
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється  
без проведення процедур закупівель 

 на 2015 рік  
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області, 

04059964 
(найменування замовника, код за ЕДРПОУ) 

 
 

Предмет закупівлі 
Код КЕКВ 

(для 
бюджетних 

коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
17.12.1 - Папір і 
картон  

2210 1905,32 (одна 
тисяча 

дев’ятсот п’ять 
гривень 32 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір ксероксний                   
(38п.х 0,050) 

 1905,32(одна 
тисяча 

дев’ятсот п’ять 
гривень 32 

коп.) 

   

58.13.1- Газети та 
журнали друковані 

2210 10195,00 
(десять тисяч 

сто дев’яносто 
п’ять гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

Всього: 2210 12100,32 
(дванадцять 

тисяч сто 
гривень, 32 

коп.) 

   

49.39.1 – Послуги 
пасажирського 
наземного 
транспорту, інші, 
н.в.і.у. 

2240 12000,00 
(дванадцять 

тисяч гривень) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

49.39.3 – Послуги з 
перевезення 
пасажирів наземним 
транспортом поза 
розкладом 

2240 47732,00 
(сорок сім 

тисяч сімсот 
тридцять дві 

гривни 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

61.10.1 - Послуги 
щодо передавання 
даних і 
повідомлень  

2240 11446,00 
(одинадцять 

тисяч 
чотириста 

сорок шість 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- аб.плата                 
(58 ном.х 0,039х 3 
міс.)                                 

 6946,00 (шість 
тисяч 

дев’ятсот 
сорок шість 

   



гривень 00 
коп.) 

- міжміські 
переговори (1,5 х 3 
міс.) 

 4500,00 
(чотири тисячі 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

61.10.4 - Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами 

2240 6254,00 (шість 
тисяч                                                                                                                        
двісті 

п’ятдесят 
чотири гривни 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- Інтернет   300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

- Інтернет  954,00 
(дев’ятсот 
п’ятдесят 

чотири гривни 
00 коп.) 

   

- сайт  6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

26.20.9 - Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв 

2240 44970,00(сорок 
чотири тисячі 

дев’ятсот 
сімдесят 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- абонплата за 
користування  
законодавчою 
базою „Ліга”    

 1188,00(одна 
тисяча сто 
вісімдесят 

вісім гривень 
00 коп.) 

   

- доступ до єдиного 
загальнодержавного 
реєстру (0,4х 3) 

 1200,00(одна 
тисяча двісті 

гривень) 

   

- послуги з 
технічного 
адміністрування 
реєстру документів 
дозвільного 
характеру 3 міс.х 
0,4 

 1200,00(одна 
тисяча двісті 

гривень) 

   

- вартість доставки 
періодичних видань             

 71,00(сімдесят 
одна гривна 00 

коп.) 

   

- оплата послуг 
охорони                   

 2040,00(дві 
тисячі сорок 
гривень 00 

коп.) 

   

- оплата 
виготовлення 
електронних 

 700,00(сімсот 
гривень) 

   



підписів для 
надання звітності в 
електронному 
вигляді (0,35х2) 
- ліцензійне 
суп.звітності 

 1400,00(одна 
тисяча 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- придбання 
ліцензійних 
комп’ютерних 
програм 
виробництва 
корпорації 
,,Майкрософт” 

 37171,00 
(тридцять сім 

тисяч сто 
сімдесят одна 

гривна 00 коп.) 

   

95.11.1 - 
Ремонтування 
комп’ютерів і 
периферійного 
устаткування 

2240 7400,00(сім 
тисяч 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- заправка 
картриджем           
(20х 0,12) 

 2400,00(дві 
тисячі 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- ремонт ксероксів 
(2х2,5) 

 5000,00(п’ять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

38.11.1 - Відходи; 
послуги щодо 
збирання відходів 

2240 513,00(п’ятсот 
тринадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- інша діяльність з 
прибирання сміття 
та очищення інших 
територій 

 513,00(п’ятсот 
тринадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

69.10.1 - Послуги 
юридичні 

2240 8000,00(вісім 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- технічне 
обстеження та 
інвентаризація 
об’єктів  

 3000,00(три 
тисячі гривни 

00 коп.) 

   

- оформлення прав 
власності на 
земельні ділянки 

 5000,00(п’ять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

Всього: 2240 138315,00(сто 
тридцять 

вісім тисяч 
триста 

п'ятнадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

35.30.1 – пара та 2271 48661,00(сорок   Кошти  



гаряча вода;  
постачання пари та 
гарячої води 
(централізоване 
постачання теплової 
енергії)   

вісім тисяч 
шістсот 

шістдесят одна 
гривна 00 коп.) 

місцевого 
бюджету 

Всього: 2271 48661,00 
(сорок вісім 

тисяч шістсот 
шістдесят 

одна гривна 
00 коп.) 

   

36.00.1 - Вода 
природна; послуги 
щодо оброблення та 
постачання води 

2272 4452,00(чотири 
тисячі 

чотириста 
п’ятдесят дві 

гривни 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

Всього: 2272 4452,00 
(чотири 
тисячі 

чотириста 
п’ятдесят дві 

гривни 00 
коп.) 

   

35.11.1 - Енергія 
електрична 

2273 18584,00 
(вісімнадцять 
тисяч п’ятсот 

вісімдесят 
чотири гривни 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

Всього: 2273 18584,00 
(вісімнадцять 
тисяч п’ятсот 

вісімдесят 
чотири 

гривни 00 
коп.) 

   

Разом:  222112,32 
(двісті 

двадцять дві 
тисячі сто 

дванадцять 
гривень 32 

коп.) 

   

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 16 січня 2015 року №19 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                    ____________                Л.Г.Чурсинов 
                                                                                          (підпис)              (ініціали та прізвище) 
                                                                       М.П. 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів               ______________             В.П.Задорожня  
                                                                                         (підпис)               (ініціали та прізвище)                                  
 


