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

 на 2016 рік (зі змінами)  
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 19000,00 
(дев’ятнадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір для 
ксерографії                  
(220п.х 0,080) 

 17600,00 
(сімнадцять 
тисяч шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- папір для 
ксерографії  
(10п.х 0,14) 

 1400,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

17.12.1 - Папір і 
картон  
ДК 021:2015 
(30197620-8) 

2210 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір для письма 
(10п.х 0,03) 

 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

17.12.1 - Папір і 
картон  
ДК 021:2015 
(30197643-5) 

2210 700,00 (сімсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір для 
фотокопіювання 
 (35 х 0,02) 

 700,00 (сімсот 
гривень 00 

коп.) 

   

17.12.1 - Папір і 
картон  
ДК 021:2015 
(22816000-3) 

2210 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- папір для нотаток 
(10 х 0,006) 

 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 

2210 1197,75 (одна 
тисяча сто 

  Кошти 
місцевого 



н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30192121-5) 

дев’яносто сім 
гривень 75 

коп.) 

бюджету 

- кулькові ручки 
(100 х 0,0065) 

 650,00 
(шістсот 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- кулькові ручки  
(30 х 0,015) 

 450,00 
(чотириста 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- кулькові ручки  
(5 х 0,00875) 

 43,75 (сорок 
три гривни 75 

коп.) 

   

- кулькові ручки  
(4 х 0,003) 

 12,00 
(дванадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- набір ручок  
(4 х 0,0105) 

 42,00 (сорок 
дві гривни 00 

коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30192130-1) 

2210 114,70 (сто 
чотирнадцять 
гривень 70 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- олівці (50 х 0,002)  100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

   

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

   

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

коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(37822100-7) 

2210 104,75 (сто 
чотири гривни 

75 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- 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.) 
32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(37822300-9) 

2210 30,00 
(тридцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- кольорова крейда 
(20 х 0,0015) 

 30,00 
(тридцять 
гривень 00 

коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30192124-6) 

2210 39,00 
(тридцять 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- фломастери  
(2 х 0,0195) 

 39,00 
(тридцять 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30192125-3) 

2210 55,00 
(п’ятдесят 

п’ять гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- маркери  
(10 х 0,0055) 

 55,00 
(п’ятдесят 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30192160-0) 

2210 100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- коректори  
(20 х 0,005) 

 100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30192600-7) 

2210 49,00 (сорок 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- дошка для 
малювання  
(2 х 0,0245) 

 49,00 (сорок 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

32.99.1 – Вироби 
промислові, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(30125110-5) 

2210 6500,00 (шість 
тисяч п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- тюнери для  6500,00 (шість    



лазерних 
принтерів/факсів 
(10 х 0,65) 

тисяч п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 
20.30.1 – Фарби, 
лаки на основі 
полімерів 
ДК 021:2015 
(44810000-1) 

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 
ДК 021:2015 
(24910000-6) 

2210 350,00 (триста 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- клей (70 х 0,005)  350,00 (триста 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

20.59.1 – Продукти 
хімічні, інші 
ДК 021:2015 
(24960000-1-хімічна 
продукція різна) 

2210 110,00 (сто 
десять гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- скотч (10 х 0,005)  50,00 
(п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- гумки (60 х 0,001)  60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22851000-0) 

2210 2100,00 (дві 
тисячі сто 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- швидкозшивачі 
(600 х 0,003) 

 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

- папки (100 х 0,003)  300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 

2210 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



(22852100-8) 
- теки з файлами 
(500 х 0,0005) 

 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22114000-2) 

2210 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- словники, мапи, 
нотні збірки та інші 
книги (30 х 0,01) 

 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22830000-7) 

2210 960,00 
(дев’ятсот 
шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- зошити  
(30 х 0,012) 

 360,00 (триста 
шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- зошити (30 х 0,02)  600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22820000-4) 

2210 12000,00 
(дванадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- 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 шт. х 0,50) 

 5000,00 (п’ять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22841000-7) 

2210 42,00 (сорок 
дві гривни 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- альбоми для 
колекцій  
(4 х 0,0105) 

 42,00 (сорок 
дві гривни 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 

2210 110,10 (сто 
десять гривень 

10 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



ДК 021:2015 
(22840000-0) 
- альбоми для 
зразків (6 х 0,00985) 

 59,10 
(п’ятдесят 
дев’ять 

гривень 10 
коп.) 

