
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, інше)

2210 9 520,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень-грудень 

2017
кошти міського бюджету

50320000-4 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування (ремонт 

технічне обслуговування 

компютерів)

2240 10 500,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень-грудень 

2017
кошти міського бюджету

 50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки (ремонт 

офісної техніки, заправка та 

відновлення картриджів)

2240 17 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень-грудень 

2017
кошти міського бюджету

30230000-0 Комп’ютерне 

обладнання (комп’ютери, 

принтери, ноутбуки, інше)

2210 11 820,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

30190000-7 Паперове 

канцелярське приладдя та 

інші паперові вироби ( 

конверти)

2210 480,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

39120000-9 Меблі, меблево-

декоративні вироби 

(серванти, книжкові шафи)

2210 30 000,00

Без 

проведення 

процедури 

закупівлі

серпень кошти міського бюджету

39134000-0 Офісні меблі 

(комп"ютерні столи)
2210 30 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

серпень кошти міського бюджету

30190000-7 Дрібне 

канцелярське приладдя 

(теки-реєстратори і 

канцелярські скріпки)

2210 1 900,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

30190000-7 Офісне 

устаткування та приладдя 

(виготовлення печатки)

2210 480,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

червень кошти міського бюджету
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7226000-7 Послуги з 

програмуваннята 

консультаційні послуги з 

питань програмного 

забезпечення (послуги з 

виготовлення електронних 

ключів)

2240 540,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

72260000-5 Послуги з 

програмування та 

консультаційні послуги з 

питань програмного 

забезпечення (послуги 

пов"язані з програмним 

забезпеченням)

2240 5 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

79110000-8 Консультативні 

послуги у сфері державних 

закупівель

2240 3 500,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

30190000-7 Офісна та 

комп"ютерна техніка, 

утаткування та приладдя, 

крім меблів та пакетів 

програмного забезпечення 

(папір для друку)

2210 7 000,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

липень-грудень 

2017
кошти міського бюджету

80510000-2 Консультаційні 

послуги з навчання 

спеціалістів з питань 

здійснення публічних 

закупівель

2282 3 960,00

Без проведення 

процедури 

закупівлі

липень кошти міського бюджету

Фінансова підтримка 

діяльності малих та середніх 

підприємств через надання 

фінансової допомоги на 

часткову компенсацію 

банківських відсотків або 

поворотну фінансову 

допомогу

2610

100 000,00

кошти на 

фінансову 

допомогу 

надаються 

субєктам 

підприємництв

а за рішенням 

конкурсної 

комісії та на 

умовах 

конкурсу

Програма підтримки та партнерства 

між Ужгородською міською радою 

та суб"єктами малого і середнього 

бізнесу на 2017-2018 роки
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