
Наказ

Міністерства економічного розвитку 

і торгівлі України

22.03.2016 №490

Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 

різне (ручки, олівці,папір для 

друку, теки, конверти, інше)

2210 21 500,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

лютий-грудень кошти міського бюджету

 50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки (ремонт 

офісної техніки, заправка та 

відновлення картриджів)

2240 37 400,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

лютий - грудень кошти міського бюджету

39130000-2 Офісні меблі 

(шафи)
2210 25 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

2221000-5 Газети 

(статистичні бюлетні)
2210 1 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету

30230000-0 Комп"ютерне 

обладнання (катриджі, 

принтери, ксерокс, інше)

2210 14 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий- грудень кошти міського бюджету

22820000-4 Бланки  

(бухгалтерські бланки)
2210 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

березень кошти міського бюджету

7226000-5  Послуги повязані 

з програмним  

забезпеченням (послуги з 

виготовлення електронних 

ключів)

2240 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

червень кошти міського бюджету

32550000-3 Телефонне 

обладнання (телефони)
2210 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

березень кошти міського бюджету

Додаток до річного плану закупівель на 2018 рік                                                                                                                                                   

управління економіки та стратегічного планування Ужгородської міської ради, 41368378                                                                                      



79110000-8 Послуги з 

юридичного 

консультування та 

юридичного 

представництва 

(консультативні послуги у 

сфері державних закупівель)

2240 3 500,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

червень кошти міського бюджету

64110000-0 Поштові послуги 

(поштові послуги)
2240 1 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий-грудень кошти міського бюджету

80530000-8 Послуги у сфері 

професійної підготовки 

(навчання спеціалістів щодо 

процедур закупівель 

відповідно до ЗУ "Про 

публічні закупівлі")

2281 3 400,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

лютий кошти міського бюджету

22120000-7 Видання (друк 

фотоальбому "Ужгород")
2210 89 999,00

Звіт про 

укладений 

договір

січень

Програма розвитку транскордонного 

співробітництва, туризму та 

формування позитивного 

міжнародного інвестиційного іміджу 

м.Ужгород на 2017-2022 роки

Затверджено рішеннням тендерного комітету від   "23" січня 2018 року № 1

Голова тендерного комітету О.Травіна

Головний бухгалтер М.П. М.Зубар

Секретар Н.Пайда

підпис______

підпис______

підпис______