   

- альбоми для 
зразків (6 х 0,0085) 

 51,00 
(п’ятдесят 

одна гривна 00 
коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22816100-4) 

2210 52,00 
(п’ятдесят дві 
гривни 00 коп.)

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- блокноти  
(6 х 0,0045) 

 27,00 
(двадцять сім 
гривень 00 

коп.) 

   

- блокноти  
(10 х 0,0025) 

 25,00 
(двадцять 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(22320000-9) 

2210 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- вітальні листівки 
(200 х 0,003) 

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

17.23.1 – Вироби 
канцелярські, 
паперові 
ДК 021:2015 
(30199230-1) 

2210 7500,00 (сім 
тисяч п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- конверти  
(5000 х 0,0015) 

 7500,00 (сім 
тисяч п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

25.91.1 – Вироби 
металеві, інші 
ДК 021:2015 
(39298100-8) 

2210 52,50 
(п’ятдесят дві 
гривни 50 коп.)

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- рамки для 
фотографій 
 (5 х 0,0105) 

 52,50 
(п’ятдесят дві 
гривни 50 коп.)

   

25.91.1 – Вироби 
металеві, інші 
ДК 021:2015 

2210 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



(30192133-2) коп.) 
- точила для олівців 
(10 х 0,0025) 

 25,00 
(двадцять 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

- точила для олівців 
(10 х 0,0035) 

 35,00 
(тридцять 

п’ять гривень 
00 коп.) 

   

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

2210 12613,92 
(дванадцять 
тисяч шістсот 
тринадцять 
гривень 92 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- газети  
(на 2016 рік): 

 6306,96 (шість 
тисяч триста 
шість гривень 

96 коп.) 

   

Бухгалтерія: 
бюджет + зарплата 
(12 міс. х 0,15282) 

 1833,84 (одна 
тисяча вісімсот 
тридцять три 
гривни 84 коп.)

   

Голос України 
 (12 міс. х 0,05) 

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

Урядовий кур’єр  
(12 міс. х 0,047) 

 564,00 (п’ятсот 
шістдесят 

чотири гривни 
00 коп.) 

   

Праця і зарплата  
(12 міс. х 0,04466) 

 535,92 (п’ятсот 
тридцять п’ять 
гривень 92 

коп.) 

   

Наддніпрянська 
правда  
(12 міс. х 0,035) 

 420,00 
(чотириста 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

Місцеве 
самоврядування  
(12 міс. х 0,075) 

 900,00 
(дев’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

Держслужбовець 
(12 міс. х 0,07) 

 840,00 
(вісімсот сорок 
гривень 00 

коп.) 

   

Новини ділові  
(12 міс. х 0,015) 

 180,00 (сто 
вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

   



Новий день  
(12 міс. х 0,011) 

 132,00 (сто 
тридцять дві 

гривни 00 коп.)

   

Дніпровський 
проспект  
(12 міс. х 0,0151) 

 181,20 (сто 
вісімдесят 

одна гривна 20 
коп.) 

   

Ключі  
(12 міс. х 0,01) 

 120,00 (сто 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- газети  
(на 2017 рік): 

 6306,96 (шість 
тисяч триста 
шість гривень 

96 коп.) 

   

Бухгалтерія: 
бюджет + зарплата 
(12 міс. х 0,15282) 

 1833,84 (одна 
тисяча вісімсот 
тридцять три 
гривни 84 коп.)

   

Голос України 
 (12 міс. х 0,05) 

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

Урядовий кур’єр  
(12 міс. х 0,047) 

 564,00 (п’ятсот 
шістдесят 

чотири гривни 
00 коп.) 

   

Праця і зарплата  
(12 міс. х 0,04466) 

 535,92 (п’ятсот 
тридцять п’ять 
гривень 92 

коп.) 

   

Наддніпрянська 
правда  
(12 міс. х 0,035) 

 420,00 
(чотириста 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

Місцеве 
самоврядування  
(12 міс. х 0,075) 

 900,00 
(дев’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

Держслужбовець 
(12 міс. х 0,07) 

 840,00 
(вісімсот сорок 
гривень 00 

коп.) 

