
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 

Процедур
а 

закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 
17.12.1 - Папір і 
картон  

2210 16760,00 
(шістнадцять 
тисяч сімсот 

шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір ксероксний                   
(200п.х 0,055) 

 11000,00 
(одинадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

- папір ксероксний 
А3 (10п.х 0,105) 

 1050,00 (одна 
тисяча 

п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- папір для факсу 
(35 х 0,015) 

 525,00 (п’ятсот 
двадцять п’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

- папір для нотаток 
(50 х 0,0035) 

 175,00 (сто 
сімдесят п’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

- папір  
(заб. за 2014 рік) 

 4010,00 
(чотири тисячі 
десять гривень 

00 коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 

2210 1235,20 (одна 
тисяча двісті 

тридцять п’ять  
гривень 20 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- ручки (100 х 
0,0015) 

 150,00 (сто 
п’ятдесят 

гривень 00 
коп.) 

   

- ручки (30 х 0,01)  300,00 (триста 
гривень 00 

   



коп.) 
- ручки (5 х 0,00875)  43,75 (сорок 

три гривни 75 
коп.) 

   

- ручки (4 х 0,003)  12,00 
(дванадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- набір ручок  
(4 х 0,0105) 

 42,00 (сорок 
дві гривни 00 

коп.) 

   

- ампули 
 (100 х 0,001) 

 100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

   

- олівці (50 х 0,001)  50,00 
(п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- олівці (2 х 0,0006)  1,20 (одна 
гривня 20 коп.) 

   

- олівці (1 х 0,0135)  13,50 
(тринадцять 
гривень 50 

коп.) 

   

- кольорові олівці 
 (3 х 0,0265) 

 79,50 (сімдесят 
дев’ять 

гривень 50 
коп.) 

   

- кольорові олівці 
 (1 х 0,00975) 

 9,75 (дев’ять 
гривень 75 

коп.) 

   

- кольорові олівці 
 (1 х 0,0155) 

 15,50 
(п’ятнадцять 
гривень 50 

коп.) 

   

- кольорова крейда 
(20 х 0,0015) 

 30,00 
(тридцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- фломастери 
 (2 х 0,0195) 

 39,00 
(тридцять 

дев’ять 
гривень 00 

коп.) 

   

- маркер 
 (10 х 0,0055) 

 55,00 
(п’ятдесят 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

- коректор 
 (20 х 0,003) 

 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

   



- дошка для 
малювання 
 (2 х 0,0245) 

 49,00 (сорок 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

- печатка (заб. за 
2014 рік) 

 185,00 (сто 
вісімдесят 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

20.30.1 – Фарби, 
лаки на основі 
полімерів 

2210 140,50 (сто 
сорок гривень 

50 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- фарби (гуаш)  
(3 х 0,0245) 

 73,50 (сімдесят 
три гривни 50 

коп.) 

   

- фарби (гуаш) 
 (2 х 0,0335) 

 67,00 
(шістдесят сім 

гривень 00 
коп.) 

   

20.52.1 - Клеї 2210 60,00 
(шістдесят 
гривень) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- клей (20 х 0,003)  60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.)  

   

20.59.1 – Продукти 
хімічні, інші 

2210 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- скотч (10 х 0,003)  30,00 
(тридцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- ластик  
(60 х 0,0005) 

 30,00 
(тридцять 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 

2210 20170,10 
(двадцять  
тисяч сто 
сімдесят 

гривень 10 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- швидкозшивачі 
(600шт. х 0,001) 

 600,00 
(шістсот 

гривень 00 
коп.) 

   

- папки (400 х 0,001)  400,00 
(чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- файли   100,00 (сто    



(500 х 0,0002) гривень 00 
коп.) 

- книга 
канцелярська  
(30 х 0,004) 

 120,00 (сто 
двадцять 

гривень 00 
коп.) 

   

- зошити 
 (30 х 0,002) 

 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- зошити 
 (30 х 0,003) 

 90,00 
(дев’яносто 
гривень 00 

коп.) 

