
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

Додаток до Річного плану закупівель 
на 2017   рік  

Відділ освіти Гадяцької районної державної адміністрації 38319385  

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет

них 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, 

швидкозшивачі, бланки 

та інші паперові 

канцелярські вироби за 

ДК 021:2015 – 22800000-

8 

2210 135 873,00 (сто 

тридцять п’ять 

тисяч вісімсот 

сімдесят три грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень - грудень 

2017 р. 

 

Офісні меблі за ДК 

021:2015 – 39130000-2 

2210 3 000,00 (три тисячі 

грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень - грудень 

2017 р. 

 

Офісне устаткування та 

приладдя різне– за кодом 

СРV за ДК 021:2015 – 

30190000-7 

2210 3 850,00 ( три тисячі 

вісімсот п’ятдесят 

грн 00 коп)  

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Дрібне канцелярське 

приладдя – за кодом СРV 

за ДК 021:2015 – 

30197000-6 

2210 39 227,00 (тридцять 

девять тисяч двісті 

двадцять сім грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р.. 

 

Освітлювальне 

обладнання та електричні 

лампи за кодом СРV за 

ДК 021:2015 –31500000-1 

2210 5 000,00 ( п’ять 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Мітли, щітки  за кодом 

СРV за ДК 021:2015 –

39224000-8 

 

Господарський приладдя 

(ручні інструменти) за 

кодом СРV за ДК 

021:2015 –44512000-2 

 

2210 5 453,00 (п’ять 

тисяч чотириста 

п’ятдесят три грн 00 

коп) 

 

10 949,00 ( десять 

тсяч дев’ятсот сорок 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

 

Січень – грудень 

2017 р. 

 



девять грн 00 коп) 

Текстильні вироби  за 

кодом СРV за ДК – 

39500000-7 

 

2210  

10 000,00 (десять 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Поліетиленові мішки та 

пакети для сміття за 

кодом СРV за ДК –

19640000-4 

2210  

1 000,00 (одна тисча 

грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Електророзподільна та 

контрольна апаратура за 

кодом СРV за ДК – 

31200000-8 (блок 

безперебійного 

живлення) 

2210 3 600,00 (три тисячі 

шістсот грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Катридж за кодом СРV за 

ДК – 30125100-2 

 

2210 2 000,00 (дві тисячі 

грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Будматеріали за кодом 

СРV за ДК 44111000-1 

2210 42 560,00 (сорок дві 

тисячі п’ятсот 

шістдесят грн 00 

коп)  

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Принтер, ксерокс за 

кодом СРV за ДК 

30232000-4  
 

2210 38 000,00 (тридцять 

вісім тисяч грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

 Радіомікрофон за кодом 

СРV за ДК 32341000-5 

2210 2 565,00 (дві тисячі 

п’ятсот шістдесят 

п’ять грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р 

 

Калькулятор за кодом 

СРV за ДК 30141000-9 

2210 5 000,00 (п’ять 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Посуд за кодом СРV за 

ДК 39220000-0 

2210 8 000,00 (вісім тисяч 

грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Ліки за кодом СРV за ДК 

33690000-6 

2210 10 500,00 (десять 

тисяч п’ятсот грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 



Подарунки за кодом СРV 

за ДК 18530000-3 

2210 8 913,00 (вісім тисяч 

дев’ятсот 

тринадцять грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Насіння за кодом СРV за 

ДК 03111000-2 

2210 23 665,00 (двадцять 

три тисячі шістсот 

шістдесят п’ять грн 

00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Запчастини газові котли 

за кодом СРV за ДК 

42164000-6 

2210 30 505,00 (тридцять 

тисяч п’ятсот п’ять 

грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Передплата преси за 

кодом СРV за ДК 

22212000-9 

2210 4 000,00 (чотири 

тисячі грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Перчатки гумові, 

господарські за кодом 

СРV за ДК 842000-7 

2210 600,00 (шістсот грн 

00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Підручники за кодом 

СРV за ДК 22111000-1 

2210 20 000,00 (двадцять 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

вогнегасники за кодом 

СРV за ДК 35111000-5 

2210 3 000,00 (три тисячі 

грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Гербіциди, міндобрива за 

кодом СРV за ДК 

24450000-3 

2210 115 437,00 (сто 

п'ятнадцять тисяч 

чотириста тридцять 

сім грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Динаміки за кодом СРV 

за ДК 32342412-3 

2210 500,00 (п’ятсот грн 

00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Грамоти, дипломи за 

кодом СРV за ДК 

229000000-9 

2210 1 500,00 (одна 

тисяча п’ятсот грн 

00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Зброя за кодом СРV за 

ДК 021:2015 – 35300000-

2210 30 000,00 (тридцять 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

Січень – грудень 

2017 р. 

 



7  ня 

електронно

ї системи 

Спортивний інвентар для 

полів – за кодом СРV за 

ДК 021:2015 – 37451000-

4 

2210 68 848,00 (шістдесят 

вісім тисяч вісімсот 

сорок вісім грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Мийні засоби – за кодом 

СРV за ДК 021:2015 -

39831200-8 

 

 

2210 

 

20 000,00 (десять 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Гумові пневматичні 

шини, протектори та 

ободові стрічки – за 

кодом СРV за ДК 

021:2015 -19511000-1 

2210  

9 000,00 (дев ять 

тисяч  грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р.. 

 

Механічні запасні 

частини, крім двигунів і 

частин двигунів – за 

кодом СРV за ДК 

021:2015 – 34320000-6 

2210 60 000,00 (шістдесят 

тисяч грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р. 

 

Мотокоса  – за кодом 

СРV за ДК 021:2015 –  
16311000-8 

2210 2 900,00 (дві тисячі 

дев’ятсот грн 00 

коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р 

 

Електронні ключі  – за 

кодом СРV за ДК 

021:2015- 30234000-8 - 

Носії інформації 

2210 3 200,00 (три тисячі 

двісті грн 00 коп) 

Без 

використан

ня 

електронно

ї системи 

Січень – грудень 

2017 р 

 

Всього по КЕКВ 2210  728 645,00    

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від                   2017 р. №     . 

Голова тендерного 

комітету  

________________  

(підпис) 

__Черкасова А.В.___  

(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар тендерного 

комітету  

________________  

(підпис) 

   Пранник О.В. 

(ініціали та прізвище) 
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