
Уточнений додаток до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 
процедур закупівель Управління праці та соціального захисту населення  

код ЄДРПОУ  03198327 
(станом на 02.02.2015р) 

 

Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 

бюджетн
их 

коштів) 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процед
ура 

закупів
лі 

Орієнто
ваний 

початок 
проведе

ння 
процед

ури 
закупів

лі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 
Матеріали,приладдя,інвентар      
Папір і картон, інші, для писання, 
друкування чи іншої графічної 
призначеності, віддруковані, 
тиснені або перфоровані (бланки, 
зошити, папки, швидкозшивачі, 
конверти поштові, папір)                           
                                                 17.23.1                                                                                         

2210 

8 498,00 
Вісім тисяч 
чотириста 
дев'яносто 

вісім 
рн..,00коп 

- - місц. 
Бюдж 

Виробництво 
коробок,сумок,пакетів,футлярів,пи
сьмових та інших паперових і 
канцелярських виробів (сегрегатор) 
                                                17.23.8 

2210 

350,00 
Триста 

п'ятдесят 
грн.,00 коп 

- - місц. 
Бюдж 

Виробництво дерев'яних виробів, 
призначених для використання 
переважно в будівництві 
                                                 16.23.1 

2210 

1684,000 
Одна тисяча 

шістсот 
вісімдесят 

чотири грн.,оо 
коп 

 

- - місц. 
Бюдж 

Роздрібна торгівля іншими 
будівельними матеріалами, такими 
як цегла, деревина, сантехнічне 
устаткування 
                                                 47.52.4 

2210 

1980,00 
Одна тисячяа 

дев’ятсот 
вісімдесят 
грн.,00 коп 

- - місц. 
Бюдж 

Роздрібна торгівля матеріалами й 
устаткуванням для самостійного 
виконання будівельних або 
ремонтних робіт у домашніх 
умовах 
                                                 47.52.5 

2210 

336,00 
Триста 

тридцять 
шість грн.,00 

коп. 

- - місц. 
Бюдж 

Виробництво інших машин і 
устатковання загального 
призначення, н.в.і.у. (виробництво 
устатковання для розкидання, 
розсіювання, розбризкування або 
розпилювання рідин чи порошків:    
вогнегасників…)                                                                                        
                                                 28.29.3  

2210 

948,00 
Дев'ятсот 

сорок вісім 
грн.,00 коп. - - місц. 

бюдж 

Марки поштові, гербові чи подібні 
нові; гербовий папір; чекові 
книжки; банкноти, акції, облігації 
та подібні цінні папери, друковані                       
                                                 58.19.1                                   

2210 

281,00 
Двісті 

вісімдесят 
одна грн.,00 

коп. 

- - місц. 
бюдж 



Частини та приладдя до 
фотокопіювальної техніки  (тонер) 
                                               28.23.2 

2210 

4 329,00 
Чотири тисячі 

триста 
двадцять 
дев'ять 

грн.,00коп 

- - місц. 
бюдж 

Папір і картон, у рулонах або в 
аркушах, крейдований коаліном 
або іншою неорганічною 
речовиною з одного чи обох боків, 
крім будь-якого паперу та картону 
будь-якої графічної призначеності, 
багатошарового паперу та картону  
                                                 17.12.7                                 

2210 

-. 

- - місц. 
бюдж 

Продукти нафтопереробляння, інші                
                                                 19.20.4   2210 

10260,00 
Десять тисяч 

двісті 
шістдесят 
грн.,00коп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги щодо роздрібної торгівлі 
частинами та приладдям до 
автотранспортних засобів, інші  
                                                 45.32.2                                  

2210 

6040,00 
Шість тисяч 

сорок 
грн.,00коп 

- - місц. 
бюдж 

Машини обчислювальні, частини 
та приладдя до них                                                    
                                                 26.20.1 

2210 
- 

- - 
 

місц. 
бюдж 

Прилади для вимірювання та 
контролю витрат (лічильники 
газові,рідини,електроенергії)    
                                               33.20.63     

2210 

- 

- - місц. 
бюдж 

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

     

Послуги щодо калібрування засобів 
вимірювання електричних величин                                        
.                                               71.20.1 
 

2240 

2800,00 
Дві тисячі 
вісімсот 

грн.,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги щодо оренди та лізингу 
інших машин, устаткування та 
майна                                      77.39.1 
 

