
Додаток до річного плану закупівель на 2016 рік із змінами 
станом на 01.04.2016 року

Управління соціального захисту населення Рахівської РДА, 03192879

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі, 

(гривень)

Процедура закупівлі Орієнтовний 
початок проведення 
процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6
Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (послуги з 
теплопостачання) 
код ДК 016:2010- 35.30.1

(ДК 021:2015: 09323000-9 
Централізоване опалення)

2271
37865,00 (Тридцять 
сім тисяч вісімсот 
шістдесят п’ять 

гривень)

Січень 2016 року Кошти держбюджету

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами (послуги 
з розподілу води) 
код ДК 016:2010- 36.00.2

(ДК 021:2015: 65100000-4
Послуги з розподілу води та супутні
послуги)

2272
3028,00 (Три тисячі 

двадцять вісім 
гривень)

• Січень 2016 року Кошти держбюджету

Енергія електрична
(послуги з постачання електроенергії)
код ДК 016:2010- 35.11.1

(ДК 021:2015: 09310000-5 
Електрична енергія)

2273
42514,00 (Сорок дві 

тисячі п’ятсот 
чотирнадцять 

гривень)

Січень 2016 року Кошти держбюджету

Відходи безпечні; послуги щодо 
збирання безпечних відходів; 
(послуги із регулярного збирання, 
вивезення та розміщення твердих 
побутових відходів) 
код ДК 016:2010-38.11

(ДК 021:2015: 90500000-2 Послуги у

2240
1287,00 (Одна тисяча 
двісті вісімдесят сім 

гривень)

Березень 2016 року Кошти держбюджету



сфері поводження зі сміттям та 
відходами)

Квіти зрізані та бутони квітів; насіння 
квітів (придбання квіткової продукції) 
код ДК 016:2010-01.19.2

(ДК 021:2015: 03121000-5 
Продукція рослинництва 
03121200-7 Квіти зрізані)

2210
5000,00 (П’ять тисяч 

гривень)

Лютий 2016 року Кошти місцевого 
бюджету

Послуги щодо передавання даних і 
повідомлень
(абонплата, оплата послуг бізнес-мережі 
УТЕЛ)
код ДК 016:2010- 61.10.1

(ДК 021:2015: 64210000-1 
Послуги телефонного зв'язку та 
передачі даних)

2240
6500,00 (Шість тисяч 

п’ятсот гривень)

Лютий 2016 року Кошти держбюджету

Послуги лікувальних закладів; послуги 
лікувальних закладів для санаторно- 
курортного лікування 
(придбання санаторно -  курортних 
путівок)
код ДК 016:2010- 86.10.1

(ДК 021:2015: 85111000-0 
Послуги лікувальних закладів)

2730
13100,00 (Тринадцять 

тисяч сто гривень)

Травень 2016 року Кошти держбюджету

Вироби канцелярські, паперові 
Код ДК 016:2010- 17.23.1

(ДК 021:2015: 30192000-1 
Офісне приладдя)

2210 1168,00 (Одна тисяча 
сто шістдесят вісім 

гривень)

Березень 2016 року Кошти державного 
бюджету

Вироби канцелярські, паперові 
Код ДК 016:2010- 17.23.1

(ДК 021:2015: 30192000-1 
Офісне приладдя)

2210 6000,00 (Шість тисяч 
гривень)

Березень 2016 року Кошти місцевого 
бюджету



Ремонтування комп'ютерів і 
периферійного устатковання (технічне 
обслуговування і ремонт комп’ютерної 
техніки); код ДК 016:2010: 95.11.1

(ДК 021:2015: 50312000-5 
Технічне обслуговування і ремонт 
комп’ютерного обладнання)

2240 2000,00 (Дві тисячі 
гривень)

Квітень 2016 року Кошти місцевого 
бюджету

Журнали та періодичні видання 
друковані (підписка періодичних 
видань); код ДК 016-2010 - 58.14.1

(ДК 021:2015: (22210000-5 
Г азети)

2210 2000,00 (Дві тисячі 
гривень)

Квітень 2016 року Кошти місцевого 
бюджету

Послуги освітянські, інші, н.в.і.у 
(навчання на курсах водіїв); код ДК 016- 
2010-85.59.1

(ДК 021:2015: (80411000-8 
Послуги автошкіл 
80411200-0 
Курси водіїв)

2282
13500,00 (Тринадцять 

тисяч п'ятсот 
гривень)

Березень 2016 року Кошти державного 
бюджету

Послуги освітянські, інші, н.в.і.у 
(навчання на курсах державні закупівлі в 
Україні); код ДК 016-2010 -  85.59.1

(ДК 021:2015: (80511000-9 
Послуги з навчання персоналу)

2882 2880,00 (Дві тисячі 
вісімсот вісімдесят 

гривень)

Березень 2016 року Кошти державного 
бюджету

Боднар 1.В.
(ініціали та прізвище)

Шундеркж 25585 
Липчак 23186 С