   

Новини ділові  
(12 міс. х 0,015) 

 180,00 (сто 
вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

Новий день  
(12 міс. х 0,011) 

 132,00 (сто 
тридцять дві 

гривни 00 коп.)

   

Дніпровський  181,20 (сто    



проспект  
(12 міс. х 0,0151) 

вісімдесят 
одна гривна 20 

коп.) 
Ключі  
(12 міс. х 0,01) 

 120,00 (сто 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

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

2210 14611,92 
(чотирнадцять 
тисяч шістсот 
одинадцять 
гривень 92 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- журнали  
(на 2016 рік): 

 7305,96 (сім 
тисяч триста 
п’ять гривень 

96 коп.) 

   

Бюлетень 
законодавств і 
юридичної 
практики  
(12 міс. х 0,08097) 

 971,64 
(дев’ятсот 

сімдесят одна 
гривна 64 коп.)

   

Офіційний вісник 
України  
(12 міс. х 0,35652 

 4278,24 
(чотири тисячі 
двісті сімдесят 
вісім гривень 

24 коп.) 

   

Офіційний вісник 
Президента  
(12 міс. х 0,05562) 

 667,44 
(шістсот 

шістдесят сім 
гривень 44 

коп.) 

   

Вісник Червоного 
Хреста  
(12 міс. х 0,0053) 

 63,60 
(шістдесят три 
гривни 60 коп.)

   

Фінансовий 
контроль  
(12 міс. х 0,11042) 

 1325,04 (одна 
тисяча триста 
двадцять п’ять 
гривень 04 

коп.) 

   

- журнали  
(на 2017 рік): 

 7305,96 (сім 
тисяч триста 
п’ять гривень 

96 коп.) 

   

Бюлетень 
законодавств і 
юридичної 
практики  
(12 міс. х 0,08097) 

 971,64 
(дев’ятсот 

сімдесят одна 
гривна 64 коп.)

   

Офіційний вісник 
України  
(12 міс. х 0,35652 

 4278,24 
(чотири тисячі 
двісті сімдесят 

   



вісім гривень 
24 коп.) 

Офіційний вісник 
Президента  
(12 міс. х 0,05562) 

 667,44 
(шістсот 

шістдесят сім 
гривень 44 

коп.) 

   

Вісник Червоного 
Хреста  
(12 міс. х 0,0053) 

 63,60 
(шістдесят три 
гривни 60 коп.)

   

Фінансовий 
контроль  
(12 міс. х 0,11042) 

 1325,04 (одна 
тисяча триста 
двадцять п’ять 
гривень 04 

коп.) 

   

20.16.5 – 
Пластмаси, інші, у 
первинних формах 
ДК 021:2015 
(39292500-0) 

2210 80,00 
(вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- лінійки  
(20 х 0,004) 

 80,00 
(вісімдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

20.16.5 – 
Пластмаси, інші, у 
первинних формах 
ДК 021:2015 
(39132100-7) 

2210 80,70 
(вісімдесят 
гривень 70 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- пенали-картотеки 
(6 х 0,01345) 

 80,70 
(вісімдесят 
гривень 70 

коп.) 

   

20.16.5 – 
Пластмаси, інші, у 
первинних формах 
ДК 021:2015 
(30192127-7) 

2210 57,00 
(п’ятдесят сім 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- підставки для 
ручок (12 х 0,00475) 

 57,00 
(п’ятдесят сім 
гривень 00 

коп.) 

   

20.41.3 – Мило, 
засоби мийні та 
засоби для чищення 
ДК 021:2015 
(39831200-8) 

2210 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- мийні засоби  
(60 х 0,01) 

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

20.41.3 – Мило, 2210 1200,00 (одна   Кошти 



засоби мийні та 
засоби для чищення 
ДК 021:2015 
(39831240-0) 

тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

місцевого 
бюджету 

- засоби для 
чищення (60 х 0,02) 

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

25.72.1 – Замки та 
завіси 
ДК 021:2015 
(44521110-2) 

2210 400,00 
(чотириста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- замки (5 х 0,08)  400,00 
(чотириста 
гривень 00 

коп.) 

