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

 на 2016 рік (по тимчасовому кошторису)  
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  
ДК 021:2015 
(30197644-2) 

2210 3555,00 (три 
тисячі п’ятсот 
п’ятдесят п’ять 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір для 
ксерографії                   
(38п.х 0,080) 

 3040,00 (три 
тисячі сорок 
гривень 00 

коп.) 

   

- папір для 
ксерографії  
(5п.х 0,103) 

 515,00 (п’ятсот 
п’ятнадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

58.13.1- Газети та 
журнали друковані 
ДК 021:2015 
(22210000-5) 

2210 6306,96 (шість 
тисяч триста 

шість гривень 
96 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- газети  6306,96 (шість 
тисяч триста 

шість гривень 
96 коп.) 

   

58.14.1 – Журнали 
та періодичні 
видання друковані  
ДК 021:2015 
(22213000-6) 

2210 6312,18 (шість 
тисяч триста 
дванадцять 
гривень 18 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- журнали  6312,18 (шість 
тисяч триста 
дванадцять 
гривень 18 

коп.) 

   

58.19.1 – Послуги 
видавничі, інші  
ДК 021:2015 
(22413000-8) 

2210 600,00 
(шістсот 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- ощадні марки 
(200х0,003)  

 600,00 
(шістсот 

гривень 00 
коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 

2210 300,00 (триста 
гривень 00 

  Кошти 
місцевого 



паперові  
ДК 021:2015 
(30199230-1) 

коп.) бюджету 

- конверти 
(200х0,0015) 

 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

Всього: 2210 17074,14 
(сімнадцять 

тисяч 
сімдесят 
чотири 

гривни, 14 
коп.) 

   

49.39.3 – Послуги з 
перевезення 
пасажирів наземним 
транспортом поза 
розкладом  
ДК 021:2015  
(60100000-9) 

2240 97428,73 
(дев’яносто сім 

тисяч 
чотириста 

двадцять вісім 
гривень 73 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з 
автомобільних 
перевезень 
(27806,75-20%) 

 57451,73 
(п’ятдесят сім 

тисяч 
чотириста 

п’ятдесят одна 
гривна 73 коп.) 

   

- послуги з 
автомобільних 
перевезень 

 34977,00 
(тридцять 

чотири тисячі 
дев’ятсот 

сімдесят сім 
гривень 00 

коп.) 

   

61.10.1 - Послуги 
щодо передавання 
даних і повідомлень 
ДК 021:2015 
(64211100-9)  

2240 8161,00 (вісім 
тисяч сто 

шістдесят одна 
гривна 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги міського 
телефонного зв’язку                 
(58 ном.х 0,0469х 3 
міс.)                                  

 8161,00 (вісім 
тисяч сто 

шістдесят одна 
гривна 00 коп.) 

   

61.10.1 - Послуги 
щодо передавання 
даних і повідомлень 
ДК 021:2015 
(64211200-0)  

2240 4500,00 
(чотири тисячі 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги 
міжміського 
телефонного зв’язку   
(1,5 х 3 міс.) 

 4500,00 
(чотири тисячі 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

61.10.4 - Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами  

2240 1530,00 (одна 
тисяча                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
п’ятсот 

тридцять 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



ДК 021:2015 
(32412110-8) 

гривень 00 
коп.) 

- мережа Інтернет  
(3 міс.х 0,1) 

 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

- мережа Інтернет 
 (3 міс.х 0,41) 

 1230,00 (одна 
тисяча двісті 

тридцять 
гривень 00 

коп.) 

   

95.11.1 - 
Ремонтування 
комп’ютерів і 
периферійного 
устаткування  
ДК 021:2015 
(50310000-1) 

2240 12400,00 
(дванадцять 

тисяч 
чотириста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки (заправка 
картриджей  
20 х 0,12) 

 2400,00 (дві 
тисячі 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

- технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки (ремонт 
ксероксів 4 х 2,5) 

 10000,00 
(десять тисяч 

гривень 00 
коп.) 

   

ДК 021:2015 
(64111000-7)- 
Поштові послуги з 
доставки газет і 
періодичних видань 

2240 58,15 
(п’ятдесят 

вісім гривень 
15 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

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

 58,15 
(п’ятдесят 

вісім гривень 
15 коп.) 

   

ДК 021:2015 
(79713000-5) - 
Послуги з охорони 
об’єктів та 
особистої охорони 

2240 510,00  
(п’ятсот десять 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- оплата послуг 
охорони (3 х 0,17) 

 510,00  
(п’ятсот десять 

гривень 00 
коп.) 

   

ДК 021:2015 
(79132100-9) 
Послуги зі 
засвідчення 
справжності 
електронних 
підписів 

2240 642,00 
(шістсот сорок 
дві гривни 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- оплата 
виготовлення 

 642,00 
(шістсот сорок 

   



електронних 
підписів для 
надання звітності в 
електронному 
вигляді (2х 0,35) 

дві гривни 00 
коп.) 

ДК 021:2015 
(72212218-0) 
Послуги з розробки 
програмного 
забезпечення для 
управління 
ліцензіями 

2240 1400,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- ліцензійне 
супроводження 
звітності 

 1400,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

    

38.11.1 - Відходи; 
послуги щодо 
збирання відходів 
ДК 021:2015 
(90512000-9) 

2240 817,68 
(вісімсот 

сімнадцять 
гривень 68 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з 
перевезення сміття 
(3х 0,272) 

 817,68 
(вісімсот 

сімнадцять 
гривень 68 

коп.) 

   

Всього: 2240 127447,56(сто 
двадцять сім 

тисяч 
чотириста 
сорок сім 

гривень 56 
коп.) 

   

35.30.1 – пара та 
гаряча вода;  
постачання пари та 
гарячої води 
(централізоване 
постачання теплової 
енергії)  
ДК 021:2015 
(09320000-8) 

2271 105204,00 (сто 
п’ять тисяч 

двісті чотири 
гривни 00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- пара, гаряча вода 
та пов’язана 
продукція  
(48,18 Ккал. 
х12183,34) 

 105204,00 (сто 
п’ять тисяч 

двісті чотири 
гривни 00 коп.) 

   

Всього: 2271 105204,00 (сто 
п’ять тисяч 

двісті чотири 
гривни 00 

коп.) 

   

36.00.1 - Вода 
природна; послуги 
щодо оброблення та 

2272 3300,00 (три 
тисячі триста 

гривень 00 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



постачання води  
ДК 021:2015 
(65110000-7) 

коп.) 

- розподіл води 
(269,8 м3х12,23) 

 3300,00 (три 
тисячі триста 

гривень 00 
коп.) 

   

Всього: 2272 3300,00 (три 
тисячі триста 

гривень 00 
коп.) 

   

35.11.1 - Енергія 
електрична  
ДК 021:2015 
(09310000-5) 

2273 42000,00 
(сорок дві 

тисячі гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- енергія електрична 
(23302 КВтх 1,8024) 

 42000,00 
(сорок дві 

тисячі гривень 
00 коп.) 

   

Всього: 2273 42000,00 
(сорок дві 

тисячі 
гривень 00 

коп.) 

   

Разом:  295025,70 
(двісті 

дев’яносто 
п’ять тисяч 

двадцять 
п’ять гривень 

70 коп.) 

   

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 14 січня 2016 року №2 
 
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)                                                                   
 
 


