
Код продукції 

та послуг

Предмет закупівлі Код  КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)

Джерело фінансування Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура закупівлі Орієнтований 

початок проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8

Продукція друкована інша (поштові 

видатки)
2000,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Погашення кредиторської заборгованості 700,00
Кредиторська 

заборгованість
квітень-червень

Запчастини 2900,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Погашення кредиторської заборгованості 68,00
Кредиторська 

заборгованість
березень

1151,80
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

163,20
Кредиторська 

заборгованість
березень

2210
Державний бюджет 

загальний фонд
588,59

Кредиторська 

заборгованість
травень

27.40.3 Лампи та світильники, інш 2210
Державний бюджет 

загальний фонд
1070,54

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

17.21.1
Приладдя канцелярське паперове 

(придбання паперу)
2210

Державний бюджет 

загальний фонд
6912,60

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

58.13.1 Газети друковані 2210
Державний бюджет 

загальний фонд
1978,27

Без застосування 

процедури закупівлі
листопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Мило та чистильні препарати (миючі, 

чистячі та ін.засоби)

Додаток до Річного плану  державних закупівель Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації                                                                                                

на   2014 рік (відповідно до  плану асигнувань) 

2210
Державний бюджет 

загальний фонд

2210
Державний бюджет 

загальний фонд

58.19.1

29.32.3

2210
Державний бюджет 

загальний фонд

20.41.3

19.20.2 Придбання бензину 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=58.13.10


58.13.1
Книжки на диску, магнітній стрічці чи на 

інших фізичних носіях
2210

Державний бюджет 

загальний фонд
347,00

Кредиторська 

заборгованість
червень

Всього  КЕКВ 2210 17880,00

20.13.5 Солі інших металів 2220
Державний бюджет 

загальний фонд
22076,01

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

20.14.1 Вуглеводні та їхні похідні 2220
Державний бюджет 

загальний фонд
18046,45

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

21.10.1
Кислота саліцилова, о-ацетилсаліцилова 

кислота, їхні солі та естери
2220

Державний бюджет 

загальний фонд
2587,10

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

21.10.2

Лізин, глутамінова кислота та їхні солі; 

солі та гідроксиди амонію четвертинні; 

фосфоаміноліліди; аміди та їхні похідні й 

солі з цих речовин

2220
Державний бюджет 

загальний фонд
67733,42

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

20.10.3

Лактони, н. в. і. у., гетероциклічні 

сполуки лише з гетеро-атомом(-ами) 

азоту, що мають у структурі 

неконденсоване піразинове кільце, 

піримідинове кільце, піперазольне кільце 

чи фенотіазинову кільцеву систему без 

подальшої конденсації; гідантоїн та його 

похідні; сульфонаміди

2220
Державний бюджет 

загальний фонд
24781,93

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

21.10.5 Провітаміни, вітаміни й гормони; 

глікозиди та алкалоїди рослинного 

походження та їхні похідні; антибіотики

2220
Державний бюджет 

загальний фонд
44700,74

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

21.10.6
Залози та інші органи, екстракти цих 
речовин та інші речовини людського 
чи тваринного походження, н. в. і. у.

2220
Державний бюджет 

загальний фонд
20532,99

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

21.20.1 Ліки 2220
Державний бюджет 

загальний фонд
11739,65

Без застосування 

процедури закупівлі
серпень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього  КЕКВ 2220 212198,29

96.09.1 Послуги із збереження майна 2240
Державний бюджет 

загальний фонд
1500,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

86.10.1
Послуги з лікарської практики (медогляд 

водіїв)
2240

Державний бюджет 

загальний фонд
1624,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

65.12.4 Послуги щодо страхування майна 2240
Державний бюджет 

загальний фонд
525,74

Без застосування 

процедури закупівлі
травень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”
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65.12.2

Послуги щодо страхування цивільної 

відповідальності власників 

автотранспорту (зокрема відповідальність 

перевізника)

2240
Державний бюджет 

загальний фонд
342,14

Без застосування 

процедури закупівлі
травень

п.5 Положення про закупівлю товарів, робіт і 

послуг за державні кошти.

3071,28
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

2356,45
Кредиторська 

заборгованість
лютий-червень

74.90.2
Ремонт та технічне обслуговування 

автомобіля
2240

Державний бюджет 

загальний фонд
2864,60

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

17,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

350,63
Кредиторська 

заборгованість
січень - березень

600,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

100,00
Кредиторська 

заборгованість
березень-квітень

1257,12
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

419,04
Кредиторська 

заборгованість
лютий-червень

95,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

77,00
Кредиторська 

заборгованість
березень

Всього  КЕКВ 2240 15200,00

4207,01
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

3042,99
Кредиторська 

заборгованість
березень -липень

Всього КЕКВ 2250 7250,00

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води
2271

Державний бюджет 

загальний фонд
28360,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього КЕКВ 2271 28360,00

36.00.1
Послуги з розподілу води (оплата 

водопостачання та водовідведення)
2272

Державний бюджет 

загальний фонд
1540,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

58.29.1

53.20.1
Послуги поштові та кур'єрські, інші, н. в. 

