
  

РІЧНИЙ   ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ 

на   2017  рік 

 

Управління у справах культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради, код  ЄДРПОУ  - 02228084 
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)  

Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 

(для 

бюдже

тних 

кошті

в) 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1  2  3 4 5  6 
Код ДК 021:2015 – 30192700-8 – Канцелярські 

товари (в.т.ч. дипломи, грамоти) 

2210 64 000,00 (Шістдесят  

чотири тисячі 

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

ДК 021:2015 – 22900000-9 – друкована продукція 

різна 

2210 

 

49 000,00 

 

 

(Сорок дев’ять 

тисяч грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

ДК 021:2015 – 22458000-5 Друкована продукція 

на замовлення 

2210 48 900,00 (Сорок вісім 

тисяч дев’ятсот 

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

Код ДК 021:2015 – 79810000-5 – друкарські 

послуги (поліграфічна та інша продукція для 

забезпечення заходу) 

 

2210 

 

 

44 000,00 

(Сорок чотири 

тисячі грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021-2015 – 03121200-7- Квіти зрізані та 

бутони квітів (букети, корзини квітів на 

покладання)  

2210 41 000,00 (Сорок одна  

тисяча  грн. 00 

коп). 

допорогові 

закупівлі  

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 



Код ДК 021:2015- 15842000-2 – Шоколад та  

вироби кондитерські цукрові 

2210 49 900,00 (Сорок дев’ять  

тисяч дев’яносто 

чотири грн. 00 

коп.). 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 -37400000-2 – Спортивні 

товари та інвентар  

2210 199 900,00 

 

(Сто дев’яносто 

дев’ять тисяч 

дев’ятсот грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, із 

застосуванням 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 18530000-3 – Подарунки та 

нагороди 

2210 180 000,00 (Сто десять тисяч 

грн. 00 коп.)  

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021: 2015 – 37520000-9 – Іграшки 

(подарункові набори, призи) 

 

2210 

 

137 300,00 

(Сто  тридцять 

сім тисяч триста 

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК  021:2015 – 39831240-0 – мийні засоби, 

засоби для чищення 

 

2210 

 

11 000,00 

(Одинадцять  

тисяч  грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 30232110-8 – Лазерні 

принтери 

2210 39 000,00 (Тридцять 

дев’ять тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

Код ДК 021:2015 – 39130000-2 –Меблі офісні 2210 49 900,00 (Сорок дев’ять 

тисяч дев’ятсот 

грн. 00 коп.) 

 допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015- 39112000-0- Офісні стільці 2210 17 000,00 (Сімнадцять 

тисяч грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 30237000-9 – Частини та 

приладдя до офісної техніки  

2210 9 100,00 (Дев’ять тисяч 

сто грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд,  без 

застосування 

електронних закупівель 

Код ДК 021:2015 – 15842300-5 – Подарунки 

дітям до свят 

2210 31 000,00 

 

(Тридцять одна 

тисяча грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

 

Код ДК 021:2015 – 37000000-8 -  Музичні 

інструменти, спортивні товари, ігри, іграшки, 

художні матеріали та приладдя. 

 

2210 

 

38 000,00 

 

( Тридцять вісім 

тисяч грн. 00 

коп.) 

 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  



Код ДК  021:2015- 64200000-8 – 

Телекомунікаційні послуги 

2240 6 000,00 (Шість тисяч грн. 

00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК  021:2015 – 64115000-5 – оренда 

поштової скриньки 

2240 1 000,00 (Одна тисяча грн. 

00 грн.) 

допорогові 

закупівлі  

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК  021:2015 – 503000000-8 – 

Ремонт,технічне обслуговування персональних 

комп’ютерів,офісного обладнання 

 

2240 

 

10 000,00 

 

(Десять тисяч  

грн. 00 коп.). 

 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК  021:2015 – 66110000-4 – Видача готівки 

з каси на харчування суддів, учасників 

спортивних змагань (банківські послуги) 

2240 219 000,00 (Двісті 

дев’ятнадцять 

тисяч  грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі  

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

Код ДК 021:2015 – 60172000-4 – Прокат 

автобусів і туристичних автобусів з водієм 

(Послуги щодо оренди автобусів і туристичних 

автобусів з водієм за кордон) 

 

2240 

 

69 000,00 

(Шістдесят 

дев’ять тисяч  

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК  021:2015 – 60210000-3 – послуги з 

перевезень громадським залізничним 

транспортом (квитки на проїзд) 

 

2240 

 

170 500,00 

(Сто сімдесят 

тисяч п’ятсот 

грн. 00 коп.) 

 допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 60112000-6 – Послуги 

громадського автомобільного транспорту 

(транспортні послуги по Україні) 

2240 129 000,00 (Сто двадцять 

дев’ять тисяч 

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

Загальний фонд, з без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 92000000-1-Послуги у сфері 

відпочинку, культури та спорту 

2240 28 200,00 (Двадцять вісім 

тисяч двісті грн. 

00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 92622000-7 – Послуги з 

організації спортивних заходів (Озвучення, 

освітлення, послуги ведучого) 

2240 38 000,00 (Тридцять вісім 

тисяч грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК  021:2015 – 42419000-6 –Конструкції, 

виготовлені із заліза та сталі, інші 

(монтаж,демонтаж,використання сценічних 

конструкцій). 

2240 73 000,00 (Сімдесят три   

тисячі  грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі  

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  



 

Код ДК 021:2015 – 79952100-3 – Послуги з 

організації культурних заходів (озвучення, 

освітлення, послуги ведучого.) 

 

2240 

 

65 000,00 

 

(Шістдесят п’ять 

тисяч грн. 00 

коп.) 

 

допорогові 

закупівлі 

 

протягом 

року 

 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 92312000-1- Мистецькі 

послуги 

2240 27 000,00 (Двадцять сім 

тисяч грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

Код ДК 021:2015 – 92331210-5 – Послуги 

анімації для дітей 

2240 8 000,00 (Вісім тисяч грн.. 

00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 98336000-7 – Послуги у сфері 

спортивних тренувань (тренування по плаванню 

в басейні «Буревісник») 

2240 20 000,00 (Двадцять тисяч 

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 72261000-2 – Послуги з 

обслуговування програмного забезпечення 

2240 12 992,00 (Дванадцять 

тисяч дев’ятсот 

дев’яносто дві 

грн. 00 коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Загальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель  

Код ДК 021:2015 – 30230000-0 – Комп’ютерне 

обладнання, інша техніка 

3110 47 000,00 (Сорок сім тисяч 

грн. 00 коп. 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Спеціальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

Код ДК 021:2015 – 30213000-5 – Персональні 

комп’ютери 

3110 48 000,00 (Сорок вісім 

тисяч грн. 00 

коп.) 

допорогові 

закупівлі 

протягом 

року 

Спеціальний фонд, без 

застосування 

електронних закупівель 

                                                                                                                                                

 

Начальник управління:                                                  ___________________    О. Василиндра 

 

Начальник відділу, головний бухгалтер                     ____________________   О.  Кажмір 

                                                                                                         
М.П.           