   

25.99.2 – Вироби з 
недорогоцінних 
металів, інші 
ДК 021:2015 
(30197110-0) 

2210 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- скоби (100 х 0,003)  300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

25.99.2 – Вироби з 
недорогоцінних 
металів, інші 
ДК 021:2015 
(30197220-4) 

2210 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- канцелярські 
скріпки (50 х 0,005) 

 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

25.99.2 – Вироби з 
недорогоцінних 
металів, інші 
ДК 021:2015 
(30197320-5) 

2210 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- степлери  
(10 х 0,025) 

 250,00 (двісті 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

25.99.2 – Вироби з 
недорогоцінних 
металів, інші 
ДК 021:2015 
(30197330-8) 

2210 150,00 (сто 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- діроколи  
(10 х 0,015) 

 150,00 (сто 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

25.99.2 – Вироби з 2210 100,00 (сто   Кошти 



недорогоцінних 
металів, інші 
ДК 021:2015 
(30192000-1-офісне 
приладдя) 

гривень 00 
коп.) 

місцевого 
бюджету 

- ножиці (10 х 0,01)  100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

   

27.40.2 – Лампи та 
світильники 
ДК 021:2015 
(31531000-7) 

2210 1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- лампи (30 х 0,05)  1500,00 (одна 
тисяча п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

27.90.1 – 
Устаткування 
електричне, інше, та 
його частини 
ДК 021:2015 
(31224100-3) 

2210 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- вилки та розетки 
(40 х 0,03) 

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

27.90.1 – 
Устаткування 
електричне, інше, та 
його частини 
ДК 021:2015 
(31532400-8) 

2210 100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- патрони  
(20 х 0,005) 

 100,00 (сто 
гривень 00 

коп.) 

   

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

2210 15000,00 
(п’ятнадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- ощадні марки 
(5000х0,003)  

 15000,00 
(п’ятнадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

32.30.1 – Вироби 
спортивні 
ДК 021:2015 
(19510000-4) 

2210 15,00 
(п’ятнадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- гумові вироби  
(2 х 0,0075) 

 15,00 
(п’ятнадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

32.91.1 – Мітли та 2210 450,00   Кошти 



щітки  
ДК 021:2015 
(39224100-9) 

(чотириста 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

місцевого 
бюджету 

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

коп.) 

   

10.82.2 – Шоколад і 
цукрові 
кондитерські 
вироби 
ДК 021:2015 
(15842300-5) 

2210 1000,00 (одна 
тисяча гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- солодощі (набір) 
(50 х 0,02) 

 1000,00 (одна 
тисяча гривень 

00 коп.) 

   

61.10.4 – Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами 
ДК 021:2015 
(30192113-6) 

2210 3500,00 (три 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- чорнильні 
картриджі  
(10 х 0,35) 

 3500,00 (три 
тисячі п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

61.10.4 – Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами 
ДК 021:2015 
(30233130-1) 

2210 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- накопичувачі на 
магнітних дисках 
(30 х 0,01) 

 300,00 (триста 
гривень 00 

коп.) 

   

Всього: 2210 106635,84 (сто 
шість тисяч 
шістсот 
тридцять 

п’ять гривень 
84 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

49.31.2 – Послуги 
міського та 
приміського 
пасажирського 
наземного 
транспорту, інші  
ДК 021:2015  
(60140000-1) 

2240 170000,00 (сто 
сімдесят тисяч 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- нерегулярні  170000,00 (сто    



пасажирські 
перевезення: 

сімдесят тисяч 
гривень 00 

коп.) 
Перевезення 
призовників 
м.Херсон  
(76 х 0,94803) 

 72050,00 
(сімдесят дві 

тисячі 
п’ятдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

Організація 
розшуку і доставки 
до військоматів 
 (22 х 0,58495) 

 12869,00 
(дванадцять 
тисяч вісімсот 
шістдесят 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

Перевезення 
військовозобов’язан
их до військових 
частин  
(50 х 1,38672) 

 69336,00 
(шістдесят 

дев’ять тисяч 
триста 

тридцять шість 
гривень 00 

коп.) 

   

Перевезення 
ветеранів ВВ  
(2 х 2,836) 

 5672,00 (п’ять 
тисяч шістсот 
сімдесят дві 

гривни 00 коп.)

   

Перевезення воїнів-
ветеранів 
Афганістану 

 1176,60 (одна 
тисяча сто 

сімдесят шість 
гривень 60 

коп.) 

