
Додаток до річного плану закупівель  

на 2018 рік 

Виконавчий комітет Кам’янської міської ради, 04060855                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Конкретна назва 

предмета закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Коди 

згідно 

з  

КЕКВ  

Розмір бюджетного 

призначення  за кошторисом 

або очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнто

вний 

початок 

проведе

ння 

процеду

ри 

закупівл

і 

Примітки 

1 2  3 4 5 6 7 

    Квіти 

ДК 021:2015 –03120000-8- 

Продукція рослинництва,у 

тому числі тепличного 

 

2210 30000 

Тридцять 

тисяч грн.00 

коп 

Допорогові 

закупівлі 

Лютий-

грудень 

Загальний та 

спеціальний 

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Газове паливо 
ДК 021:2015 - 09120000-6 

–газове паливо 
2210 26000 

двадцять 

шість тисяч 

грн. 00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

Лютий-

грудень 

Загальний та 

спеціальний 

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Гравій,пісок,щебінь  

ДК 021:2015 –14210000-6- 

Гравій,пісок,щебінь і 

наповнювачі 

2210 150000 

сто 

п’ятдесят 

тисяч  грн. 

00 коп 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель) 

 

травень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Сіль для приготування 

суміші 

ДК 021:2015 –14410000-8- 

Кам’яна сіль 
2210 45000 

сорок п’ять 

тисяч  грн. 

00 коп 

Допорогові 

закупівлі 
червень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Спеціальний робочий 

одяг 

ДК 021:2015 –18130000-9- 

Спеціальний робочий одяг 
2210 20000 

двадцять 

тисяч  грн. 

00 коп 

Допорогові 

закупівлі 
квітень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Поліетиленові мішки 

та пакети для сміття 

ДК 021:2015 –19640000-8- 

Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття 

2210 2000 
дві тисячі  

грн. 00 коп 

Допорогові 

закупівлі 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Подарунки та 

нагороди 

ДК 021:2015 –18530000-3- 

Подарунки та нагороди 
2210 20000 

двадцять 

тисяч  грн. 

00 коп 

Допорогові 

закупівлі 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 



Підписка періодичних 

видань 

 ДК 021:2015 –22210000-5 

Газети 

 

2210 
20400 

 

двадцять  

тисяч 

чотириста 

грн. 00 коп 

Допорогові 

закупівлі 

Вересен

ь  

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Поштові та вітальні 

листівки 

ДК 021:2015 –22320000-1- 

Вітальні листівки 
2210 10000 

десять тисяч  

грн. 00 коп 

Допорогові 

закупівлі 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Журнали, 

бухгалтерські 

книги,блокноти 

ДК 021:2015 – 22810000 –1 

паперові чи картонні 

реєстраційні журнали 

2210 2150 

дві тисячі 

сто 

п’ятдесят 

грн. 00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

листопа

д 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

 

Бланки 

 

 

 

ДК 021:2015 – 22820000–4 

бланки 
2210 35000 

тридцять 

п’ять тисяч  

грн. 00 коп 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

 

 

травень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Вапно гашене 

ДК 021:2015 - 24210000-9 

– Оксиди,пероксиди та 

гідроксиди 

2210 44992 

Сорок сорок 

чотири 

тисячі 

дев’ятсот 

дві грн.00 

коп. 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

серпень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Тонер 

ДК 021:2015 - 30120000-6 

– фотокопіювальне та 

поліграфічне обладнання 

для офсетного друку 

2210 10000 

Десять 

тисяч  грн. 

00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Канцелярське 

приладдя різне,вироби 

канцелярські 

паперові,папір 

ДК 021:2015 - 30190000-7 - 

офісне устаткування та 

приладдя різне 

 

2210 38095 

  Тридцять 

вісім тисяч 

дев’яносто 

п’ять грн.00 

коп. 

 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

червень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Запасні частини та 

обладнання до 

комп’ютерної техніки 

ДК 021:2015 – 30230000-0 

Комп’ютерне обладнання 
2210 35000 

Тридцять 

п’ять тисяч 

грн.00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Різне приладдя до 

електрообладнання 

ДК 021:2015 –31220000-1- 

Елементи електричних 

схем 

2210 10000 

Десять 

тисяч  грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Електропровода та 

кабелі 

ДК 021:2015 –31310000-2- 

Мережеві дроти та кабелі 
2210 45000 

Сорок п’ять 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 



Світильники,ялинкові 

прикраси,підсвічуваль

ні вивіски та.ін. 