   

- бланки (50 х 0,06)  3000,00 (три 
тисячі гривень 

00 коп.)  

   

- бланки (40 х 0,1)  4000,00 
(чотири тисячі 

гривень 00 
коп.) 

   

- бланки для роботи 
ЦНА  
(10000 х 0,0005) 

 5000,00 (п’ять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

- бланки (заб. за 
2014 рік)  

 1496,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
дев’яносто 

шість гривень 
00 коп.) 

   

- фотоальбом  
(4 х 0,0105) 

 42,00 (сорок 
дві гривни 00 

коп.) 

   

- альбоми 
 (6 х 0,00985) 

 59,10 
(п’ятдесят 

дев’ять 
гривень 10 

коп.) 

   

- альбоми  
(6 х 0,0085) 

 51,00 
(п’ятдесят 

одна гривна 00 
коп.) 

   

- блокнот  
(6 х 0,0045)  

 27,00 
(двадцять сім 

гривень 00 
коп.) 

   

- блокнот  
(10 х 0,0025) 

 25,00 
(двадцять 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

- поздоровчі 
листівки  

 600,00 
(шістсот 

   



(200 х 0,003) гривень 00 
коп.) 

- конверти  
(4500 х 0,001) 

 4500,00 
(чотири тисячі 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

25.91.1 – Вироби 
металеві, інші 

2210 112,50 (сто 
дванадцять 
гривень 50 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- фото рамка  
(5 х 0,0105) 

 52,50 
(п’ятдесят дві 

гривни 50 коп.) 

   

- точила  
(10 х 0,0025) 

 25,00 
(двадцять 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

- точила 
 (10 х 0,0035) 

 35,00 
(тридцять 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

58.13.1- Газети 
друковані 

2210 4748,64 
(чотири тисячі 
сімсот сорок 
вісім гривень 

64 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- Бухгалтерія 
бюджет  
(12 міс. х 0,11808) 

 1416,96 (одна 
тисяча 

чотириста 
шістнадцять 
гривень 96 

коп.) 

   

- Голос України 
 (12 міс. х 0,04) 

 480,00 
(чотириста 
вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- Урядовий кур’єр 
(12 міс. х 0,038) 

 456,00 
(чотириста 
п’ятдесят 

шість гривень 
00 коп.) 

   

- Праця і зарплата 
(12 міс. х 0,0296) 

 355,20 (триста 
п’ятдесят п’ять 

гривень 20 
коп.) 

   

- Наддніпрянська 
правда  
(12 міс. х 0,018) 

 216,00 (двісті 
шістнадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- Місцеве  719,28 (сімсот    



самоврядування 
 (12 міс. х 0,05994) 

дев’ятнадцять 
гривень 28 

коп.) 
- Держслужбовець 
(12 міс. х 0,05) 

 600,00 
(шістсот 

гривень 00 
коп.) 

   

- Херсонський 
вісник 
(12 міс. х 0,0061) 

 73,20 (сімдесят 
три гривни 20 

коп.) 

   

- Новини ділові  
(12 міс. х 0,008) 

 96,00 
(дев’яносто 

шість гривень 
00 коп.) 

   

- Новий день 
(12 міс. х 0,009)  

 108,00 (сто 
вісім гривень 

00 коп.) 

   

- Дніпровський 
проспект  
(12 міс. х 0,011) 

 132,00 (сто 
тридцять дві 

гривни 00 коп.) 

   

- Ключі  
(12 міс. х 0,008) 

 96,00 
(дев’яносто 

шість гривень 
00 коп.) 

   

58.14.1 – Журнали 
та періодичні 
видання друковані 

2210 5446,80 (п’ять 
тисяч 

чотириста 
сорок шість 
гривень 80 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- Бюлетень 
законодавств і 
юридичної 
практики  
(12 міс. х 0,0631) 

 757,20 (сімсот 
п’ятдесят сім 

гривень 20 
коп.) 

   

- Офіційний вісник 
України  
(12 міс. х 0,27831) 

 3339,72 (три 
тисячі триста 

тридцять 
дев’ять 

гривень 72 
коп.) 