   

Перевезення дітей-
сиріт, дітей 
позбавлених 
батьківського 
піклування та дітей 
із сімей, які 
опинились в 
складних життєвих 
обставинах  
(5 х 1,77924) 

 8896,20 (вісім 
тисяч вісімсот 
дев’яносто 

шість гривень 
20 коп.) 

   

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

2240 32642,00 
(тридцять дві 
тисячі шістсот 

сорок дві 
гривни 00 коп.)

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги міського 
телефонного зв’язку   
(58 ном.х 0,0469х 12 
міс.)                              

 32642,00 
(тридцять дві 
тисячі шістсот 

сорок дві 
гривни 00 коп.)

   



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

2240 13200,00 
(тринадцять 
тисяч двісті 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги 
міжміського 
телефонного зв’язку   
(1100 х 12 міс.) 

 13200,00 
(тринадцять 
тисяч двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

61.10.1 - Послуги 
щодо передавання 
даних і повідомлень 
ДК 021:2015 
(30199210-5)  

2240 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- поштові листівки 
(50 х 12 міс.х10) 

 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

61.10.4 - Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами  
ДК 021:2015 
(32412110-8) 

2240 6120,00 (шість 
тисяч           

сто двадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- мережа Інтернет  
(12 міс.х 0,1) 

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

- мережа Інтернет 
 (12 міс.х 0,41) 

 4920,00 
(чотири тисячі 
дев’ятсот 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

61.10.4 - Послуги 
зв’язку Інтернетом 
проводовими 
мережами  
ДК 021:2015 
(32427000-2) 

2240 24000,00 
(двадцять 

чотири тисячі 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- мережеві системи 
(12 міс. х 2,0) 

 24000,00 
(двадцять 

чотири тисячі 
гривень 00 

коп.) 

   

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

2240 26702,00 
(двадцять 
шість тисяч 
сімсот дві 

гривни 00 коп.)

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



- технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки (заправка 
лазерних принтерів  
40 х 0,05) 

 2000,00 (дві 
тисячі гривень 

00 коп.) 

   

- технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки (заправка 
ксероксів 6 х 1,6) 

 9600,00 
(дев’ять тисяч 

шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 
техніки (ремонт 
принтерів 20 х 0,46) 

 9200,00 
(дев’ять тисяч 
двісті гривень 

00 коп.) 

   

- ремонт 
картриджем до 
принтерів  
(12 х 0,06) 

 720,00 (сімсот 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- ремонт блоку 
живлення (3 х 0,14) 

 420,00 
(чотириста 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

- ремонт 
картриджем 
(фотобарабана  
1 х 0,162) 

 162,00 (сто 
шістдесят дві 
гривни 00 коп.)

   

- ремонт 
копіювального 
апарату (2 х 0,3) 

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- ремонт 
копіювального 
апарату (5 х 0,8) 

 4000,00 
(чотири тисячі 
гривень 00 

коп.) 

   

26.20.9 – Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв  
ДК 021:2015 
(64111000-7) 

2240 120,00 (сто 
двадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- поштові послуги з 
доставки газет і 
періодичних видань 
(15 х 0,004 на 2016 
рік) 

 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

коп.) 

   

- поштові послуги з 
доставки газет і 
періодичних видань 

 60,00 
(шістдесят 
гривень 00 

   



(15 х 0,004 на 2017 
рік) 

коп.) 

26.20.9 – Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв  
ДК 021:2015 
(64216110-7) 

2240 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги систем 
електронного обліку 
(12 х 0,5) 

 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

26.20.9 – Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв  
ДК 021:2015 
(79713000-5)  

2240 9446,00 
(дев’ять  тисяч 
чотириста 
сорок шість 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з охорони 
об’єктів та 
особистої охорони  
(12 х 0,02) 

 240,00  
(двісті сорок 
гривень 00 

коп.) 

   

- послуги з охорони 
об’єктів та 
особистої охорони 
(12 х 0,15)  

 1800,00 (одна 
тисяча вісімсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- монтаж системи 
охоронної 
сигналізації 

 7406,00 (сім 
тисяч 

чотириста 
шість гривень 

00 коп.) 

