
Використання бюджетних коштів Департаментом соціального захисту 

населення Сумської ОДА  та  підпорядкованими закладам  протягом   липня  2014 року. 
 

 
Сумма 
запланованих 
бюджетних 
видатків 
тис.грн. 

 
Код 
програмної 
класифікації 
і видатків та 
кредетування 
державного 
бюджету  

 
Код тимчасової класифікації 
видатків та кредитування 
місцевих бюджетів 

 
Дата проведення 
тендеру (якщо 
проводився), 
назва установи, 
яка проводила 
тендер 

 
Дата укладання 
договору, сума 
договору  назва 
установи яка 
уклала договір 
(тис.грн.) 

 
Реквізити об’єкта 
підприємницької 
діяльності з яким 
укладено договір 

 
Предмет 
закупівлі термін 
виконання робіт, 
послуг за 
договором 
 
 
 

Обласний 
бюджет 

Районний 
бюджет 

Бюджет 
місцевого 
самовряду-
вання 

 КУСОР Конотопський  дитячий будинок – інтернат 

80,00  090601 

   09.07.2014; 80,0 
КУСОР 
Конотопський 
дитячий будинок 
-інтернат  

ПП Петренко Ніна  
Євгенівна,  
код 2025713503 

Борошно; 
Крохмал;  
Крупи: рис обр., 
макарони;  
Сіль; Олія; 
Томатна паста; 
Спеції; 
Цукор; Кава та 
чай;  
Дріжджі сухі; 
Какао; Фрукти; 
Продукція 
рибна;  
Соки фруктові  
та овочеві,  до 31 
грудня 2014   

 КУСОР Кролевецький будинок – інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 

53,7  090901 

  

 

01.07.2014; 53.7 
КУСОР 
Кролевецький 
будинок-
інтернат для 
громадян 
похилого віку та 
інвалідів 

ДП "Аромат" 
філія "Сумський 
молочний завод" , 
вул.  
Білопільський 
шлях,15                              
код 26438113 

Масло,                       
до 31 грудня 
2014   

50,4  090901 

  

 

02.07.2014; 50.4 
КУСОР 
Кролевецький 
будинок-
інтернат для 

ФОП " Яременко 
В.Д.", м. Конотоп, 
вул.Клубна, 71, 
код2487813398 

М'ясо свинини, 
сало, до 31 
грудня 2014   



громадян 
похилого віку та 
інвалідів 

КУСОР Вороніжський будинок –  інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 

9,5  090901 

   №38 від 
01.04.14; 9,5 
Дод.уг.1від 
24.04.2014; 9,7 
Дод.уг4від02.06.
2014-25,2 
Дод.уг.5 від 
15.07.14; 4,5 
Станом на 
01.08.2014; 48,9; 
КУСОР Воронізь 

кий будинок-
інтернат для 
громадян 
похилого віку та 
інвалідів 

МПП „Праід” 
код ЄДРПОУ 
14014193 

Риба с/м, 
оселедець 
солений, 
консерви, 
до 31 грудня 
2014 

 КУСОР Краснопільський психоневрологічний інтернат 

215.88  090901    

28.07.2014;  
215.88  
ПрАТ "ПМК 
спецмонтаж-
наладка" 

Приватне 
акціонерне 
товариство 
пересувна 
механізована 
колона 
"Спецмонтаж-
наладка" 
Код ЄДРПОУ: 
00912273 
Місце 
знаходження: 
Вул. Воєводіна, 4 
м. Суми, Україна, 
40009 

Капітальний 
ремонт котлів 
НИИСТУ-5 та 
бойлера в 
Краснопільсько
му психо-
неврологічному 
інтернаті, до 31 
грудня 2014 
 

КУСОР Білопільський дитячий будинок інтернат 

10,0  090601 

   д. у. № 2 від 

01.07.14  до 

договору від 

20.01.14; 

15,00 
КУСОР 
Білопільський 

ТОВ «Аптека 5+» 
код 38492870 

Медикаменти, 
до 31 грудня 
2014 



дитячий будинок 
– інтернат   

15,5  090601 

   д. у. № 4. від 
17.07.14  
до договору від 
07.02.14; 2,3  
КУСОР 
Білопільський 
дитячий будинок 
– інтернат   

ТОВ «Ворожба» 
код 30062176 
 

Продукти 
харчування  
(яловичина, 
свинина), 
до 31 грудня  
2014  

КУСОР Атинський психоневрологічний інтернат 

53,6  090901    

07.07.2014 
53,6; КУСОР 
Атинський 
психоневрологіч
ний інтернат 

ФОП Голік  
Валентина 
ЄДРПОУ 
1923114026 
р/р 
26008055008468 
ПАТ КБ «Приват 
Банк» 

Продукція 
рибна, 
до 31 грудня  
2014 

  * КУСОР Хмелівський психоневрологічний інтернат 
* КУСОР Лебединський  психоневрологічний інтернат 
* КУСОР Будищанський психоневрологічний інтернат 
* КУСОР Сумський геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці 
* КУСОР Охтирський будинок-інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 
* КУСОР Свеський психоневрологічний інтернат 
* КУСОР Синівський будинок –  інтернат для громадян похилого віку та інвалідів 

  * КУСОР Сумський обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів 
* Департамент соціального захисту населення Сумської ОДА 
* Сумський обласний центр соціально психологічної допомоги 
* Сумський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
* Соціальний гуртожиток для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 
 
* Договори для придбання товарів, робіт та послуг в установі не укладалися 