   

- Місцеве 
самоврядування  
(12 міс. х 0,01245) 

 149,40 (сто 
сорок дев’ять 

гривень 40 
коп.) 

   

- Офіційний вісник 
президента  
(12 міс. х 0,04504) 

 540,48 (п’ятсот 
сорок гривень 

48 коп.) 

   

- Поздоровлення  
(12 міс. х 0,01017) 

 122,04 (сто 
двадцять дві 

гривни 04 коп.) 

   

- Вісник Червоного  45,12 (сорок    



Хреста  
(12 міс. х 0,00376) 

п’ять гривень 
12 коп.) 

- Фінанси України 
(12 міс. х 0,0276) 

 331,20 (триста 
тридцять одна 
гривна 20 коп.) 

   

- Фінансовий 
контроль  
(12 міс. х 0,01347) 

 161,64 (сто 
шістдесят одна 
гривна 64 коп.) 

   

20.16.5 – 
Пластмаси, інші, у 
первинних формах 

2210 177,70 (сто 
сімдесят сім 
гривень 70 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- лінійка (20 х 0,002)  40,00 (сорок 
гривень 00 

коп.) 

   

- пенал (6 х 0,01345)  80,70 
(вісімдесят 
гривень 70 

коп.) 

   

- підставка для 
ручок (12 х 0,00475) 

 57,00 
(п’ятдесят сім 

гривень 00 
коп.) 

   

20.41.3 – Мило, 
засоби мийні та 
засоби для чищення 

2210 1080,00 (одна 
тисяча 

вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- миючі засоби  
(60 х 0,008) 

 480,00 
(чотириста 
вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- деззасоби  
(60 х 0,01) 

 600,00 
(шістсот 

гривень 00 
коп.) 

   

25.72.1 – Замки та 
завіси 

2210 400,00 
(чотириста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- замки дверні  
(5 х 0,08) 

 400,00 
(чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

25.99.2 – Вироби з 
недорогоцінних 
металів, інші 

2210 200,00 (двісті 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- скоби для 
стиплера  
(100 х 0,002) 

 200,00 (двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

27.40.2 – Лампи та 2210 1500,00 (одна   Кошти 



світильники тисяча п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

місцевого 
бюджету 

- лампочки  
(50 х 0,03) 

 1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 

гривень 00 
коп.) 

   

27.90.1 – 
Устаткування 
електричне, інше, та 
його частини 

2210 340,00 (триста 
сорок гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- розетки, вимикачі 
(40 х 0,006) 

 240,00 (двісті 
сорок гривень 

00 коп.) 

   

- патрони 
електричні  
(20 х 0,005) 

 100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

   

58.19.1 – Послуги 
видавничі, інші 

2210 13500,00 
(тринадцять 

тисяч п’ятсот 
гривень 00 ) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- марки  
(4500 х 0,003) 

 13500,00 
(тринадцять 

тисяч п’ятсот 
гривень 00 ) 

   

32.30.1 – Вироби 
спортивні 

2210 15,00 
(п’ятнадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- надувні кульки з 
насосами  
(2 х 0,0075) 

 15,00 
(п’ятнадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

32.91.1 – Мітли та 
щітки 

2210 450,00 
(чотириста 
п’ятдесят 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- віники (30 х 0,015)  450,00 
(чотириста 
п’ятдесят 

гривень 00 
коп.) 

   

10.82.2 – Шоколад і 
цукрові 
кондитерські 
вироби 

2210 1000,00 (одна 
тисяча гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- солодкі подарунки 
(набір) (50 х 0,02) 

 1000,00 (одна 
тисяча гривень 

00 коп.) 

   

Всього: 2210 67396,44 
(шістдесят сім 

  Кошти 
місцевого 



тисяч триста 
дев’яносто 

шість гривень 
44 коп.) 

бюджету 

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

2240 79202,00 
(сімдесят 

дев’ять тисяч 
двісті дві 

гривни 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

49.39.3 – Послуги з 
перевезення 
пасажирів наземним 
транспортом поза 
розкладом  
(25500 х 12 міс.) 