   

26.20.9 – Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв  
ДК 021:2015 
(79132100-9)- 
Послуги зі 
засвідчення 
справжності 
електронних 
підписів 

2240 1300,00 (одна 
тисяча триста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- оплата 
виготовлення 
електронних 
підписів для 
загального відділу 

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

- оплата 
виготовлення 
електронних 

 700,00 (сімсот 
гривень 00 

коп.) 

   



підписів для 
надання звітності в 
електронному 
вигляді (2х 0,35) 
26.20.9 – Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв  
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.) 

    

26.20.9 – Послуги 
щодо виробництва 
комп’ютерів і 
периферійних 
пристроїв  
ДК 021:2015 
(72200000-7) 

2240 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з 
програмування та 
консультаційні 
послуги з питань 
програмного 
забезпечення 

 1200,00 (одна 
тисяча двісті 
гривень 00 

коп.) 

   

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

2240 1409,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
дев’ять  

гривень 00 
коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з 
перевезення сміття 
(3,24 м3 х 12 міс. х  
0,03631) 

 1409,00 (одна 
тисяча 

чотириста 
дев’ять  

гривень 00 
коп.) 

   

26.51.5 – Прилади 
для контролювання 
інших фізичних 
характеристик 
ДК 021:2015 
(50413000-3) 

2240 15820,00 
(п’ятнадцять 
тисяч вісімсот 

двадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



- послуги з ремонту 
і технічного 
обслуговування 
контрольних 
приладів 

 15820,00 
(п’ятнадцять 
тисяч вісімсот 

двадцять 
гривень 00 

коп.) 

   

43.91.1 – Роботи 
покрівельні  
ДК 021:2015 
(45261920-9) 

2240 4000,00 
(чотири тисячі 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- технічне 
обслуговування 
дахів 

 4000,00 
(чотири тисячі 
гривень 00 

коп.) 

   

43.21.1 – Роботи 
електромонтажні  
ДК 021:2015 
(50413200-5) 

2240 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з ремонту 
і технічного 
обслуговування 
протипожежного 
обладнання 

 6000,00 (шість 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

69.10.1 – Послуги 
юридичні 
ДК 021:2015 
(70130000-1) 

2240 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги зі надання 
в оренду власної 
нерухомості  
(17 х 1,15385) 

 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

69.10.1 – Послуги 
юридичні 
ДК 021:2015 
(79100000-5) 

2240 15000,00 
(п’ятнадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- юридичні послуги 
(експертна оцінка 
10 х 1,5) 

 15000,00 
(п’ятнадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

69.10.1 – Послуги 
юридичні 
ДК 021:2015 
(70100000-2) 

2240 130914,00 (сто 
тридцять тисяч 

дев’ятсот 
чотирнадцять 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги, пов’язані 
з власною 
нерухомістю  
(2 х 5,0) 

 10000,00 
(десять тисяч 
гривень 00 

коп.) 

   

- розробка 
нормативної 
грошової оцінки 

 120914,00 (сто 
двадцять тисяч 

дев’ятсот 

   



чотирнадцять 
гривень 00 

коп.) 
69.10.1 – Послуги 
юридичні 
ДК 021:2015 
(71240000-2) 

2240 93272,00 
(дев’яносто 
три тисячі 

двісті сімдесят 
дві гривни 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- архітектурні, 
інженерні та 
планувальні 
послуги 

 93272,00 
(дев’яносто 
три тисячі 

двісті сімдесят 
дві гривни 00 

коп.) 

   

96.03.1 – Послуги 
похоронні та 
суміжні послуги 
ДК 021:2015 
(98371000-4) 

2240 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- поховальні 
послуги  
(літо-8 х 1,45717, 
зима-5 х 1,66853) 

 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

01.61.1 – Послуги в 
рослинництві та 
тваринництві (крім 
послуг 
ветеринарних)  
ДК 021:2015 
(45112710-5) 

2240 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- благоустрій 
озеленених 
територій  
(160 х 0,125) 

 20000,00 
(двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

42.11.1.- Дороги 
автомобільні та 
автомагістралі, інші 
дороги 
ДК 021:2015 
(63712200-5) 

2240 680000,00 
(шістсот 
вісімдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги з 
експлуатації 
автомобільних доріг 

 680000,00 
(шістсот 
вісімдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

Всього: 2240 1304545,00 
(один мільйон 
триста чотири 
тисячі п’ятсот 
сорок п’ять  
гривень 00 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



коп.) 
36.00.1 - Вода 
природна; послуги 
щодо оброблення та 
постачання води  
ДК 021:2015 
(65110000-7) 

2272 16202,00 
(шістнадцять 
тисяч двісті дві 
гривни 00 коп.)