ДК 021:2015 –31520000-1- 

Світильники та 

освітлювальна арматура 

2210 48000 

Сорок вісім 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Лампи 
 

ДК 021:2015 –31530000-1- 

Частини до світильників та 

освітлювального 

обладнання 

2210   40000 
Сорок тисяч 

грн.00 коп. 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Електроди 
ДК 021:2015 –31710000-6- 

Електронне обладнання 
2210 5000 

П’ять тисяч  

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

серпень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Запасні частини 

ДК 021:2015 - 34330000-9 

– запасні частини до 

вантажних транспортних 

засобів,фургонів та 

легкових автомобілів 

2210 173000 

Сто 

сімдесят три 

тисячі 

триста грн. 

00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель) 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Шини для 

транспортних засобів  

ДК 021:2015 - 34350000-5 

– шини для транспортних 

засобів великої та малої 

тонажності 

2210 21600 

Двадцять 

одна тисяча 

шістсот 

грн..00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

липень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Запасні частини до 

моотокіс. 

бензопил,високоріза та 

кущоріза 

ДК 021:2015 – 34910000-9- 

Запасні частини різні 
2210 49000 

Сорок 

дев’ять 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Урни для сміття 

Опори  для вуличного 

освітлення 

Стовпи з вказівниками 

руху 

ДК 021:2015 –34920000-2- 

Дорожнє обладнання 
2210 45000 

Сорок п’ять 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Електролічильник 
ДК 021:2015 –38550000-5- 

 
2210 10400 

Десять 

тисяч 

чотириста  

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Лавки садові 

ДК 021:2015 –39110000-6- 

Сидіння,стільці та супутні 

вироби і частини до них 

2210 28000 

Двадцять 

вісім тисяч  

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

вересень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 



 

 

закупівель 

Офісні меблі 
ДК 021:2015 –39130000-2- 

Офісні меблі 
2210 91000 

Дев’яносто 

одна тисяча  

грн. 00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Шпалери 

ДК 021:2015 –39190000-0- 

Шпалери та інші настінні 

покриття 

2210 17250 

Сімнадцять 

тисяч двісті 

п’ятдесят 

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Посуда ,губки,відра та 

ін.. 

ДК 021:2015 – 39220000-4- 

Кухонне приладдя,товари 

для дому та господарства 

2210 5000 
П’ять  тисяч  

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Рамки.похоронне 

приладдя ,інші 

метеріали 

ДК 021:2015 – 39290000-1- 

Фурнітура різна 
2210 20000 

Двадцять   

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

Січень-

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Миючі та пральні 

засоби 

ДК 021:2015 – 39830000-9 

– продукція для чищення 
2210 3520 

Три тисячі 

п’ятсот 

двадцять 

грн. 00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

листопа

д 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Асфальт, цемент 
ДК 021:2015 –44110000-4- 

Конструкційні матеріали 
2210 190000 

Сто 

дев’яносто 

тисяч  грн. 

00 коп 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель) 

 

травень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Арматура різна 

ДК 021:2015 –44160000-9- 

Магістралі, 

трубопроводи,труби,обсад

ні труби,обсадні 

труби,тюбінги та супутні 

вироби 

2210 20000 

Двадцять 

тисяч грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

липень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Дерев’яні 

конструкційні  

матеріали 

різні,цвяхи,пінопласти 

ДК 021:2015 –44190000-8- 

Конструкційні матеріали 

різні 

2210 20000 

Двадцять 

тисяч грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

жовтень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 



Вивіски.іменні 

таблички,вказівники та 

інше приладдя 

ДК 021:2015 –44420000-0- 

Будівельні товари 
2210 15000 

П’ятнадцять 

тисяч грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

червень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Знаряддя 
ДК 021:2015 –44510000-8- 

Знаряддя 
2210 15000 

П’ятнадцять 

тисяч грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

грудень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Фарби 
ДК 021:2015 –44810000-1- 

Фарби 
2210 45000 

Сорок п’ять 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

червень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Мастики,шпаклівки, 

Замазки та розчинники 

ДК 021:2015 –44830000-8- 

    Мастики,шпаклівки, 

замазки та розчинники 

2210 5500 

п’ять тисяч 

п’ятсот грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

жовтень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Придбання 

програмного 

забезпечення  

ДК 021:2015 – 48440000-4- 

Пакети програмного 

забезпечення для 

фінансового обліку та 

бухгалтерського обліку 

2210 45000 

Сорок п’ять 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Всього за КЕКВ 2210    1482407     

Медикаменти 
ДК 021:2015 –33690000-4- 

Лікарські засоби різні 
2220 2000 

дві тисячі 

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

липень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Всього за КЕКВ 2220   2000     

ВСЬОГО        

Ремонт  та 

обслуговування 

транспортних засобів 

ДК 021:2015 - 5011000-9- 

Послуги з 

ремонту,технічного 

транспортних засобів і 

супутнього обладнання 

2240 190250 

Сто 

дев’яносто 

дві тисячі 

двісті 

п’ятдесят 

грн. 00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

травень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Послуги по 

підключенню та 

вимірюванню 

ДК 021:2015 - 50410000-2 

–послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

вимірювальних,випробува

льних і контрольних 

2240 26000 

Двадцять 

шість тисяч 

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

липень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 



приладів  

 

закупівель 

Послуги з ремонту 

бензо та мотокіс 

ДК 021:2015 - 50530000-9- 

послуги, пов’язані з 

друком 

2240 10000 

Десять 

тисяч грн.00 

коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

червень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Послуги 

авотранспорту 

ДК 021:2015 -60180000 -3- 

Прокат вантажних 

транспортних засобів із 

водієм для перевезення 

товарів 

2240 180000 

Сто 

вісімдесят 

тисяч грн. 

