
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
що здійснюються без проведення процедур закупівель зі змінами 

(додаток до Річного плану закупівель) 
на 2016 рік

ОКЗ «Сумська обласна дитяча бібліотека ім.М.Островського» код ЄДРПОУ 02221870
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

Предмет закупівлі
Код КЕКВ

(для
бюджетних

коштів)

Очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

Орієнтовний
початок

проведення
процедурин

закупівлі

Примітка

1 2 3 4 5 6
КТКВК 110201

КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" 28 220,20
Витратні та комплектуючі матеріали до комп’ютерної техніки та 
оргтехніки
ДК 016:2010
26.20.1 -  Машини обчислювальні, частини та приладдя до них;
26.20.2 -  Блоки пам ’яті та інші запам ’ятовувальні пристрої;
26.20.3 -  Блоки машин автоматичного обробляння інформації, інші
26.20.4 -  Частини та приладдя до обчислювальних машин;
26.80.1 - Носії інформації магнітні й оптичні
ДК 021:2015
30192113-6 Чорнильні картриджі 
30192320-0 Стрічка для принтерів 
30233180-6 Флеш-накопичувачі

2210 10 863,00 гривень 
(Десять тисяч вісімсот шістдесят три 

гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

Канцелярські товари
ДК 016:2010
17.23.1 -  вироби канцелярські, паперові
17.29.1 -  вироби паперові та картонні, інші;

2210 6 070,00 гривень 
(Шість тисяч сімдесят гривень 00 

коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

25.99.2 -  вироби з недорогоцінних металів, інші;
28.23.1 -  машинки друкарські, машини для обробляння текстів і 
лічильні машини;
32.99.1 -  ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для 
датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських 
машинок, штемпельні подушечки
ДК 021:2015
22850000-3 Швидкозшивачі та супутнє приладдя
22813000-2 Бухгалтерські книги
22816000-3 Папірці для нотаток
22816300-6 Стікери
30192121-5 Кулькові ручки
30192125-3 Маркери
30192130-1 Олівці

1389,70 гривень 
(Дві тисячі двісті шістдесят гривень 

00 коп.)

(спеціальний фонд) 
55,40 грн. -погаш. 

кр. заборг. 2015р.



30192133-2 Точила для олівців 
22600000-6 Чорнила 
30141200-1 Настільні калькулятори 
30192700-8 Канцелярські товари 
30192100-2 Гумки
30197200-8 Теки-реєстратори і канцелярські скріпки 
30197300-9 Канцелярські ножі, степлери та діро коли 
30197620-8 Папір для письма 
30199110-4 Копіювальний папір
Бланкова продукція первинної бібліотечної документації 
ДК 016:2010
18.12.1-Послуги щодо друкування, інші
58.19.1 -  послуги щодо видавання друкованої продукції, інші
ДК 021:2015
22822000-8 Формуляри
22820000-4 Бланки
22900000-9 Друкована продукція різна

2210 4 000,00 гривень 
(Чотири тисячі гривень 00 коп.)

1000,30 гривень 
(Одна тисяча гривень 30 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд) 

(спеціальний фонд)

Електротовари
ДК 016:2010
27.40.1 - Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи 
дугові
27.40.3 - Лампи та світильники, інші,
27.20.2 - Акумулятори електричні та частини до них 
ДК 021:2015
31510000-4 Електричні лампи розжарення 
31500000-1 Освітлювальне обладнання та електричні лампи 
31532900-3 Люмінісцентні лампи 
31532500-9 Стартери
31532510-2 Стартери для люмінісцентних ламп

2210 1 985,00 гривень 
(Одна тисяча дев’ятсот вісімдесят 

п’ять гривень 00 коп.)
Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Г осподарчі товари
ДК 016:2010
13.92.2 -  вироби текстильні готові, інші;
20.41.3 -  мило, засоби мийні та засоби для чищення;
22.19.7- вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума тверда; вироби з 
твердої ґуми; 22.21.2 -  труби, трубки, шланги та фітинги до них 
пластмасові;22.22.1 -  тара пластмасова;23.42.1 - вироби санітарно- 
технічні, керамічні;25.73.1 -  інструменти ручні для використання в 
сільському господарстві, садівництві чи лісовому господарстві;
25.73.3 -  інструменти ручні, інші; 32.91.1 -  мітли та щітки 
Д К  021:2015
39224000-8 Мітли, щітки та інше господарське приладдя
39831000-6 Засоби для прання і миття
39831200-8 Мийні засоби
39831240-0 Засоби для чищення
39831300-9 Засоби для миття підлоги
39831600-2 Засоби для чищення туалету