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- розподіл води 
(1200 м3 х 0,01223) 

 16202,00 
(шістнадцять 
тисяч двісті дві 
гривни 00 коп.)

   

Всього: 2272 16202,00 
(шістнадцять 
тисяч двісті 
дві гривни 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

70.22.3 – Послуги 
консультаційні 
щодо господарської 
діяльності 
ДК 021:2015 
(80521000-2) 

2282 10500,00 
(десять тисяч 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги, пов’язані 
з навчальними 
програмами (7 х 1,5) 

 10500,00 
(десять тисяч 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

   

Всього: 2282 10500,00 
(десять тисяч 

п’ятсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

63.99.1 – Послуги 
інформаційні, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(98130000-3) 

2800 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги різних 
членських 
організацій  

 600,00 
(шістсот 
гривень 00 

коп.) 

   

63.99.1 – Послуги 
інформаційні, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(98100000-4) 

2800 14356,00 
(чотирнадцять 
тисяч триста 
п’ятдесят 

шість гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- послуги членських 
організацій  
(47852 х 0,00025, 
47852 х 0,00005) 

 14356,00 
(чотирнадцять 
тисяч триста 
п’ятдесят 

шість гривень 

   



00 коп.) 
63.99.1 – Послуги 
інформаційні, інші, 
н.в.і.у. 
ДК 021:2015 
(79132000-8) 

2800 22400,00 
(двадцять дві 

тисячі 
чотириста 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- плата за землю  2201,00 (дві 
тисячі двісті 
одна гривна 00 

коп.) 

   

- держмито за 
подачу позовних 
заяв 

 20199,00 
(двадцять 
тисяч сто 
дев’яносто 
дев’ять 

гривень 00 
коп.) 

   

Всього: 2800 37356,00 
(тридцять сім 
тисяч триста 
п’ятдесят 

шість гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

41.00.2 – Будівлі не 
житлові 
ДК 021:2015 
(45232450-1) 

3122 351000,00 
(триста 

п’ятдесят одна  
тисяча гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- будівництво 
дренажних систем 

 201000,00 
(двісті одна 

тисяча гривень 
00 коп.) 

   

41.00.2 – Будівлі не 
житлові 
ДК 021:2015 
(45215400-1) 

3122 150000,00 (сто 
п’ятдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- кладовищні роботи  150000,00 (сто 
п’ятдесят 

тисяч гривень 
00 коп.) 

   

Всього: 3122 351000,00 
(триста 
п’ятдесят 
одна тисяча 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

42.11.1 – Дороги 
автомобільні та 
автомагістралі, інші 
дороги, елементів 
доріг 

3132 1220000,00 
(один мільйон 
двісті двадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 



ДК 021:2015 
(45233142-6) 
- ремонт доріг  1220000,00 

(один мільйон 
двісті двадцять 
тисяч гривень 

00 коп.) 

   

41.00.4 – Будування 
не житлових 
будівель (нове 
будівництво, 
реконструкція, 
капітальний і 
поточний ремонт) 
ДК 021:2015 
(45213150-9-
будівництво 
офісних комплексів) 

3132 300000,00 
(триста тисяч 
гривень 00 

коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

- капітальний 
ремонт адмінбудівлі 

 300000,00 
(триста тисяч 
гривень 00 

коп.) 

   

Всього: 3132 1520000,00 
(один мільйон 

п’ятсот 
двадцять 

тисяч гривень 
00 коп.) 

  Кошти 
місцевого 
бюджету 

Разом:  3346238,84 
(три мільйона 
триста сорок 
шість тисяч 

двісті 
тридцять 

вісім гривень 
84 коп.) 

   

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 26 квітня 2016 року №14 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                     _______________           Л.Г.Чурсинов 
                                                                                            (підпис)            (ініціали та прізвище) 
 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                 ________________          В.П.Задорожня                  
                                                                                            (підпис)            (ініціали та прізвище) 


