
ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства  

економічного розвитку  
і торгівлі України  

15.09.2014  N 1106 

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ/  
річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель  

на 2018 рік 

Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 

 №26 «Ласкавушка»  Сумської міської ради  ЄДРПОУ 32779158 

(найменування замовника, код за ЄДРПОУ) 

Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДК 021:2015 - 39830000–

9 Продукція для 

чищення  

(порошок пральний, 

засіб для миття 

туалетів, засіб для 

чищення скла, рідке 

мило, миючі в їдальню 

миючі для плитки 

2210 30160,80 

в т.ч. ПДВ 

(тридцять тисяч 

сто шістдесят 

грн.80 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 39220000-

0 Кухонне приладдя, 

товари для дому та 

господарства і приладдя 

для закладів 

громадського 

харчування 

2210 20070,00 

в т.ч.  ПДВ 

(двадцять тисяч 

сімдесят грн.00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015-  

30190000-7 - Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

(канцелярські товари) 

2210 11700,00 

в т.ч. ПДВ 

(чотириста грн.00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 22210000 

– 5 Газети (підписка 

періодичних видань) 

2210 12000,00 

в т.ч. ПДВ 

(дванадцять тисяч  

грн. 00 коп.) 

 Вересень 2018р  

ДК 021:2015 – 18130000 

– 9 Спеціальний 

робочий одяг (Халати 

та фартухи) 

2210 4100,00 

в т.ч. ПДВ 

(чотири тисячі сто  

грн. 00 коп.) 

 Жовтень –

листопад 2018р 
 

ДК 021:2015 – 39160000 2210 86100,00  Травень –  



– 1 Шкільні меблі 

39161000 – 8 Меблі для 

дитячого садка (шафи 

для роздягання, ліжка) 

в т.ч. ПДВ 

(вісімдесят шість 

тисяч  сто грн. 00 

коп.) 

грудень 2018р 

ДК 021:2015 – 39510000 

– 0 Вироби домашнього 

текстилю 

(Постільна білизна, 

рушники, пледи) 

2210 28037,20 

в т.ч. ПДВ 

(двадцять вісім 

тисяч тридцять сім 

грн. 20 коп.) 

 Квітень – 

грудень 2018р 
 

Всього: 2210 192168,00    

ДК 021:2015 - 33690000-

3 Лікарські засоби різні 

(медикаменти та 

перев’язувальний 

матеріал для медичного 

кабінету) 

 

2220 2658,00 

в т.ч. ПДВ 

(дві тисячі шістсот 

п’ятдесят вісім 

грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

КЕКВ 2220  2658,00    

ДК 021:2015 - 50320000-

4 Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів (поточний 

ремонт комп. техніки) 

2240 4200,00 

в т.ч. ПДВ 

(чотири тисячі 

двісті грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 72260000-

5  Послуги пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

72261000-2 Послуги з 

обслуговування 

програмного 

забезпечення 

2240 4038,00 

Без ПДВ 

(чотири тисячі 

тридцять вісім грн. 

00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 50410000 

– 2 Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів 

(Обслуговування 

установки пожежної 

сигналізації) 

 

2240        1800,00 

в т.ч. ПДВ 

(одна тисяча  

вісімсот грн. 00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 50410000-

2 Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальних, 

випробувальних і 

контрольних приладів 

(повірка вагів, 

манометрів, технічного 

2240 5620,00 

в т.ч. ПДВ 

(п’ять  тисяч 

шістсот двадцять 

грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 



обслуговування 

протипожежного 

обладнання) 

ДК 021:2015 – 90420000-

7 - Послуги з очищення 

стічних вод 

(Обслуговування 

жироуловлювача) 

2240 2240,00 

без  ПДВ 

(дві  тисячі двісті 

сорок грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 –  

50710000-5 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

електричного і 

механічного 

устаткування будівель 

(повірка клапанів; 

повірка вентиляції 

системи харчоблоку) 

2240 1050,00 

в т.ч. ПДВ 

одна тисяча 

п’ятдесят грн. 00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 50720000-

8 Послуги з ремонту і 

технічного 

обслуговування систем 

центрального опалення 

(обслуг. системи 

опалення; повірка 

лічильника тепла: 

промивка опалювальної 

мережі; гідрав. випроб. 

внутріш. 