00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

травень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Послуги телефонного 

зв'язку,  

ДК 021:2015 - 64210000-1 -

послуги телефонного 

зв’язку та передачі даних 

2240 15000 

П’ятнадцять 

тисяч  грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Страхові послуги 
ДК 021:2015 - 66510000 -8 

Страхові послуги 
2240 1940 

Одна тисяча 

дев’ятсот 

сорок грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Послуги по 

виготовленню 

технічної документації 

з нормативної оцінки 

земель 

ДК 021:2015 -71250000 -5-  

Архітектурні,інженерні та 

геодезичні послуги 

2240 135000 

Сто  

тридцять 

п’ять тисяч   

грн. 00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

серпень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Обслуговування 

програмних 

забезпечень 

ДК 021:2015 - 72260000-5 - 

послуги, пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

2240 14700 

Чотирнадця

ть тисяч  

сімсот грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

березень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Обслуговування 

сайту,інтернет-послуги 

ДК 021:2015 - 7241000-7- 

Послуги провайдерів 
2240 7860 

Сім тисяч 

вісімсот 

шістдесят 

грн. 00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

квітень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Послуги з питань 

закупівля 

ДК 021:2015 - 79410000-1- 

Консультаційні послуги з 

питань підприємницької 

діяльності та управління 

2240 15000 

П’ятнадцять 

тисяч  грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 



 

Друк оголошень, 

об’яів 

ДК 021:2015 - 79820000-8- 

послуги, пов’язані з 

друком 

2240 45000 

Сорок п’ять 

тисяч  грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Поточний ремонт 

вулиць 

ДК 021:2015 -45230000 -8-  

Будівниццтво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе,доріг, аеродромів і 

залізничних доріг, 

вирівнювання поверхонь 

2240 1611200 

Один 

мільйон 

шістсот 

одинадцять 

тисяч двісті 

грн. 00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   2251950     

Відрядження   2250 10000 

Десять 

тисяч  грн. 

00 коп 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

січень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   10000     

Теплопостачання  2271 70471 

Сімдесят 

тисяч грн.00  

коп. 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

січень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   70471     

Водопостачання і  

водовідведеня 

ДК 021:2015 - 65110000-7 - 

розподіл води 
2272 20000 

Двадцять 

тисяч грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   20000     

Дрова 
ДК 021:2015 - 03410000-7 - 

Деревина 
2275 10000 

Десять 

тисяч  грн. 

00 коп. 

 

 

 

Допорогові 

закупівлі 

 

 

серпень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   10000     

Навчання спеціалістів 

ДК 021:2015 - 80510000 -2  

Послуги з професійної 

підготовки у сфері 

підвищення кваліфікації 

2282 12800 

Дванадцять 

тисяч 

вісімсот 

грн. 00 коп 

 

 

 

Допорогові 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 



Навчання спеціалістів закупівлі 

 

 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   12800     

Капітальний ремонт 

тротуарної доріжки 

ДК 021:2015 -45230000-4-

Будівниццтво 

трубопроводів, ліній 

зв’язку та електропередач, 

шосе,доріг, аеродромів і 

залізничних доріг, 

вирівнювання поверхонь 

3132 397469 

Триста 

дев’яносто 

сім тисяч 

чотириста 

шістдесят 

грн.00 коп.  

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

червень 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

Виготовлення 

проектно-кошторисної 

документації  

 

ДК 021:2015 - 7131000-4- 

Консультаційні послуги у 

галузі інженерії та 

будівництва 

3132 143698 

Сто сорок 

три  тисячі 

шістсот 

дев’яносто 

вісім  грн. 

00 коп. 

Допорогові 

закупівлі 

(оприлюднює

ться звіт про 

укладені 

договора в 

системі 

електронних 

закупівель 

 

лютий 

Загальний  

фонд,без 

застосування 

електронне 

системи 

закупівель 

ВСЬОГО   541167     

 

Голова тендерного комітету                                                        О.В.Нечиталюк 

                                                                         МП           (підпис)        (прізвище, ініціали)             

Секретар тендерного комітету                                                     О.Б.Пашковська 

                                                                         МП           (підпис)        (прізвище, ініціали)             

 


