
Конкретна назва предмета 

закупівлі

Коди та назви  відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності)

Коди 

згідно з 

КЕКВ

Процедура закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі

Примітки

1 2 3 5 6 7

КПКВК 1710160

Бланки сертифікатів, бланки 

дозволів, конверти без марки, 

фарба для печатки, папір 

офісний, посвідчення 

ДК 021:2015   30190000-7 — 

офісне устаткування та 

приладдя різне 

2210 7480,00
 (сім тисяч чотириста  

вісмдесят  грн 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Марки та конверти марковані
ДК 021:2015   22410000-7  — 

Марки
2210 12652,00

(дванадцять тисяч 

шістсот п'ятдесят дві   

грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Передплата друкованого 

видання

ДК 021:2015  79980000-7  — 

Послуги з передплати 

друкованих видань 

2210 4368,00

(чотири  тисячі 

шістсот вісім  грн. 00 

коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

КПКВК МБ 1717530

Джерела безперебійного 

живлення

ДК 021:2015   31150000-2 — 

баласти для розрядних ламп 

чи трубок

2210 7500,00
(сім тисяч п'ятсот грн. 

00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Липень Загальний фонд 

32000,00
(тридцять дві тисячі  

грн 00 коп)

КПКВК 1710160

Заправка картриджів та 

поточний ремонт офісної 

техніки

ДК 021:2015   50310000-1  — 

технічне обслуговування і 

ремонт офісної техніки

2240 13279,00

(тринадцять тисяч 

двісті сімдесят дев'ять 

грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України 22.03.2016     № 490

Додаток до річного плану закупівель на 2019 рік

 Управління Державного архітектурно - будівельного контролю Міської ради міста Кропивницького, 40131214 
(найманування замовника, код за ЄДРПОУ)

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі

4

Всього по КЕКВ 2210



Послуги міського 

телефонного зв'язку

ДК 021:2015   64210000-1  — 

послуги телефонного зв'язку 

та передачі даних

2240 2 880,00
(дві тисячі вісімсот  

вісімдесят грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Поновлення  програмного 

забезпечення “М.Е.Doc”, 

кореспонденції та програми 

"Fit  бюджет"

ДК 021:2015   72260000-5  — 

послуги пов'язанні з 

програмним забезпеченням

2240 11 700,00
(одинадцять тисяч 

сімсот грн.  00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Грудень
Загальний фонд 

КПКВК МБ 1710160

Послуги доступу до мережі 

Інтернет

ДК 021:2015   72410000-7  — 

Послуги провайдерів
2240 3000,00

(три тисячі грн. 00 

коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Послуги з прибирання 

приміщень

ДК 021:2015   90910000-9  — 

Послуги з прибирання
2240 167760,00

(сто шістдесят сім 

тисяч сімсот шістдесят  

грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Автотранспортні послуги 

(службові поїздки) 

ДК 021:2015   60170000-0  — 

Прокат пасажирських 

транспортних засобів із 

водієм

2240 160000,00
(сто шістдесят тисяч 

грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Оренда приміщення

ДК 021:2015  70200000-3 

Послуги з надання в оренду 

чи лізингу власної 

нерухомості 

2240 1,00 (одна грн. 00 коп.)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Грудень Загальний фонд 

КПКВК МБ 1717530

Ліцензійне програмне 

забезпечення Windows 10

48620000-0-Операційні 

системи 
2240 60000,00

(шістдесят тисяч  грн 

00 коп.)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Липень Загальний фонд 

Поновлення програми 

антивірусного захисту 

інформації на 9 об'єктів

48760000-3 -Пакети 

програмного забезпечення 

для захисту від вірусів

2240 1800,00
(одна тисяча вісімсот  

грн 00 коп.)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Серпень Загальний фонд 

420420,00

(чотириста двадцять 

тисяч чотириста 

двадцять грн. 00 коп)

КПКВК 1710160

Послуги з навчання, 

посадових осіб щодо 

здійснення закупівель

ДК 021:2015  80530000-8— 

Послуги у сфері професійної 

підготовки 

2282 1920,00
(одна тисяча дев'ятсот 

двадцять грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Лютий Загальний фонд 

Всього по КЕКВ 2240



1920,00

(одна тисяча 

дев'ятсот двадцять 

грн. 00 коп)

КПКВК МБ 1717530

Багатофункціональний 

пристрій формату А3

ДК 021:2015   30230000-0  — 

комп'ютерне обладнання
3110 29000,00

(двадцять дев'ять 

тисяч грн. 00 коп)

без застосування 

електронної 

системи закупівель

Квітень Спеціальний фонд

29000,00
(двадцять дев'ять 

тисяч грн. 00 коп)
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