мереж опалення) 

2240 9100,00 

в т.ч. ПДВ 

(девять тисяч сто 

грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 90920000-

2 Послуги із санітарно – 

гігієнічної  обробки 

приміщень   

 90922000-6 Послуги з 

боротьби зі шкідниками 

(обробка приміщень від 

гризунів) 

 

2240 1800,00 

в т.ч. ПДВ 

(одна тисяча 

вісімсот грн. 00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 60100000-

9 Послуги з 

автомобільних 

перевезень 

2240 2000,00 

в т.ч. ПДВ 

(дві тисячі  грн. 00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 72410000-

7 Послуги провайдерів 

(Послуги з 

обслуговування  

веб-сайтів) 

2240 300,00 

в т.ч. ПДВ 

(триста  грн. 00 

коп.) 

 Лютий 2018р  

ДК 021:2015 – 90920000-

2 Послуги із санітарно – 

гігієнічної  обробки 

приміщень   

90921000-9 Послуги з 

дезінфікування та 

2240 1500,00 

в т.ч. ПДВ 

(одна тисяча 

п’ятсот  грн. 00 

коп.) 

 Вересень2018р.  



витравлювання 

(санітарна обробка 

постільної білизни) 

 ДК 021:2015 - 

50310000-1 - Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

5031300-2 Технічне 

обслуговування і ремонт 

копіювально-

розмножувальної 

техніки (заправка 

картриджів) 

2240 4200,00 

Без  ПДВ 

(чотири тисячі 

двісті грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 75240000-

0 Послуги із 

забезпечення 

громадської безпеки, 

охорони правопорядку 

та громадського 

порядку) 

2240 2400,00 

в т.ч.   ПДВ 

(дві тисячі  

чотириста грн. 00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 – 45310000-

3 Електромонтажні 

роботи  

 

2240 3000,00 

Без  ПДВ 

(дві тисячі  

чотириста грн. 00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

 ДК 021:2015 – 

90510000-5 Утилізація 

сміття та поводження зі 

сміттям    90512000-9 - 

Послуги з перевезення 

сміття 

2240 2100,00 

в т.ч. ПДВ 

(дві тисячі сто  

грн. 00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015 - 98000000-3 

ІНШІ ГРОМАДСЬКІ, 

СОЦІАЛЬНІ ТА 

ОСОБИСТІ ПОСЛУГИ 

98300000-6 Послуги 

різні (Вимірювання 

контурів заземлення) 

2240 

 

1800,00 

в т.ч. ПДВ 

(одна тисяча 

вісімсот грн. 00 

коп.) 

 Червень 2018р.  

ДК 021:201564210000-1 

Послуги телефонного 

зв’язку та передачі 

даних  

64211000 – 8 

Послуги громадського 

телефонного зв’язку 

2240 3300,00 

в т.ч. ПДВ 

(три тисячі триста  

грн.00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

ДК 021:2015  – 

45450000-6 — Інші 

завершальні будівельні 

роботи (поточні ремонти 

групових приміщень та 

кабінетів) 

2240 44046,00 

в т.ч. ПДВ 

(сорок чотири 

тисячі сорок шість  

грн.00 коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

Всього: 2240 94494,00    

ДК 021:2015 - 65100000- 2272 48915,00  Січень –  



4 (Послуги з розподілу 

води та супутні послуги) 

90410000-4 

Водовідведення 

в т.ч. ПДВ 

(сорок вісім  тисяч 

дев’ятсот 

п’ятнадцять грн.00 

коп.) 

грудень 2018р 

ДК 021:2015 - 09310000-

5 (Електрична енергія) 

 

2273 153720,00 

в т.ч. ПДВ 

(сто п’ятдесят три  

тисячі сімсот 

двадцять грн.00 

коп.) 

 Січень – 

грудень 2018р 
 

Всього: 2270 202635,00    

ДК 021:2015 - 45420000-

7 Столярні та теслярні 

роботи   45421132-8 

Встановлення вікон 

3132 100000,00 

в т.ч. ПДВ 

(сто тисяч грн.00 

коп.) 

 Квітень-

жовтень 2018р. 
 

Всього:  3132 100000,00    

Всього:  591955,00    

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.01.2017р. N 2. 

Голова комітету з конкурсних торгів ________________  
(підпис) 

Л.Я.Матюшенко 
(ініціали та прізвище) 

 М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів ________________  

(підпис) 

Т.І.Зуєнко 

(ініціали та прізвище) 

 