2210 2 512,00 гривень 
(Дві тисячі п’ятсот дванадцять 

гривень 00 коп.)
Обласний бюджет 

(загальний фонд)
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Друкована продукція (Марки, конверти)
ДК 016:2010
17.23.12 - Конверти, листівки поштові закриті, листівки поштові
неілюстровані та листівки паперові
ДК 021:2015
30199230-1 Конверти
22410000-7 Марки

2210 200,00 гривень 
(Двісті гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Медикаменти для поповнення аптечки 
ДК 016:2010 
21.20.1 Ліки 
ДК 021:2015
33600000-6 Фармацевтична продукція

200,20 гривень 
(Двісті гривень 20 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 58 900,00
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування 
(копіювально-розмножувальної техніки)
ДК 016:2010
95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування 
ДК 021:2015
50312600-1 Технічне обслуговування і ремонт обладнання 
інформаційних технологій

2240 9744,00 гривень 
(Дев’ять тисяч сімсот сорок чотири 

гривні 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

(спеціальний фонд)1000,00 гривень 
(Одна тисяча гривень 00 коп.)

Телекомунікаційні послуги зв’язку та Інтернет 
ДК 016:2010
61.10.1 - послуги щодо передавання даних і повідомлень (послуги 
телефонного зв'язку 
ДК 021:2015
64211200-0 Послуги міжміського телефонного зв ’язку 
64211100-9 Послуги міського телефонного зв ’язку 
ДК 016:2010
61.10.4 -  послуги зв ’язку Інтернетом проводовими мережами 
ДК 021:2015
72400000-4 Інтернет-послуги 
72410000-7 Послуги провайдерів

2240 4920,00 гривень 
(Чотири тисячі дев’ятсот двадцять 

гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

Послуги систем безпеки (ТО та ремонт пожежної та охоронної 
сигналізації)
Д К  016:2010
80.20.1 -  Послуги системи безпеки
33.13.1 -  ремонтування та технічне обслуговування електронного й 
оптичного устаткування;
33.14.1 -  ремонтування та технічне обслуговування іншого 
електричного устаткування
ДК 021:2015
50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання

2240 11 184,00 гривень 
(Одинадцять тисяч сто вісімдесят 

чотири гривні 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)
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50333000-8 Послуги з технічного обслуговування обладнання 
радіозв ’язку
79711000-1 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з 
пристроїв охоронної сигналізації 
79714000-2 Послуги зі спостереження
Послуги з перезарядки та діагностики вогнегасників 
ДК 016:2010
33.12.29 Ремонтування та технічне обслуговування інших машин та 
устаткування спеціальної призначеності 
ДК 021:2015
50413200-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
протипожежного обладнання

2240 1 300,00 гривень 
(Одна тисяча триста гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Утилізація відпрацьованих ламп 
ДК 016:2010
38.12.1Збирання небезпечних відходів 
ДК 021:2015
90521300-8 Утилізація радіоактивних відходів

2240 900,00 гривень 
(Дев’ятсот гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Послуги з супроводження та обслуговування програмного 
забезпечення «1-С .Бухгалтерія»
ДК 016:2010
62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і 
програмного забезпечення 
ДК 021:2015
72261000-2 Послуги з обслуговування програмного забезпечення

2240 7200,00 гривень 
(Сім тисяч двісті гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Послуги з оновлення веб-сайту sodb.ua 
ДК 016:2010
63.11.1 Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 
веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги щодо 
забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою 
ДК 021:2015
72410000-7 Послуги провайдерів

2240 350,00 гривень 
(Триста п’ятдесят гривень 

00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

Утримання житлових будинків, споруд та прибудинкових територій 
Д К  016:2010
81.21.1 -  Послуги щодо загального очищування будинків (прибирання 
адміністративної будівлі та прибудинкової території)
ДК 021:2015
50324100-3 Послуги з технічного обслуговування систем 
90911200-8 Послуги з прибирання будівель 
90923000-3 Послуги з дератизації

2240 12 315,00 гривень 
(Дванадцять тисяч триста п'ятнадцять 

гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Послуги по збиранню та вивезенню твердих побутових відходів 
ДК 016:2010
38.11.6 -  послуги підприємств щодо перевезення безпечних відходів 
ДК 021:2015
90512000-9 Послуги з перевезення сміття

2240 812,00 гривень 
(Вісімсот дванадцять гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)
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Технічне обслуговування електромереж 
ДК 016:2010
71.20.1 - Послуги щодо технічного випробовування й аналізування;
43.21.1 - Роботи електромонтажні
33.14.1 - Ремонтування та технічне обслуговування іншого 
електричного устатковання професійної призначеності 
ДК 021:2015
50324200-4 Послуги з профілактичного обслуговування