2240 306000,00 
(триста шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

61.10.1 - Послуги 
щодо передавання 
даних і 
повідомлень  

2240 46984,00 
(сорок шість 

тисяч 
дев’ятсот 
вісімдесят 

чотири гривни 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- аб.плата                 
(58 ном.х 0,03992х 
12 міс.)                                 

 27784,00 
(двадцять сім 
тисяч сімсот 

вісімдесят 
чотири гривни 

00 коп.) 

   

- міжміські 
переговори  
(1100 х 12 міс.) 

 13200,00 
(тринадцять 
тисяч двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

- доставка листів з 
повідомленнями  
(50 х 12 міс. х 10)  

 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

61.10.4 - Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами 

2240 77324,00 
(сімдесят сім 
тисяч триста 

двадцять 
чотири гривни 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- інтернет  
(12 міс. х 0,1)  

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

- інтернет  
(12 міс. х 0,318) 

 3816,00 (три 
тисячі вісімсот 

шістнадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- інтернет   636,00    



(заб. за 2014 рік) (шістсот 
тридцять шість 

гривень 00 
коп.) 

- сайт (12 міс. х 2)  24000,00 
(двадцять 

чотири тисячі 
гривень 00 

коп.) 

   

- підключення 
ЦНАП 

 23836,00 
(двадцять три 

тисячі вісімсот 
тридцять шість 

гривень 00 
коп.) 

   

- підключення до 
АІС РДДХ (1,64 х 2) 

 3280,00 (три 
тисячі двісті 
вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- підключення до 
ВПМ однієї лінії 
зв’язку (0,348 х 3) 

 1044,00 (одна 
тисяча сорок 

чотири гривни 
00 коп.) 

   

- технічна 
підтримка 
програмного 
комплексу АРМ 
(6,504 х 3) 

 19512,00 
(дев’ятнадцять 
тисяч п’ятсот 

дванадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

26.20.9 - Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв 

2240 12120,00 
(дванадцять 

тисяч сто 
двадцять 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- абонплата за 
користування  
законодавчою 
базою „Ліга”  
(0,396 х 12)   

 4752,00 
(чотири тисячі 

сімсот 
п’ятдесят дві 

гривни 00 коп.) 

   

- вартість доставки 
періодичних видань 
(20 х 0,0039)              

 78,00(сімдесят 
вісім гривень 

00 коп.) 

   

- оплата послуг 
охорони (20 х 12)                

 240,00(двісті 
сорок гривень 

00 коп.) 

   

- оплата послуг 
охорони (150 х 12) 

 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 

гривень 00 
коп.) 

   

- охорона (заб. за  150,00 (сто    



2014 рік) п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 
- оплата 
виготовлення 
електронних 
підписів для 
загального відділу 

 400,00 
(чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- оплата 
виготовлення 
електронних 
підписів для 
надання звітності  
електронному 
вигляді (0,35 х 2) 

 700,00 (сімсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- ліцензійне суп. 
звітності 

 1400,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- ліцензійне суп. 
звітності (заб. за 
2014 рік) 

 1400,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- програмне 
обслуговування 

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

95.11.1 - 
Ремонтування 
комп’ютерів і 
периферійного 
устаткування 

2240 25208,00 
(двадцять 

п’ять тисяч 
двісті вісім 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- заправка лазерних 
принтерів  
(0,055 х 40 шт.) 

 2200,00 (дві 
тисячі двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

- заправка ксероксів 
(0,8 х 6 шт.) 

 4800,00 
(чотири тисячі 

вісімсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- ремонт ксероксу  
(1 х 5,835) 

 5835,00 (п’ять 
тисяч вісімсот 
тридцять п’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

- ремонт принтерів 
(0,16 х 20 шт.) 

 3200,00 (три 
тисячі двісті 
гривень 00 

   



коп.) 
- ремонт 
картриджей до 
принтерів  
(7 шт. х 0,06) 

 420,00 
(чотириста 
двадцять 

гривень 00 
коп.) 

