
 

Додаток  

до річного плану закупівель / річний план закупівель, 

що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на І квартал 2015 року  

Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 

02139771  
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 

бюджетних коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура закупівлі Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Загальний фонд 

01.19.21-00.00 квіти зрізані 

та бутони квітів 

2210 3000,00 
(три тисячі грн. 00 коп.) 

- - - 

17.23.12-30.00 

конверти паперові чи 

картонні 

2210 520,00 
(п’ятсот двадцять грн. 00 

коп.) 

- - - 

17.23.13-30.00 

зошити, паперові чи 

картонні 

2210 1950,00 
(одна тисяча дев’ятсот 

п’ятдесят грн. 00 коп.) 

- - - 

17.23.14-00.00 

папір і картон, інші, для 

писання, друкування чи 

іншої графічної 

призначеності 

2210 360,00 
(триста шістдесят грн. 00 

коп.) 

- - - 

17.29.9-51.00 папір і картон 

фільтрувальні, розрізані за 

формою 

2210 44,40  
(сорок чотири грн. 40 

коп.) 

- - папір-

фільтрувальний на 

олімпіаду з хімії 

18.12.19-90.00 друкування 

іншої друкованої продукції, 

н.в.і.у. 

2210 5250,00 
(п’ять тисяч п’ятсот 

двадцять грн. 00 коп.) 

- - свідоцтва про 

підвищення 

кваліфікації 



1 2 3 4 5 6 

20.13.20-00.00 елементи 

хімічні н.в.і.у.; кислоти та 

сполуки неорганічні 

2210 1614,00 
(одна тисяча шістсот 

чотирнадцять грн. 00 

коп.) 

- - хімічні реактиви на 

олімпіаду з хімії 

20.30.24-70.00 чорнило 

друкарське (крім чорного)  

2210 300,00 
(триста грн. 00 коп.) 

- - фарба для принтера 

кольорова 

20.53.11-00.00 

фотопластинки і 

фотоплівки, плівка для 

миттєвого друку …, 

фотопапір 

2210 3400,00 
(три тисячі чотириста 

грн. 00 коп.) 

- - - 

23.19.23-30.00 посуд 

лабораторний, гігієнічний 

або фармацевтичний 

скляний, поградуйований 

або не поградуйований 

2210 4004,50 
(чотири тисячі чотири 

грн. 50 коп.) 

- - посуд хімічний на 

олімпіаду з хімії 

27.11.42-20.00 

трансформатори 

вимірювальні потужністю 

не більше ніж 1кВА 

2210 900,00 
(дев’ятсот грн. 00 коп.) 

- - - 

27.32.11-50.00 проводи 

обмоткові ізольовані інші 

(зокрема анодовані) 

 

2210 144,00 
(сто сорок чотири грн. 00 

коп.) 

- - провід АПВ 25 

27.33.13-70.00 з’єднувальна 

та контактні елементи для 

проводів і кабелів на 

напругу не більше ніж 1кВ 

2210 430,51 
(чотириста тридцять грн. 

75 коп.) 

- - перехідник, 

електропилка, 

стартери для ламп 

27.40.11-00.00 лампи 

герметичні спрямованого 

світла 

 

2210 521,50 
(п’ятсот двадцять одна 

грн. 50 коп.) 

- - лампи 



1 2 3 4 5 6 

27.40.25-00.00 люстри та 

інші електричні стельові чи 

настінні світильники 

2210 150,00 
(сто п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

- - світильник точковий 

27.40.33-00.00 прожектори 2210 1044,51 
(одна тисяча сорок 

чотири грн. 51 коп.) 

- - прожектори 

світлодіодні 

32.99.12-10.00 

ручки кулькові  

2210 536,34 
(п’ятсот тридцять шість 

грн. 34 коп.) 

- - - 

32.99.14-30.00 стрижні до 

кулькових ручок до складу 

яких входить кульковий 

наконечник і балончик з 

чорнилом 

2210 50,00 
(п’ятдесят грн. 00 коп.) 

- - - 

58.19.14-00.00 марки 

поштові, гербові чи подібні 

нові;…. друковані 

2210 880,00 
(вісімсот вісімдесят грн. 

00 коп.) 

- - - 

Разом по КЕКВ 2210 25100,00 - - - 

33.20.50-20.00 монтування 

електричних двигунів, 

генераторів і 

трансформаторів 

2240 800,00 
(вісімсот грн. 00 коп.) 

- - встановлення 

електролічильника 

45.20.10-00.00 технічне 

обслуговування та 

ремонтування автомобілів і 

мало вантажних 

автотранспортних засобів 

2240 10017,00 
(десять тисяч сімнадцять 

грн. 00 коп.) 

- - - 

49.39.31-00.00 послуги щодо 

оренди автобусів і 

туристичних автобусів з 

водієм 

 

2240 3600,00 
(три тисячі шістсот грн. 

00 коп.) 

- - - 



1 2 3 4 5 6 

56.29.19-00.00 послуги щодо 

забезпечення харчуванням 

за контрактом, інші  

2240 97151,00 
(дев’яносто сім тисяч сто 

п’ятдесят одна грн. 00 

коп.) 

- - - 

61.10.11-00.00 послуги 

стаціонарного телефонного 

зв’язку – доступ і 

користування 

2240 2200,00 
(дві тисячі двісті грн. 00 

коп.) 