2240 

1,00 
Одна 

грн.,00коп - - місц. 
бюдж 

Послуги стаціонарного 
телефонного зв'язку - можливості 
викликання                                                              
.                                                61.10.1 
 

2240 

8500,00 
Вісім тисяч 

п’ятсот 
грн.,00коп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги поштові у межах 
зобов'язання щодо надання 
універсальних послуг, інші                                                              
                                                53.10.1    2240 

65427,00 
Шістдесят 
п'ять тисяч 
чотириста 

двадцять сім 
грн.,00коп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги страхових агентів і 
брокерів                                  66.22.1 

 
2240 

447,00 
Чотириста 
сорок сім 

грн.,00 клоп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги підприємств щодо 
перевезення інших безпечних 
відходів                                   38.11.6                                                
 

2240 

1007,00 
Одна тисяча 

сім грн, 00 коп - - місц. 
бюдж 



Послуги щодо обробляння даних, 
розміщування інформації на веб-
вузлах, щодо програмного 
застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-
технологічною інфраструктурою  
                                                 63.11.1                                         

2240 

221,00 
Двісті 

двадцять одна 
грн.,00 коп - - місц. 

бюдж 

Обслуговування програмного 
забезпечення 

 
2240 

- 
- - місц. 

бюдж 

Страхування арендованого 
приміщення                            66.03.1 
 

2240 
- 

- - місц. 
бюдж 

Послуги з техничного 
обслуговування і ремонту 
побутових лічильників                                    
                                               33.20.92 

2240 

5348,00 
П'ять тисяч 

триста сорок 
вісім грн.,00 

коп 

- - місц. 
бюдж 

Видатки на відрядження      

Послуги щодо бронювання, інші 
                                                 79.90.3 2250 

1600,00 
Одна тисяча 

шістсот 
грн.,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

Дослідження і розробки 
      

Послуги щодо організовування 
конференцій і спеціалізованих 
виставок                                 82.30.1 
 

2282 

350,00 
Триста 

п'ятдесят 
грн.,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 
 

 
 

   

Пара та гаряча вода; постачання 
пари та гарячої води 

                                                 35.30.1 
2271 

95455,00 
Дев'яносто 
п'ять тисяч 
чотириста 

п'ятдесят п'ять 
грн.,00коп 

- - місц. 
бюдж 

Торгівля водою, подаваною 
трубопроводами 

                                                 36.00.3 
2272 

1020,00 
Одна тисяча 

двадцять 
грн.,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги каналізаційні                                      
                                                 37.00.1 

2272 

1553,00 
Одна тисяча 

п'ятсот 
п'ятдесят три 
грн.,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

Торгівля електричною енергію 
                                                 35.14.1 2273 

28688,00 
Двадцять вісім  
тисячі шістсот 

вісімдесят 
вісім грн.,00 

коп 

- - місц. 
бюдж 

Розподілення газу через місцевий 
трубопровід 

                                                  35.2 
2274 

17393,00 
Сімнадцять 

тисяч  триста 
дев'яносто три 

грн.,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

      



Інші виплати населенню 
 
Послуги адміністративні щодо 
регулювання діяльності у сфері 
охорони здоров'я, освіти, культури 
та інші соціальні послуги, крім 
обов'язкового соціального 
страхування                            84.12.1 
 

2730 

96840,00 
Дев'яносто 
шість тисяч 

вісімсот сорок 
грн,00 коп 

- - місц. 
бюдж 

Організація поховань і надання 
суміжних послуг 

 
2730 

52494,00 
П'ятдесят дві 

тисяч 
чотириста 
дев'яносто 

чотири грн,00 
коп 

- - місц. 
бюдж 

Роздрібна торгівля 
фармацевтичними товарами в 
спеціалізованих магазинах                                
                                                 47.73.1 2730 

33868 
Тридцять три  

тисячі 
вісімсот 

шістдесят 
вісім грн.,00 

коп 

- - місц. 
бюдж 

Стоматологічна практика 
                                                 86.23.1 2730 

15000,00 
П'ятнадцять 

тисяч  грн.,00 
коп 

- - місц. 
бюдж 

Послуги готелів без ресторанів                                                            
                                               55.12.10 2730 - - - місц. бюдж 

 
Послуги громадського харчування 
                                                 55.30.1 2730 - - - - 
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