельні матеріали - за кодом СРУ за 
ДК 021:2015 - 44111000-1] (будівельні 
материали)

2210

94 575,40 (дев'яносто 
чотири тисячі п'ятсот 

сімдесят п'ять гривень 40 
копійок) *

протягом року

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні - за 
кодом ДК 016:2010 - 19.20.2 [Паливо - за кодом 
СРУ за ДК 021:2015 - 09100000-01 (паливо)

2210

1
46 600,00 (сорок шість 

тисяч шістсот гривень 00 
копійки)

протягом року

Оптова торгівля меблями, килимами й 
освітлювальним устаткованням - за кодом ДК 
016:2010 - 46.47.1 [ Килими - за кодом СРУ за 
ДК 021:2015 - 39533000-7 1 (килимове покриття)

2210 5700,00 (п'ять тисяч сімсот 
гривень 00 копійки) протягом року

Убори наголовні захисні; ручки для писання та 
олівці, дошки, штемпелі для датування, 
опечатування та нумерування; стрічки до 
друкарських машинок, штемпельні подушечки - 
за кодом ДК 016:2010 - 32.99.1 [ Класні дошки- 
за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 39292100-6] 
(дошка класна)

2210 16 000,00 (шістнадцять 
тисяч гривень 00 копйки) протягом року

Споруди спортивні та фізкультурно-оздоровчі - 
за кодом ДК 016:2010 - 42.99.12 [ Футбольні 
м’ячі - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 37451700- 
1 ] (м’яч)

2210
4 520,00 (чотири тисячьі 
п'ятсот двадцять гривень 

00 копійки)
протягом року



/
Теплообмінники; установки для кондиціювання 
повітря непобутові, непобутове холодильне та 
морозильне устатковання - за кодом ДК 
016:2010 - 28.25.1 [Кондиціонери - за кодом 
СРУ за ДК 021:2015 - 39717200-3] 
(кондиціонер)

2210 5 000,00 (п'ять тисяч 
гривень 00 копійки) протягом року

Частини ламп і освітлювального устатковання - 
за кодом ДК 016:2010 - 27.40.4 [Електротехнічне 
устаткування, апаратура, обладнання та 
матеріали; освітлювальне устаткування - за 
кодом СРУ за ДК 021:2015 - 31000000-6 ] 
(прожектор для спортзали)

2210
7 392,00 (сім тисяч триста 
дев'яносто дві гривні 00 

копійки)
протягом року

Меблі, інші - за кодом ДК 016:2010 - 31.09.1 [ 
Шкільні меблі - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 
39160000-1]( парти, стіл, столешніци на парти)

2210
45 345,00 (сорок п'ять 

тисяч триста сорок п'ять 
гривень 00 копійки)

протягом року

Фільтри мастильні, паливні та всмоктувальні 
повітряні до двигунів внутрішнього згоряння - 
за кодом ДК 016:2010 - 28.29.13 [Оливні, 
бензинові та повітрозабірні фільтри - за кодом 
СРУ за ДК 021:2015 - 42913000-9] (фільтр 
масляний на ГАЗ)

2210 650,00 (шістсот п'ятдесят 
гривень 00 копійок)

протягом року

Збирання безпечних відходів, непридатних для 
вторинного використовування - за кодом ДК 
016:2010 - 38.11.2 [Послуги зі збирання сміття з 
урн і контейнерів у громадських місцях - за 
кодом СРV за ДК 021:2015 -90511100-3 ] 
(вивезення побутових відоходів)

2240
127 823,00 (сто двадцять 

сім тисяч вісімсот двадцять 
три гривні 00 копійки)

протягом року

Утилізування відсортованих матеріальних 
ресурсів - за кодом ДК 016:2010 - 38.32.1[ 
Утилізація сміття та поводження зі сміттям,- за 
кодом СРУ за ДК 021:2015 -90510000-5] 
(захоронення побутових відходів)

2240
25 797,00 (двадцять п'ять 

тисяч сімсот дев'яносто сім 
гривень 00 копійки)

протягом року

Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - 
доступ і користування - за кодом ДК 016:2010 - 
61.10.1 [Послуги міського телефонного зв’язку - 
за кодом СРУ за ДК 021:2015- 64211100-9 ] 
(послуги зв'язку) *