і. у.
2240

Державний бюджет 

загальний фонд

Програмне забезпечення

2240
Державний бюджет 

загальний фонд

Державний бюджет 

загальний фонд

Державний бюджет 

загальний фонд

Видатки на відрядження

Послуги телекомунікаційні, інші

Послуги  по переєстрації 2240
Державний бюджет 

загальний фонд

61.90.1

96.09.1

61.10.4

Послуги з передавання даних та 

повідомлень ( видатки на оплату 

абонентської плати, міського,міжміського 

та міжнародного зв"язку)

84.13.1

2240
Державний бюджет 

загальний фонд

2240

2250

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=61.90.10


Всього КЕКВ 2272 1540,00

35.11.1
Електрична енергія (оплата 

електроенергії)
2273

Державний бюджет 

загальний фонд
48300,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього КЕКВ 2273 48300,00

Всього КЕКВ 2270 78200,00

86.10.1
Послуги реабілітаційних лікувальних 

закладів
2282

Державний бюджет 

загальний фонд
10745,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього КЕКВ 2282 10745,00

96.09.1

Надання допомоги постраждалим 

внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди

2730
Державний бюджет 

загальний фонд
1500000,00

Без застосування 

процедури закупівлі
лютий

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

96.09.1
Наданна допомоги інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам 
2730

Державний бюджет 

загальний фонд
15153,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього КЕКВ 2730 1515153,00

434,65
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

65,35
Кредиторська 

заборгованість
березень

Всього КЕКВ 2800 500,00

ВСЬОГО по загальному фонду 1857126,29

Всього по Додатку по Державному 

бюджету

1857126,29

27.20.2
Акумулятори електричні та частини до 

них
2210

Обласний бюджет 

загальний фонд
4200,00

Без застосування 

процедури закупівлі
листопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

29.32.3 Запчастини 2210
Обласний бюджет 

загальний фонд
3115,43

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

456,44
Без застосування 

процедури закупівлі
листопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

253,36
Кредиторська 

заборгованість
січень-лютий

13902,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

5029,82
Кредиторська 

заборгованість
січень-лютий

20.41.3
Мило та чистильні препарати (миючі, 

чистячі та ін.засоби)
2210

Обласний бюджет 

загальний фонд
1500,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

7020,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

6339,95
Кредиторська 

заборгованість
січень-квітень

73.11.1 Послуги рекламних агенств
2210

Обласний бюджет 

загальний фонд
2492,80

Без застосування 

процедури закупівлі
листопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

27.40.2 Придбання номерних знаків 2210
Обласний бюджет 

загальний фонд
135,00

Кредиторська 

заборгованість
січень-лютий

20.30.1

Інші фарбувальні матеріали (витратні 

матеріали :порошок(тонер)для 

картриджів)

2210
Обласний бюджет 

загальний фонд
8444,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

58.19.1
Продукція друкована інша (поштові 

видатки)
2210

Обласний бюджет 

загальний фонд
1220,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

40190,33
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

2210
Обласний бюджет 

загальний фонд

26.20.1

Машини автоматичного обробляння 

інформації переносні, масою не більше 

ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; 

органайзери цифрові персональні та 

подібні комп'ютери

2210
Обласний бюджет 

загальний фонд

17.21.1
Приладдя канцелярське паперове 

(придбання паперу)
2210

Обласний бюджет 

загальний фонд

19.20.2 Придбання бензину 

2800
Пеня за несвоєчасну оплату послуг 

зв'язку, електроенергії
61.10.4

Державний бюджет 

загальний фонд

27.40.4 Стартери 2210
Обласний бюджет 

загальний фонд
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30344,00
Кредиторська 

заборгованість
січень-червень

26.30.2

Апаратура електрична для проводового 

телефонного чи телеграфного зв'язку; 

відеофони

2210
Обласний бюджет 

загальний фонд
2079,00

Без застосування 

процедури закупівлі
лмчттопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

26.80.1
Носії для запису, інші, зокрема матриці та 

форми для виготовлювання дисків
2210

Обласний бюджет 

загальний фонд
2160,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього  КЕКВ 2210 128882,13

540,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

260,00
Кредиторська 

заборгованість
січень - березень

684,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

240,00
Кредиторська 

заборгованість
січень - березень

74.90.2
Послуги професійні, технічні та 

комерційні, інші, н. в. і. у.
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд
50,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

61.10.4

Послуги з передавання даних та 

повідомлень ( видатки на оплату 

абонентської плати, міського,міжміського 

та міжнародного зв"язку)

2240
Обласний бюджет 

загальний фонд
7890,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

61.90.1 Послуги телекомунікаційні, інші 2240
Обласний бюджет 

загальний фонд
419,04

Без застосування 

процедури закупівлі
жовтень-грудень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

