
Предмет закупівлі

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі, грн.

Процедура 

закупівлі

Орієнтовни

й початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6

ДК 016:2010 -13.94.1 Мотузки, канати, 

шпагат і сіткове полотно, крім відходів (ДК 

021:2015 - 39540000-9 Вироби різні з канату, 

мотузки, шпагату та сітки)Шпагат армований 

джгут.

2210 5544,00
Без здійснення 

процедур

січень-

грудень 

2016р.

ДК 016:2010 -14.19.1 Одяг, дитячий, 

спортивні костюми та інший одяг, 

аксесуари та деталі одягу, трикотажні (ДК 

021:2015 - 18141000-9 Робочі рукавиці) 

рукавиці гумові та робочі

2210 566,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -20.30.2. Фарби та лаки, інші, 

та пов'язана з ними продукція; барвники 

художні та друкарські чорнила  (ДК 

021:2015 - 44812100-6 Емалі та глазурі;   

44832100-2 Розчинники лаків і фарб) Емаль 

срібна та розчинник

2210 230,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -27.40.1Лампи розжарювання 

та газорозрядні електричні; лампи дугові 

(ДК 021:2015 - 31519000-7Лампи розжарення 

та неонові лампи;   31531000-7Лампи)Лампи 

лімінісцентні,лампи розжарювання 

2210 1727,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -25.72.1Замки та завіси(ДК 

021:2015 - 44521000-8 Навісні та врізні замки 

різні) Замки дверні

2210 1960,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -20.41.3 Мило, засоби мийні та 

засоби для чищення (ДК 021:2015 - 39831000-

6 Засоби для прання і миття)         Мило,засоби 

мийні та засоби для чищення                            

2210 1878,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -25.73.1Інструменти ручні для 

використання в сільському господарстві, 

садівництві чи лісовому господарстві (ДК 

021:2015 - 44511000-5Ручні знаряддя)Лопата 

для прибирання снігу

2210 360,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -32.91.1 Мітли та щітки (ДК 

021:2015 - 39224000-8 Мітли, щітки та інше 

господарське приладдя ) Мітли, щітки та інше 

господарське приладдя                                                                          

2210 330,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -26.30.2 Апаратура електрична 

для проводового телефонного чи 

телеграфного зв'язку; відеофони (ДК 

021:2015 - 32552000-7Електрична апаратура 

для дротової телефонії чи дротової 

телеграфії)телефонні апарати                      

2210 1975,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -25.73.3 інструменти ручні, інші 

(ДК 021:2015 - 44512000-2 Інструменти 

ручні)набір торцевих головок

2210 225,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -17.23.1 Вироби канцелярські, 

паперові (ДК 021:2015 - 22800000-8 Паперові 

чи картонні реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки та інші паперові 

канцелярські вироби)швидкозшивачі, 

журнали, бланки,книги обліку,папки на 

зав"язках,папір для записів,щоденник 

діловий,календар перекидний                                     

2210 7332,00
Без здійснення 

процедур
-//-

20405992 Житомирський обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

( ідентифікаційний код за ЄДРПОУ,найменування замовника,)

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ

 на 2016 рік 

КЕКВ 2210 "Предмети,матеріали,обладнання та інвентар"



ДК 016:2010 -17.12.7 Папір і картон 

оброблені,32.99.1Убори наголовні захисні; 

ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, 22.29.2Вироби 

пластмасові інші, н. в. і. у. (ДК 021:2015 -

30197000-6 Дрібне канцелярське 

приладдя;30199000-0 Паперове канцелярське 

приладдя та інші паперові вироби;30192000-

1Офісне приладдя )ручкі 

кулькові,гелеві,коректори,карандаши 

графітні,стержні,папір офісний А4,папір 

копіювальний,скоби,скріпки,папка-

реєстратор,подушкі штемпельні, тощо

2210 23113,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (ДК 021:2015 - 09132000-3 

Бензин) Бензин        

2210 31500,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -19.20.2 Паливо рідинне та газ; 

оливи мастильні (ДК 021:2015 -  09211000-

1(Мастильні оливи та мастильні матеріали) 

масло автомобільне

2210 400,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -29.31.2 Устатковання 

електричне, інше, до моторних 

транспортних засобів і його частини (ДК 

021:2015 -  34312000-7Частини двигунів) 

запчастини до двигуна,свічки 

запалювання,гальмівні колодки

2210 1430,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -22.11.1Шини та камери ґумові 

нові (ДК 021:2015 -  34351000-2 Шини для 

транспортних засобів малої 

тоннажності)автомобільні шини

2210 430,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -27.20.2 Акумулятори 

електричні та частини до них (ДК 021:2015 -  

31430000-9 Електричні акумулятори) 

акумулятор

2210 3500,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 - 17.23.1 Вироби канцелярські, 

паперові; 58.19.1 Послуги щодо видавання 

друкованої продукції, інші (ДК 021:2015 -

30199000-0 Паперове канцелярське приладдя 

та інші паперові вироби;22410000-7 Марки) 

конверти,марки

2210 22700,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 - 25.99.2 Вироби з 

недорогоцінних металів, інші (ДК 021:2015 -

35121000-8 Охоронне обладнання) пломби 

свинцеві

2210 500,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -28.23.2 Машини 

конторські/офісні, інші, та частини до них  

(ДК 021:2015 -30124000-4 Частини та 

приладдя до офісної техніки;301920000-1 

Офісне приладдя;30125000-1 Частини та 

приладдя до фотокопіювальних апаратів.) 

