
ДОДАТОК  

до річного плану закупівель на 2015 рік 

Управління праці та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації код ЕДРПОУ 37445416 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)  

Предмет закупівлі Код КЕКВ   (для 

бюджетних коштів) 
Очікувана вартість предмета 

закупівлі 
Процедура 

закупівлі 
Орієнтовний початок 

проведення процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

1. Рекультивування та очищення (Код ДК 

016:2010 – 39.00.1) 
2240 850,97 (вісімсот п’ятдесят грн..97 

коп.) 
Без здійснення 
процедури 
закупівель 

квітень 2015р (оформлення акту обстеження 
каналізації ) 

2. Вироби паперові та картонні, інші (Код ДК 

016:2010 – 17.29.1) (Код ДК 016:2010 – 17.23.1) 

2210 408,00 (чотириста вісім грн. 00 
коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

квітень 2015р (бланки) 

3. Вироби канцелярські, паперові (Код ДК 

016:2010 – 17.23.1) 

2210 2724,20 (дві тисячі сімсот 
двадцять чотири грн. 20 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

квітень 2015р (папір) 

4. Ремонт та технічне обслуговування 
електронного та оптичного устаткування (Код ДК 

016:2010 – 33.13.1) 

2240 5358,58 (п’ять тисяч триста 
п’ятдесят вісім грн..58 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (повірка лічильника теплової енергії) 

5. Вироби канцелярські, паперові (Код ДК 

016:2010 – 17.23.1) 
2210 47660,00 (сорок сім тисяч 

шістсот шістдесят грн. 00 коп.) 
Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (папір) 

6. Мило, засоби мийні та засоби для чищення 

(Код ДК 016:2010 – 20.41.3) 
2210 3748,50 (три тисячі сімсот сорок 

вісім грн. 50 коп.) 
Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (миючи засоби ) 

7. Вироби паперові та картанні, інші (Код ДК 

016:2010 – 17.29.1)  
2210 23919,00 (двадцять три тисячі 

дев’ятсот дев’ятнадцять грн.. 00 
коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (книги обліку, папки) 

8. Послуги щодо консультування стосовно 

систем та програмного забезпечення (Код ДК 
016:2010 – 62.02.2) 

2240 10800,00 (десять тисяч вісімсот 
грн.. 00 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. ( комплекс послуг з Консультування 
користувачів по роботі з ПЗ «1С: 
Підприємство») 

9. Вироби канцелярські, паперові (Код ДК 

016:2010 – 17.23.1) 

2210 60000,00 (шістдесят тисяч грн.. 
00 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (папір) 

10. Послуги щодо технічної допомоги у сфері 

інформаційних технологій (Код ДК 016:2010 – 

62.02.3) 

2240 3900,00 (три тисячі дев’ятсот 
грн.. 00 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (послуги з технічного обслуговування 
програмного забезпечення ПЗ «1С: 
Підприємство») 

11. Журнали  та періодичні видання друковані 
(Код ДК 016:2010 – 58.14.1) 

2210 325,64 (триста двадцять п’ять 
грн.. 64 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

травень 2015р. (передплата журналу «Фінансовий 
контроль») 

12. Журнали  та періодичні видання друковані 

(Код ДК 016:2010 – 58.14.1) 
2210 1019,40 (одна тисяча 

дев’ятнадцять грн. 40 коп.) 
Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. (передплата журналу «Бюджетна 
бухгалтерія») 

13. Ремонт та технічне обслуговування 
електронного та оптичного устаткування (Код ДК 

016:2010 – 33.13.1) 

2240 5553,79 (п’ять тисяч п’ятсот 
п’ятдесят три грн.. 79 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. ( послуги з підготовки до опалювального 
сезону) 

14. Журнали  та періодичні видання друковані 
(Код ДК 016:2010 – 58.14.1) 

2210 230,95 (двісті тридцять грн.. 95 
коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. (передплата журналу «Казна України») 



15. 5. Оптова торгівля канцелярськими товарами 

(Код ДК 016:2010 – 46.49.2) 
2210 10906,68 (десять тисяч дев’ятсот 

шість грн. 68 коп.) 
Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. ( канцелярські товари) 

16. Послуги щодо консультування стосовно 

систем та програмного забезпечення (Код ДК 

016:2010 – 62.02.2) 

 1502,00 (одна тисяча п’ятсот дві 
грн. 00 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. ( комплекс послуг з Консультування 
користувачів по роботі з ПЗ «M.E. Doc IS») 

17. Оптова торгівля металевими виробами (Код 
ДК 016:2010 – 46.74.1) 

 21119,00 (двадцять одна тисяча 
сто дев’ятнадцять грн. 00 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. ( стелажі металеві) 

18. Монтаж системи опалення, вентиляції та 
кондиціонування повітря (Код ДК 016:2010 – 

43.22.1) 

 4570,00 (чотири тисячі п’ятсот 
сімдесят грн.. 00 коп.) 

Без здійснення 
процедури 
закупівель 

червень 2015р. (послуги з обслуговування 
кондиціонерів) 

 
 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від   01.07.2015. № 29 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                                    _В.В.Карпенко ___________    ______________ 
                                                                                                        (прізвище, ініціали)         (підпис) М.П. 
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                                 Т.В.Матюшенко_____________    ______________ 
                                                                                                        (прізвище, ініціали)         (підпис)  
 
 
 


