
№ 

з/п

КПКВК/

КТКВК

Найменування постачальника товарів, 

надавача послуг
Найменування товарів, послуг Сума (грн.)

1

ПАТ"Сумиобленерго"Фiлiя"СМВ"Енергоз

бут"

Пеня за несвоєчасну оплату 

послуг  по наданню 

електроенергії 5,82

2 КП "Мiськводоканал" Сумської мiської ради

послуги з водопостачання та 

прийом стічних вод 51,20

3 Сумська фiлiя ПАТ "Укртелеком"

пеня за несвоєчасну оплату 

послуг  електрозв'язку 12,10

4 Сумська фiлiя ПАТ "Укртелеком" послуги електрозв'язку 857,76

5 ФОП Кульбачна М.Д. придбання запчастин 526,00

6 ПП АртеменкоМ.М.
супроводження програмного 

забезпечення "Foss Doc" 100,00

7 ПрАТ "Сумське АТП-15954"
проведення медичного контролю 

водія 570,00

8
ПрАТ "Сумське АТП-15954" зберігання транспортного засобу

470,00

9 Сумська фiлiя ПАТ "Укртелеком"

послуги по технічному 

обслуговуванню кабельної 

мережі 279,36

10 Сумська фiлiя ПАТ "Укртелеком"

пеня за несвоєчасну оплату 

послуг по технічному 

обслуговуванню кабельної 

мережі 2,84

11 ТОВ"Сумитеплоенерго" послуги за теплопостачання 4733,44

12

КП "Мiськводоканал" Сумської мiської 

ради

послуги по водопостачанню і 

водовідведенню 60,71

13

ПАТ"Сумиобленерго"Фiлiя"СМВ"Енергоз

бут"

послуги по наданню 

електроенергії 1318,78

8988,01

14 ПП"Вогнезахист"

надання послуг по 

обслуговуванню системи 

пожежної 

сигналізації,оповіщення про 

пожежу та монiторинг 300,00

15 КП "Мiськводоканал" Сумської мiської ради

послуги з водопостачання та 

прийом стічних вод 167,91

16

УДСО при УМВС України в Сумській 

області

надання послуг із 

централізованого 

спостереження,реагування та 

обслуговування сис-ми 

тривож.сигналізації
1100,00

17
Сумська фiлiя ПАТ"Укртелеком"

послуги електрозв'язку 146,76

18

ТОВ"Сумськi телекомсистеми"

послуги доступу до 

мультисервісної мережі  передачі 

інформації 1654,00

19

Суми-Софт-СервiсФілiя ПП
придбання пакети оновлення до 

компютерної програми 

"M.E.Doc.IS" 1830,00

Державний бюджет

 Інформація 
про державні закупівлі товарів, послуг Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної 

 державної адміністрації у березні 2015 року. 

Разом

7881010

Місцевий бюджет

091212



20

СД УДППЗ "Укрпошта"
придбання знаків поштової 

оплати
1000,00

21

ДП "ІОЦ Міністерства соціальної політики 

України"

послуги з супроводження 

програмного забезпечення
11635,92

22

ПАТ"Сумиобленерго"Фiлiя"СМВ"Енергоз

бут"

послуги по наданню 

електроенергії 1345,81

23

ПП"Вогнезахист"

послуги по обслуговуванню 

автоматичної ситсеми пожежної 

сигналізації,  оповіщення про 

пожежу на об'єкті
600,00

24

ТОВ"Сумитеплоенерго"
послуги з централізованого 

опалення та постачання гарячої 

води 5000,00

24780,40

25 Сумська фiлiя ПАТ"Укртелеком" послуги електрозв'язку 100,00

26 ФОП Корощенко В.В.

послуги з постачання 

канцтоварів 480,00

580,00

25886,40Всього

Разом

Голова тендерного комітету Департаменту Г.М.Пономаренко

091212

091210

Разом