- - - 

61.10.43-00.00 послуги щодо 

забезпечення 

широкосмугового доступу 

до Інтернету проводовими 

мережами 

 

2240 2400,00 
(дві тисячі чотириста грн. 

00 коп.) 

- - інтернет Воля 

61.10.49-00.00 послуги 

зв’язку Інтернетом 

проводовими мережами, 

інші 

2240 500,00 
(п’ятсот грн. 00 коп.) 

- - інтернет Череда 

63.11.12-00.00 послуги щодо 

розміщування інформації на 

веб-вузлах 

 

2240 11900,00 
(одинадцять тисяч 

дев’ятсот грн. 00 коп.) 

- - - 

64.11.10-00.00 послуги 

центрального банку 

2240 100,00 
(сто грн. 00 коп.) 

- - комісійна 

винагорода за 

отримання готівки 

68.20.12-00.00 послуги щодо 

оренди й експлуатування 

власної чи взятої у лізинг 

нежитлової нерухомості 

2240 180000,00 
(сто вісімдесят тисяч грн. 

00 коп.) 

- - - 

80.20.10-00.00 послуги 

систем безпеки 

2240 483,00 
(чотириста вісімдесят три 

грн. 00 коп.) 

- - - 



1 2 3 4 5 6 

90.04.10-00.00 послуги, 

пов’язані з закладами 

культурно-мистецької 

призначеності 

2240 3000,00 
(три тисячі грн. 00 коп.) 

- - - 

93.29.29-00.00 послуги 

видовищно-розважальні, 

н.в.і.у 

2240 1000,00 
(одна тисяча грн. 00 коп.) 

- - - 

95.11.10-00.00 ремонтування 

комп’ютерів і 

периферійного обладнання 

2240 9000,00 
(дев’ять тисяч грн. 00 

коп.) 

- - - 

Харчування в дорозі 

учасників олімпіад 

2240 3849,00 
(три тисячі вісімсот 

сорок дев’ять грн. 00 

коп.) 

- - - 

Проїзд учасників 

Всеукраїнських олімпіад 

2240 26000,00 
(двадцять шість тисяч 

грн. 00 коп.) 

- - - 

Разом по КЕКВ 2240 352000,00 - - - 

35.30.12-00.00 постачання 

пари та гарячої води  

2271 95600,00 
(дев’яносто п’ять 

тисяч шістсот грн. 00 

коп.) 

- - - 

35.13.10-00.00 розподіляння 

електричної енергії 

2273 27300,00 
(двадцять сім тисяч 

триста грн. 00 коп.) 

- - - 

36.00.20-00.00 обробляння 

та розподіляння води 

трубопроводами 

2272 1938,00 
(одна тисяча дев’ятсот 

тридцять вісім грн. 00 

коп.) 

- - - 

37.00.11-00.00 видаляння 

та оброблення стічних вод 

2272 1862,00 
(одна тисяча вісімсот 

шістдесят дві грн. 00 

коп.) 

- - - 

Всього по загальному фонду 503800,00  - - 



1 2 3 4 5 6 

Спеціальний фонд  

27.11.42-20.00 

трансформатори 

вимірювальні потужністю 

не більше ніж 1кВА 

2210 516,00 
(п’ятсот шістнадцять грн. 

00 коп.) 

- - - 

 

Разом по КЕКВ 

 

2210 

 

516,00 

 

- 

 

- 

 

- 

33.20.50-20.00 монтування 

електричних двигунів, 

генераторів і 

трансформаторів 

2240 500,00 
(п’ятсот грн. 00 коп.) 

- - встановлення 

електролічильника 

38.11.69-00.00 послуги 

підприємств щодо 

перевезення інших 

безпечних відходів 

2240 1500,00 
(одна тисяча п’ятсот грн. 

00 коп.) 

- - вивезення відходів 

38.21.22-00.00 послуги 

інших звалищ 

2240 600,00 
(шістсот грн. 00 коп.) 

- - утилізація відходів 

63.11.13-00.00 надання 

програмного застосування 

2240 1200,00 
(одна тисяча двісті грн. 

00 коп.) 

- - ключі електронні 

63.12.10-00.00 розміщення 

інформації на веб-порталі 

2240 150,00 
(сто п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

- - доступ до ЕДЕБО 

81.29.19-00.00 послуги щодо 

очищування інші, н.в.і.у. 

2240 600,00 
(шістсот грн. 00 коп.) 

- - дератизація 

Разом по КЕКВ 

 

2240 4550,00 - - - 

35.30.12-00.00 постачання 

пари та гарячої води  

2271 18400,00 
(вісімнадцять тисяч 

чотириста грн. 00 коп.) 

- - - 

35.13.10-00.00 розподіляння 

електричної енергії 

2273 3600,00 
(три тисячі шістсот 

грн. 00 коп.) 

- - - 



1 2 3 4 5  

36.00.20-00.00 обробляння 

та розподіляння води 

трубопроводами 

2272 1404,00 
(одна тисяча 

чотириста чотири грн. 

00 коп.) 

- - - 

37.00.11-00.00 видаляння 

та оброблення стічних вод 

2272 1296,00 
(одна тисяча двісті 

дев’яносто шість грн. 

00 коп.) 

- - - 

Разом по спеціальному фонду 29766,00 - - - 

Всього по додатку до річного плану 

закупівель на І квартал 2015 року 

533566,00 - - - 

 

 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 23 січня 2015 року  №  2 . 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 
________________  

(підпис) 
І.М. Михайлик  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

 