   

- ремонт 
картриджей  
(10 шт. х 0,113) 

 1130,00 (одна 
тисяча сто 
тридцять 

гривень 00 
коп.) 

   

- ремонт 
картриджей до 
принтерів  
(30 х 0,05) 

 1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 

гривень 00 
коп.) 

   

- ремонт 
картриджей (заб. за 
2014 рік) 

 535,00 (п’ятсот 
тридцять п’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

- ремонт блоку 
живлення  
(1 шт. х 0,14) 

 140,00 (сто 
сорок гривень 

00 коп.) 

   

- ремонт 
копіювального 
апарату (1 х 0,493) 

 698,00 
(шістсот 

дев’яносто 
вісім гривень 

00 коп.) 

   

- ремонт 
копіювального 
апарату  
(2 шт. х 0,375) 

 750,00 (сімсот 
п’ятдесят 

гривень 00 
коп.) 

   

- ремонт 
копіювального 
апарату (5 шт. х 0,8) 

 4000,00 
(чотири тисячі 

гривень 00 
коп.) 

   

38.11.1 - Відходи; 
послуги щодо 
збирання відходів 

2240 1308,00 (одна 
тисяча триста 
вісім гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- інша діяльність з 
прибирання сміття 
та очищення інших 
територій (3,00 м3 х 
12 міс. х 0,03631) 

 1308,00 (одна 
тисяча триста 
вісім гривень 

00 коп.) 

   

20.59.5 – Продукти 
хімічні різноманітні 
(20.59.52-50.00 – 
препарати та заряди 
для вогнегасників, 
гранати заряджені 
вогнегасні) 

2240 3300,00 (три 
тисячі триста 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- заправка  3300,00 (три    



вогнегасників тисячі триста 
гривень 00 

коп.) 
26.51.4 – Прилади 
для вимірювання 
електричних 
величин і 
йонізівного 
випромінювання 

2240 4500,00 
(чотири тисячі 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- вимірювання 
контуру заземлення 
очікувана вартість 

 4500,00 
(чотири тисячі 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

69.10.1 - Послуги 
юридичні 

2240 170800,00 (сто 
сімдесят тисяч 

вісімсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- встановлення меж 
міста 

 115300,00 (сто 
п’ятнадцять 
тисяч триста 
гривень 00 

коп.) 

   

- оформлення прав 
власності на 
земельні ділянки 

 20000,00 
(двадцять  

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

- оплата за 
експертну оцінку 
(2,5 х 8 об’єктів) 

 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

- винагорода 
виконавцю за 
проведення 
земельних торгів  
(2 х 7,72) 

 15500,00 
(п’ятнадцять 
тисяч п’ятсот 

гривень 00 
коп.) 

   

01.61.1 – Послуги в 
рослинництві та 
тваринництві (крім 
послуг 
ветеринарних) 

2240 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- заходи з 
озеленення міста 

 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

42.11.1 – Дороги 
автомобільні та 
автомагістралі, інші 
дороги 

2240 2700000,00 
(два мільйони 
сімсот тисяч 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- поточний ремонт  2700000,00    



доріг (два мільйони 
сімсот тисяч 
гривень 00 

коп.) 
Всього: 2240 3446746,00 

(три мільйона 
чотириста 

сорок шість 
тисяч сімсот 
сорок шість 
гривень 00 

коп.)   

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

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

2271 334093,00 
триста 

тридцять 
чотири тисячі 
дев’яносто три 
гривни 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- оплата 
теплопостачання 
(210Ккал. х 1,59092) 

 334093,00 
триста 

тридцять 
чотири тисячі 
дев’яносто три 
гривни 00 коп.) 

   

Всього: 2271 334093,00 
триста 

тридцять 
чотири тисячі 

дев’яносто 
три гривни 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

36.00.1 - Вода 
природна; послуги 
щодо оброблення та 
постачання води 

2272 15425,00 
(п’ятнадцять 

тисяч 
чотириста 

двадцять п’ять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- оплата 
водопостачання і 
водовідведення 
(1410м3 х 0,01094) 

 15425,00 
(п’ятнадцять 

тисяч 
чотириста 

двадцять п’ять 
гривень 00 

коп.) 