2240
128 126,00 (сто двадцять 
вісім тисяч сто двадцять 

Шість гривень 00 копійки)
протягом року

Послуги міського та приміського пасажирського 
наземного транспорту, інші - за кодом ДК > 
016:2010 - 49.31.2 [ Нерегулярні пасажирські 
перевезення - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 
60140000-1] (перевезення дітей)

2240
82 479,00 (вісімдесят дві 

тисячі чотириста сімдесят 
дев'ять гривень 00 копійки)

протягом року

Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання за кодом ДК 016:2010 - 95.11.1 
[Технічне обслуговування і ремонт офісної 
обчислювальної техніки- за кодом СРУ за ДК 
021:2015 - 50311000-8 ] (оплата послуги 
ремонту техніки) 2240

48 053,00 (сорок вісім 
тисяч п'ятдесят три гривні 

00 копійки)

протягом року

Послуги щодо консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення за кодом ДК 
016:2010 - 62.02.2 [Послуги зі встановлення 
комп'ютерного апаратного забезпечення - за 
кодом СРУ за ДК 021:2015 - 51611100-9 ] 
(програмне забезпечення) 2240

72 000,00 (сімдесят дві 
тисячі гривень 00 копійки)

протягом року

Послуги щодо страхування автотранспорту за 
кодом ДК 016:2010 - 65.12.2 [ Послуги зі 
страхування транспортних засобів - за кодом 
СРУ за ДК 021:2015 - 66514110-0] (стархування 
транспортних засобів) 2240

8 860,00 (вісім тисяч 
вісімсот шістдесят гривень 

00 копійки)

протягом року



Послуги щодо технічного інспектування 
дорожньо-транспортних засобів за кодом Дк 
016:2010-71.20.14 [Послуги з технічного 
огляду автомобілів - за кодом СРУ за ДК 
021:2015 - 71631200-2] (проходження технічного 
огляду) 2240

1 400,00 (одна тисяча 
чотириста гривень 00 

копійки)

протягом року

Послуги щодо технічного випробовування й 
аналізування, інші за кодом ДК 016:2010 - 
71.20.19 [ Інженерні послуги різні - за кодом 
СРУ за ДК 021:2015 -71330000-0] (розрахунок 
теплового навантаження) 2240

9 000,00 (дев'ять тисяч 
г ривень 00 копійки)

протягом року

автомобілів і маловантажних автотранспортних 
засобів - за кодом ДК 016:2010 - 45.20.1 
| Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
окремих частин транспортних засобів - за кодом 
СРУ за ДК 021:2015 - 50116000-1] (поточний 
ремонт авто) 2240

27 520,00 (двадцять сім 
тисяч п'ятсот двадцять 

гривень 00 копійки)

ч

протягом року

Послуги щодо обробляння даних, розміщування 
інформації на веб-вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо забезпечення 
інформаційно-технологічною інфраструктурою - 
за кодом ДК 016:2010 - 63.11.1 [Послуги у 
сфері інформаційних технологій: 
консультування, розробка програмного 
забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги 
з підтримки - за кодом СРУ за ДК 021:2015 - 
72000000-5] (оплата за послуги Кабінета 
Замовника) 2240

2 040,00 (дві тисячі сорок 
гривень 00 копійки)

■

протягом року

Послуги щодо ремонтування та технічного 
обслуговування інших машин і устатковання 
загальної призначеності, н. в. і. у. - за кодом ДК 
016:2010 - 33.12.19 [50730000-1 Пбслуги з 
ремонту і технічного обслуговування 
охолоджувальних установок - за кодом СРУ за 
ДК 021:2015 - 50730000-1] (технічне 
обслуговування кондиціонерів) 2240

7 500,00 (сім тисяч п'ятсот 
гривень 00 копійки)

протягом року

Газ природний, скраплений або в газоподібному 
стані - закодо ДК 016:2010 -06.20.1 [Природний 
газ - за кодом СРУ ДК 021:2015 - 09123000-7] 
(природний газ)

•

2274

53 327,00 (п'ятдесят три 
тисячі триста двадцять сім 

гривень 00 копійки)

протягом року

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 

Голова комітету з конкурсних торгів

Секретар комітету з конкурсних торгів

' " 
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