головка друкуюча,стрічка 

фарбуюча,картриджі,тонери,фотобарабан

2210 121853,00
Без здійснення 

процедур
-//-



ДК 016:2010 -26.20.1Машини 

обчислювальні, частини та приладдя до 

них(ДК 021:2015 - 30237000-9 

Частини,аксесуари та приладдя до 

комп"ютерів;30212000-8 Апаратне 

забезпечення мінікомп"ютерів; 30233000-1 

Пристрої для зберігання та зчитування даних; 

30236000-2 Комп"ютерне обладнання різне; 

30231000-7 Екрани комп"ютерних моніторів та 

консолі;)блок живлення,материнська 

плата,клавіатура,комп"терна 

миша,монітор,відеокарта,набірп для чистки 

ПК,процесор,жорсткий диск,оперативна 

пам"ять

2210 22187,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -26.20.1інструменти ручні, 

інші(ДК 021:2015 -44512000-2 Ручні 

інструменти різні) набір інструментів

2210 760,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -26.20.1Журнали та періодичні 

видання друковані(ДК 021:2015 -22211000-2 

Періодичні спеціалізовані видання)періодичні 

видання

2210 6500,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ВСЬОГО ЗА КЕКВ 2210 257000,00

ДК 016:2010 - 62.01.2 Оригінали 

програмного забезпечення (ДК 021:2015 - 

72211000-7 Послуги з розробки системного та 

користувацького програмного 

забезпечення) послуги ІОЦ Мінсоцзахисту за 

програмне забезпечення АСОПД

35000,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -80.20.1 Послуги систем 

безпеки (ДК 021:2015 -79713000-5 Послуги з 

охорони об’єктів та особистої охорони)послуги 

позавідомчої хорони та пожежної сигналізації

9300,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -61.10.1Послуги щодо 

передавання даних і повідомлень 

61.10.4Послуги зв'язку Інтернетом 

проводовими мережами  (ДК 021:2015 -

64211000-8 Послуги громадського 

телефонного зв’язку 72411000-4; 

Постачальники Інтернет-послуг)оплата 

телефонного зв'язку та інтернету

20000,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 - 95.11.1.Ремонтування 

комп'ютерів і периферійного устатковання 

,33.12.1Ремонтування та технічне 

обслуговування машин загальної 

призначеності (ДК 021:2015 -50311000-8 

Технічне обслуговування і ремонт офісної 

обчислювальної техніки) поточний ремонт 

обчислювальної та офісної техніки

73700,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -45.20.1 Технічне 

обслуговування та ремонтування 

автомобілів і маловантажних 

автотранспортних засобів (ДК 021:2015 -

50112000-3 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування автомобілів)поточний ремонт 

4000,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -20.59.5 Продукти хімічні 

різноманітні (ДК 021:2015 -50413200-5 

Послуги з ремонту і технічного обслуговування 

протипожежного 

обладнання) перезарядка вогнегасників

5000,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -65.12.2 Послуги щодо 

страхування автотранспорту (ДК 021:2015 -

66514000-6 Послуги зі страхування вантажів та 

послуги з транспортного 

страхування) страхування автомобіля

800,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -80.10.1 Послуги, пов'язані з 

особистою безпекою;81.21.1 - Послуги щодо 

загального очищування будівель(ДК 

021:2015 -79713000-5 Послуги з охорони 

об’єктів та особистої охорони;90511000-2 

Послуги зі збирання сміття;98341140-8 

Послуги за доглядання за будинками)оплата 

експлуатаційних послуг пов"язаних з 

утриманням будинку

281500,00
Без здійснення 

процедур
-//-

КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"



ДК 016:2010 -63.12.1Розміщування 

інформації на веб-порталі (ДК 021:2015 -

72211000-7 Послуги з розробки системного та 

користувацького програмного 

забезпечення)абонплата за користування 

платним сервісом "Кабінет замовника"

1100,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ВСЬОГО ЗА КЕКВ 2240 430400,00

ДК 016:2010 -49.31.2 Послуги міського та 

приміського пасажирського наземного 

транспорту, інші (ДК 021:2015 -60112000-6 

Послуги громадського автомобільного 

транспорту)оплата проїзних квитків та 

відряджень

2250 6800,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ВСЬОГО ЗА КЕКВ 2250 6800,00

ДК 016:2010 -36.00.1 Вода природна; 37.00.1 

Послуги каналізаційні (ДК 021:2015 -

65111000-4 Розподіл питної води) оплата 

водопостачання та водовідведення

2272 8300,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ДК 016:2010 -35.11.1.Енергія електрична  

(ДК 021:2015-65310000-9 Розподіл 

електричної енергії) оплата електроенергії
2273 135600,00

Без здійснення 

процедур
-//-

ВСЬОГО ЗА КЕКВ 2270 143900,00

ДК 016:2010 -65.12.7. Послуги щодо 

страхування судових витрат (ДК 021:2015-

75231000-4 Судові послуги) Сплата судового 

збору

2800 5600,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ВСЬОГО ЗА КЕКВ 2800 5600,00

ДК 016:2010 -74.90.1Послуги щодо надання 

професійної та технічної допомоги та 

консультаційні, н. в. і. у.  (ДК 021:2015-

80522000-9 Навчальні семінари) проведення 

навчання у сфері здійснення державних 

закупівель

2282 3000,00
Без здійснення 

процедур
-//-

ВСЬОГО ЗА КЕКВ 2800 3000,00

ВСЬОГО 846700,00

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів від 19.02.2016р. № 14 

Голова комітету з конкурсних торгів    Бабінська А.Р.                  _________________

                                                     (прізвище, ініціали)                      (підпис)                       М.П. 

КЕКВ 2250 "Видаткі на відрядження"

КЕКВ 2800 "Інші видаткі"

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до 

заходів розвитку

КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв


