
Загальний фонд Спец фонд
1 2 4 5 6

Папір для друку, перфорований папір 

для друку

30197630-1, 

30199310-6 2210 60000

Допорогові 

закупівлі лютий - грудень 2018

Швидкозшивачі, папка -справа, папки 

на зав'язках                                                                  22800000-8 2210 7000

Допорогові 

закупівлі травень - грудень 2018

Канцелярські вироби

30192700-8 2210 25000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Комп’ютерне обладнання 30230000-0 2210 30000

Допорогові 

закупівлі березень - грудень 2018

Бензин 09132000-3 2210 20000

Допорогові 

закупівлі лютий - грудень 2018

Зап частини до машини 34320000-6 2210 5000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Миючі засоби 39831200-8 2210 10000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Бланки 22820000-4 2210 6000

Допорогові 

закупівлі лютий - грудень 2018

Паперові чи картонні реєстраційні 

журнали 22810000-1 2210 3000

Допорогові 

закупівлі лютий - грудень 2018

Розмір бюджетного призначення  за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі

Примітки

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ НА 2018 РІК   

3

Конкретна назва предмета закупівлі

Коди відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі 

(за наявності)

Коди 

згідно з  

КЕКВ 

Код за ЄДРПОУ 03192997

Управління праці та соціального захисту населення  Ужгородської міської 

ради

Процедура 

закупівлі

Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі



Освітлювальне обладнання та 

електричні лампи 31500000-1 2210 5000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи березень - грудень 2018

Марковані конверти, марки

30199230-1 2210 50000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Періодичні видання                                                                                                                    22200000-2 2210 3000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Кабелі та супутня продукція 44320000-9 2210 10000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Замки, ключі та петлі 44520000-1 2210 2600

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Офісне устаткування та приладдя різне 30190000-7 2210 4000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Меблі та приспособи різні 39150000-8 2210 29000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018



Жалюзі 39515440-1 2210 25000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Охоронне приладдя 35120000-1 2210 5000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий - грудень 2018

Послуги телефонного зв’язку та 

передачі даних 64210000-1 2240 17000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Послуги з технічного обслуговування 

телекомунікаційного обладнання 50330000-7 2240 14000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018
Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних 

комп’ютерів (в т.ч  заправка 

картриджів) 50320000-4 2240 50000

Допорогові 

закупівлі січень - грудень 2018

Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки 50310000-1 2240 20000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Послуги зі страхування транспортних 

засобів 66514110-0 2240 1000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи лютий-березень 2018

299600Всього по КЕКВ 2210:



Послуги з програмування та 

консультаційні послуги з питань 

програмного забезпечення 72200000-7 2240 15000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Утилізація сміття та поводження зі 

сміттям 90510000-5 2240 4000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Архівні послуги 79995100-6 2240 15000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

                                                                                                                                                       

Оренда поштових скриньок 64115000-5 2240 700

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018                                                                    

Послуги,пов'язані з базами даних.                                                     

(послуги по офромленню електронно-

цифрових підписів, послуги з 

системного супроводу та 

інформатизаційного обслуговування 

системи "M.E.DOC") 72320000-4     2240 5000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування (автомобіля, поточний 

ремонт приміщення) 50000000-5 2240 52000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

Охоронні послуги 79710000-4 2240 22000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018



215700

послуги водопостачання 65110000-7 2272 16400

Продовження 

договору на 

наступний рік січень - грудень 2018

Розподіл електричної енергії та супутні 

послуги 65300000-6 2273 176000

Продовження 

договору на 

наступний рік січень - грудень 2018

192400

Послуги з професійної підготовки у 

сфері підвищення кваліфікації 80570000-0 2282 6000

Допорогові 

закупівлі без 

застосування 

електронної 

системи січень - грудень 2018

6000

713700,00 0,00

Горват М.В.
М.П.

Франчук І.З.

Всього по КЕКВ 2240:

Голова  тендерного комітету

Всього:

Всього по КЕКВ 2270:

Всього по КЕКВ 2282:

Секретар тендерного комітету

Затверджений тендерним комітетом №1 від 15.01.2018 року