2240 2 500,00 гривень 
(Дві тисячі п’ятсот гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Фотопослуги
ДК 016:2010
74.20.3 - Послуги фотографічні, інші 
ДК 021:2015
79962000-5 Послуги з обробки фотографій

2240 770,00 гривень 
(Сімсот сімдесят гривень 

00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Послуги щодо технічного обстеження мереж водопостачання та 
водовідведення, виготовлення технічного паспорту будівлі та схеми 
водопостачання закладу 
ДК 016:2010
71.12.1 Послуги інженерні
71.20.1«Послуги щодо технічного випробовування й аналізування, 
інші» (лічильників,обладнання тощо)
ДК 021:2015
71300000-1 Інженерні послуги

2240 3005,00 гривень 
(Три тисячі п’ять гривень 

00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

Інформаційно-консультаційні послуги щодо змін в нормативно- 
правові базі 
ДК 016:2010
70.22.1 -  Послуги консультаційні щодо керування підприємствами 
ДК 021:2015
79411000-8 Консультаційні послуги з питань загального управління 
79412000-5 Консультаційні послуги з питань управління фінансами 
79414000-9 Консультаційні послуги з питань управління людськими 
ресурсами

2240 2200,00 гривень 
(Дві тисячі двісті гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

Палітурне та поліграфічне оформлення типографським засобом 
періодичних видань
ДК 016:2010
18.14.1- Послуги палітурні та послуги, пов ’язані з оправлянням 
ДК 021:2015
79971200-3 Палітурні послуги

2240 700,00 гривень 
(Сімсот гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» 176 400,00
Послуги з теплопостачання 
ДК 016:2010
35.30.1 -  пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води 
ДК 021:2015
09323000-9 Централізоване опалення

2271 145930,00 гривень 
(Сто сорок п’ять тисяч дев’ятсот 

тридцять гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

Послуги з водопостачання та водовідведення 
ДК 016:2010 2272 1 670,00 гривень Обласний бюджет
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36.00.1 -  вода природна 
ДК 021:2015
65111000-4 Розподіл питної води 
ДК 016:2010
36.00.2. Обробляння та розподіляння води трубопроводами 
ДК 021:2015
90430000-0 Послуги з відведення стічних вод

(Одна тисяча шістсот сімдесят 
гривень 00 коп.) (загальний фонд)

Послуги з постачання електричної енергії
ДК 016:2010
35.11.1 -  енергія електрична 
ДК 021:2015
09310000-5 Електрична енергія

2273 25 920,00 гривень 
(Двадцять п’ять тисяч дев’ятсот 

двадцять гривень 00 коп.)

Обласний бюджет 
(загальний фонд)

(спеціальний фонд)
2 880,00 гривень 

(Дві тисячі вісімдесят гривень 00 
коп.)

КЕКВ 2730 Інші виплати населенню 1 200,00
Послуги обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності
ДК 016:2010
84.30.1 Послуги у  сфері обов’язкового соціального страхування 
(обов ’язкове особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті працівників бригад медичної допомоги)
ДК 021:2015
66516000-0 Послуги зі страхування цивільної відповідальності

1 200,00 гривень 
(Одна тисяча двісті гривень 00 

копійок)

Обласний бюджет 

(загальний фонд)

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ (ВИДАТКИ РОЗВИТКУ)

КТКВК 110201
КЕКВ 3110- Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

124 000,00

Книжки друковані 
Д К  016:2010
58.11.1 Книжки друковані 
Д К  021:2015
22110000-4 Друковані книги

3110 2 000,00 гривень 
(Дві тисячі гривень 

00 копійок)

Обласний бюджет 
спеціальний фонд

бюджет розвитку71 000,00 гривень 
(Сімдесят одна тисяча гривень 

00 копійок)
Комп’ютерна , копіювальна, розмножувальна техніка 
ДК 016:2010
26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них 
Д К  021:2015
30192400-5 Копіювально-розмножувальне приладдя 
30200000-1 Комп’ютерне обладнання та приладдя

3110 2 000,00 гривень 
(Дві тисячі гривень 

00 копійок)

Обласний бюджет

спеціальний фонд 
бюджет розвитку

Підписка періодичних видань 
Д К  016:2010
58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані

49 000,00 гривень 
(Сорок дев’ять тисяч гривень 

00 копійок)

Обласний бюджет 

спеціальний фонд
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ДК 021:2015
22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні 
видання і журнали

бюджет розвитку

З А Г А Л Ь Н А  С У М А 3 8 8  5 9 0 ,2 0

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 08 червня 2016 року № 5. 
Заступник голови комітету з конкурсних торгів Т.М.Осадча

(ініціали та прізвище)

Секретар комітету з конкурсних торгів Н.Б.Нагорна
(ініціали та прізвище)
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