95.11.1
Ремонтування комп'ютерів і 

периферійного устатковання
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд
30916,00

Кредиторська 

заборгованість
січень-травень

84.13.1 Послуги  по переєстрації 2240
Обласний бюджет 

загальний фонд
350,63

Кредиторська 

заборгованість
січень - лютий

21756,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

10210,00
Кредиторська 

заборгованість
січень-травень

24382,37
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

3171,84
Кредиторська 

заборгованість
січень-травень

43680,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

20952,00
Кредиторська 

заборгованість
січень-травень

11400,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

7186,44
Кредиторська 

заборгованість
січень-травень

65.12.4 Послуги щодо страхування майна 2240
Обласний бюджет 

загальний фонд
9819,37

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

71.20.1
Послуги щодо технічного випробування й 

аналізування
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд
3345,22

Без застосування 

процедури закупівлі
листопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

11500,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

10000,00
Кредиторська 

заборгованість

січень-березень

74.90.2
Обслуговування пожежної сигналізації та 

охорона установи

26.20.1

Машини автоматичного обробляння 

інформації переносні, масою не більше 

ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; 

органайзери цифрові персональні та 

подібні комп'ютери

2210
Обласний бюджет 

загальний фонд

2240
Обласний бюджет 

загальний фонд

60.20.1

Послуги щодо підготування телепрограм 

та телемовлення в прямому ефірі, крім 

послуг абонентських каналів

2240
Обласний бюджет 

загальний фонд

74.90.2

Послуги у сфері інформації інші 

(заправка картриджів до копіювальної 

техніки)

2240
Обласний бюджет 

загальний фонд

58.29.1 Програмне забезпечення 2240
Обласний бюджет 

загальний фонд

86.10.1
Послуги з лікарської практики (медогляд 

водіїв)
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд

61.20.4
Плата за послуги Інтернет-провайдера за 

користування мережею Інтернет
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд

96.09.1 Послуги із збереження майна 2240
Обласний бюджет 

загальний фонд
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82.30.1
Послуги щодо організовування 

конференцій
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд
2500,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

62.03.1
Послуги щодо керування комп'ютерними 

засобами
2240

Обласний бюджет 

загальний фонд
3198,00

Без застосування 

процедури закупівлі

березень,червень,     

липень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього  КЕКВ 2240 224450,91

6900,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

148,23 Кредиторська 

заборгованість

січень-березень

Всього КЕКВ 2250 7048,23

6480,00 Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

2905,84
Кредиторська 

заборгованість

січень-лютий

Всього КЕКВ 2271 9385,84

520,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

65,44
Кредиторська 

заборгованість

січень-лютий

Всього КЕКВ 2272 585,44

12500,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

3907,77
Кредиторська 

заборгованість
січень-березень

Всього КЕКВ 2273 16407,77

Всього КЕКВ 2270 26379,05

96.09.1

Надання допомоги постраждалим 

внаслідок дорожньо-транспортної 

пригоди

2730 300000,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

96.09.1
Наданна допомоги особі,яка загинула на 

майдані
2730 100000,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

96.09.1
Надання допомоги постраждалим 

внаслідок проведення АТО
2730 4710000,00

Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

96.09.1

Забезпечення продовольчими наборами 

громадян України, які тимчасово 

переміщені із окупованих територій та 

районів проведення антитерористичної 

операції

2730 30000,00
Без застосування 

процедури закупівлі
листопад-грудень

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

Всього КЕКВ 2730 5140000,00

20,00
Без застосування 

процедури закупівлі
протягом року

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

2,62
Кредиторська 

заборгованість
березень

Всього КЕКВ 2800 22,62

ВСЬОГО по загальному фонду 5526782,94

76600,00
Без застосування 

процедури закупівлі
липень,листопад

ст.2.підп.1.Законоу України „Про здійснення 

державних закупівель ”

85,00 Кредиторська 

заборгованість

Всього КЕКВ 3110 76685,00

ВСЬОГО по спецфонду 76685,00

Всього по Додатку по місцевому 

бюджету

5603467,94

Всього по Додатку 7460594,23

Голова Тендерного комітету 

(за рішенням тендерного комітету від 01.12.2014 протокол № 8)

Обласний бюджет 

загальний фонд

26.20.1

Пристрої введення та виведення, що 

мають або не мають запам'ятовувальні 

пристрої в одному корпусі

3110
Обласний бюджет 

спеціальний фонд

35.11.1
Електрична енергія (оплата 

електроенергії)
2273

Обласний бюджет 

загальний фонд

Пеня за несвоєчасну оплату 

електроенергії
2800

Обласний бюджет 

загальний фонд

35.30.1
Пара та гаряча вода; постачання пари та 

гарячої води
2271

Обласний бюджет 

загальний фонд

36.00.1
Послуги з розподілу води (оплата 

водопостачання та водовідведення)
2272

Обласний бюджет 

загальний фонд

96.09.1 Видатки на відрядження 2250
Обласний бюджет 

загальний фонд

Г.М.Пономаренко
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