
Додаток до  річного плану закупівель, які здійснюватимуться                                                                                            
за рахунок бюджетних коштів управлінням освіти і науки                                                                       

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради у 2015році                                                                              
код ЄДРПОУ 02143465 

      

Код  

КЕКВ 

Предмет закупівлі Очікувана           

вартість             

предмета      

закупівлі                    

(грн.) 

Очікува

ний 

строк               

проведе

ння                             

закупів

лі 

Джерело                                                                                  

фінансув

ання 

Примітка 

2210 Вироби текстильні готові для домашнього господарства 50 000,00 січень - 

грудень  

кошти місцевого 

бюджету, освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

 Вироби текстильні готові інші  35 000,00    

 Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові 

нитки; пряжа менильна; пряжа фасонна петляста 
25 000,00    

 Тканини текстильні 25 000,00    

 Килими та килимові покриви 15 000,00    

 Мило, засоби мийні та засоби для чищення 20 000,00    

 Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення  15 000,00    

 Мітли та щітки 8 000,00    

 Папір побутовий і туалетний та паперова продукція 10 000,00    

 Папір і картон 95 000,00    

 Вироби канцелярські, паперові  85 000,00    

 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 

штемпелі для датування, опечатування та нумерування; 

стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки 

25 000,00    

 Видання періодичні 99 000,00    

 Вироби спортивні 25 000,00    

 Лампи та світильники 15 000,00    

 Прилади електричні, побутові, інші, н. в. і. у 15 000,00    

 Фарби та лакі на основі полімерів 95 000,00    

 Меблі для сидіння та їхні частини 25 000,00    

 Матраци  10 000,00    

 Замки та завіси 3 000,00    

 Вироби ножові та столові прибори 3 000,00    

 Вироби з дроту, ланцюги та пружини                                                             3 000,00    

 Вироби кріпильні та гвинтонарізні  3 000,00    

 Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на 

підлогу, тверді, не пластикові  
15 000,00    

 Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.  15 000,00    

 Скло листове сформоване та оброблене 10 000,00    



 Скло порожнисте 10 000,00    

 Плитка та плити керамічні 55 000,00    

 Вироби санітарно - технічні керамічні 30 000,00    

 Косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків 25 000,00    

 Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. 

у. 
50 000,00    

 Устатковання електричне, інше, до моторних транспортних 

засобів і його частини 
50 000,00    

2210 Паливо рідинне та газ;  оливи мастильні 99 600,00 січень - 

грудень  

кошти місцевого 

бюджету, освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

 Газ нафтовий та інші газоподібні вуглеводні, крім природного 

газу 
38 800,00    

 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них                                 5 000,00    

 Апаратура зв'язку 5 000,00    

 Апаратура для записування та відтворювання звуку й 

зображення 
5 000,00    

 Мікрофони, гучномовці, апаратура приймальна для 

радіотелефонного та радіотелеграфного зв'язку 
2 000,00    

 Прилади охоронної та пожежної сигналізації й подібна 

апаратура 
5 000,00    

 Продукція рослинництва і квітництва 25 000,00    

Всього по 2210 1 149 400,00    

2220 Препарати фармацевтичні різні 69 800,00 січень - 

грудень  

кошти місцевого бюджету, освітня субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

Всього по 2220 69 800,00    

2230 Рис 87 243,00 січень - 

грудень 

кошти місцевого 

бюджету 

 Горох 56 292,50    

 Борошно в/г 99 988,80    

 Макаронні вироби 76 797,50    

 Печиво 99 990,00    

 Чай 18 810,00    

 Какао 99 936,00    

 Кавовий напій 58 344,00    

 Сіль йодована 13 055,00    

 Спеції 17 355,00    

 Дріжджі 17 632,80    

 Фрукти сушені 99 000,00    

 Крохмалепродукти (кисіль) 66 744,85    

 Повидло фруктове 34 321,75    

Всього по 2230 845 511,20    



2240 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 

веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги 

щодо забезпечення інформаційно-технологічною 

інфраструктурою 

45 000,00 січень - 

грудень 

кошти місцевого 

бюджету, освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

 Розміщування інформації на веб-порталі 30 000,00    

 Послуги щодо комп'ютерного програмування, консультування 

та суміжні послуги  
45 000,00    

 Телекомунікаційні послуги 95 000,00    

 Послуги пов'язані з безпекою 55 000,00    

 Послуги у сфері юстиції та правосуддя 5 000,00    

 Послуги загальнодержавного характеру 5 000,00    

 Послуги щодо досліджування ринку та подібні послуги 3 000,00    

 Послуги у сфері обов'язкового соціального страхування 5 000,00    

 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання 

універсальних послуг 
5 000,00    

 Послуги щодо сприяння спортивним заходам і спортивно-

оздоровчим заходам (проведення спортивних змагань) 
35 000,00    

2240 Послуги щодо організації концертних заходів 35 000,00 січень - 

грудень 

кошти місцевого 

бюджету, освітня 

субвенція з 

державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 

 Друкарські, поліграфічні, палітурні послуги 15 000,00    

 Послуги щодо страхування автотранспорту 25 000,00    

 Послуги щодо технічного випробовування й аналізування 5 000,00    

 Послуги з проведення техінвентаризації 20 000,00    

 Послуги з виготовлення технічних умов 35 000,00    

 Перезарядка вогнегасників 35 000,00    

 Повірка лічильників, приладів 15 000,00    

 Послуги щодо обробляння та розміщування відходів                            

(вивіз сміття) 
25 000,00    

 Послуги щодо очищування печей і димарів 15 000,00    

 Послуги щодо очищування, інші (проведення диззаходів) 15 000,00    

 Послуги  пожежних служб (обробка дерев'яних конструкцій, 

встановлення та обслуговування пожежної сигналізації, 

випробовування пожежних кранів під тиском) 

50 000,00    

 Обслуговування котелень 35 000,00    

 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання 63 000,00    

 Ремонтування комунікаційного устаткування 15 000,00    

 Ремонтування побутової електронної техніки 50 000,00    

 Ремонтування господарсько-побутових приладів і 

устатковання домашнього та садового вжитку 
5 000,00    

 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 

маловантажних автотранспортних засобів 
50 000,00    

 Ремонтування іншого устаткування 25 000,00    



 Послуги щодо ремонтування та технічного обслуговування 

інших машин і устатковання загальної призначеності,                                 

н. в. і. у. 

25 000,00    

 Роботи електромонтажні 50 000,00    

     Монтаж водопровідних, каналізаційних, систем опалювання, 

вентиляції та кондиціювання повітря 
50 000,00    

     Монтаж систем газопостачання 50 000,00    

      Роботи будівельно-монтажні, інші 50 000,00    

 Роботи штукатурні 50 000,00    

 Роботи монтажні столярні 25 000,00    

 Облицювання плиткою 25 000,00    

 Роботи щодо укладання та покривання підлоги, облицювання 

стін і обклеювання шпалерами стін, інші 
25 000,00    

 Роботи малярні 35 000,00    

 Роботи будівельні опоряджувальні, облицювальні та 

оздоблювальні, інші 
75 000,00    

 Роботи покрівельні 50 000,00    

 Роботи гідроізоляційні 50 000,00    

 Улаштовування будівельних риштовань 35 000,00    

Всього по 2240 1 456 000,00    

      

Голова комітету конкурсних торгів  Н.Карпик  

      

Секретар комітету конкурсних торгів  М.Шабрацьк

а 

 

 