   

Всього: 2272 15425,00 
(п’ятнадцять 

тисяч 
чотириста 
двадцять 

п’ять гривень 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



00 коп.) 
35.11.1 - Енергія 
електрична 

2273 90594,00 
(дев’яносто 

тисяч п’ятсот 
дев’яносто 

чотири 
гривень 00 

коп.)  

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- оплата 
електроенергії 
(60000КВт х 
0,0015099) 

 90594,00 
(дев’яносто 

тисяч п’ятсот 
дев’яносто 

чотири 
гривень 00 

коп.)  

   

Всього: 2273 90594,00 
(дев’яносто 

тисяч п’ятсот 
дев’яносто 

чотири 
гривень 00 

коп.)  

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

68.10.1 – Продаж і 
купівля нерухомості 

2281 8200,00 (вісім 
тисяч двісті 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- експертна грошова 
оцінка земельних 
ділянок 

 8200,00 (вісім 
тисяч двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

71.11.2 – Послуги 
архітектурні щодо 
будівель 

2281 20751,00 
(двадцять 

тисяч сімсот 
п’ятдесят одна 
гривна 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- проведення 
експертизи 
містобудівної 
документації 

 20751,00 
(двадцять 

тисяч сімсот 
п’ятдесят одна 
гривна 00 коп.) 

   

Всього: 2281 28951,00 
(двадцять 

вісім тисяч 
дев’ятсот 
п’ятдесят 

одна гривна 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

63.99.1 – Послуги 
інформаційні, інші, 
н.в.і.у. 

2800 17218,00 
(сімнадцять 
тисяч двісті 
вісімнадцять 
гривень 00 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



коп.) 
- членські внески в 
,,Асоціацію міст 
України” 
 47852 чол. х 0,25 
47852 чол. х 0,05 

 14356,00 
(чотирнадцять 
тисяч триста 

п’ятдесят 
шість гривень 

00 коп.) 

   

- членські внески до 
гаражного 
кооперативу 

 600,00 
(шістсот 

гривень 00 
коп.) 

   

- плата за землю  2262,00 (дві 
тисячі двісті 
шістдесят дві 

гривни 00 коп.) 

   

Всього: 2800 17218,00 
(сімнадцять 
тисяч двісті 

вісімнадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

26.20.1 – Машини 
обчислювальні, 
частини та приладдя 
до них 

3110 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- сканери (2 х 2,5)  5000,00 (п’ять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

- копіювальний 
апарат (1 х 15) 

 15000,00 
(п’ятнадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

Всього: 3110 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

41.00.2 – Будівлі не 
житлові 

3122 57000,00 
(п’ятдесят сім 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- ліквідація 
підтоплених ділянок 
в парковій зоні 
шляхом будівництва 
системи дренажу 

 52000,00 
(п’ятдесят дві 
тисячі гривень 

00 коп.) 

   

- будівництво 
міського кладовища 

 5000,00 (п’ять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

Всього: 3122 57000,00 
(п’ятдесят сім 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



43.22.1 – Монтаж 
водопровідних, 
каналізаційних, 
систем опалювання, 
вентиляції та 
кондиціювання 
повітря 

3132 50000,00 
(п’ятдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- капітальний 
ремонт 
сантехнічних 
систем 

 50000,00 
(п’ятдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

Всього: 3132 50000,00 
(п’ятдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

41.00.4 – будування 
не житлових 
будівель (нове 
будівництво, 
реконструкція, 
капітальний і 
поточні ремонти) 

3142 3000,00 (три 
тисячі гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- реконструкція 
38/100 частки не 
житлової будівлі, 
адмінбудівлі 
державної 
податкової інспекції 
та кафе-готелю 
,,Барвінок” 

 3000,00 (три 
тисячі гривень 

00 коп.) 

   

Всього: 3142 3000,00 (три 
тисячі 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

Разом:  4130423,44 
(чотири 

мільйона сто 
тридцять 

тисяч 
чотириста 

двадцять три 
гривни 44 

коп.) 
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