
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

l/ przplP

Про затвердження додатку до
рiчного плану закупiвель

Вiдповiдно до Закону Украiни вiд 25 грудня 2015 року Л! 922-VIII <Про
публiчнi закупiвлi>

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити додаток до рiчного плану закупiвель на 2018 piк
(додасться).

2. Заступнику начfuтьника управлiння бухгалтерського облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських територiй - начальнику вiллiлу
бухгалтерського облiку та фiнансово - кредитного забезпечення - головному
бухгалтеру .Щепартаменту агропромислового розвитку СумськоТ обласноi'

державноi адмiнiстрачii Нiколаснко Н.М. забезпечити дотримання зак1 ttiBc.,rb

згiдно з додатком до рiчного плану закупiвель.
З. Контроль за виконання цього наказу заJIишаю за собою.

О.М.Маслак

нАкАз

м. Суми Jф r-pD



ЗАТВЕРДКЕНО
Наказ .ЩепартамеЕту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii
3 1 сiчня 201 8 року Ns7-ОД

ДОДАТОК ДО РItIНОГО IUIAHY ЗЖУПIВЕЛЬ
на 2018 piK

.Щепартамепту агропромислового розвитку
Сумськоi обласно[ державноi адмiнiстрачii (00734373)

(наймепування зztп,rовЕика, iдентифiкацiйний код за С,ЩРПОУ)

Орiентовний
початок

проведеЕня
процедурп
закупiвлi

Процедура закупiвлi

Очiкувана
вартiсгь
предмета
заrсупiвлi,

грн.

Предмет закупiвлi

КПКВ ZZП Пр"dмеtпu, ммперiалu, облаdнання mа iнвенmар

Загальний,
спецiа:rьний фонди

01.03.2018Звiт про укладенi
договори

Код за Щ,016:2010
17 .2З,l - вироби канцелярськi, паперовi

Код за ДК 021:2015

Загальпий,
спецiальнIй фонди

01.03.2018Звiт про укладенi
договори

3 l00,00

Код за К 016:2010

17,23.1 - вироби канцелярськi, паперовi
Код за Щ 021:2015

22410000-7 - марки

Загальний,
спецiальний фонди

01.0з.2018Звiт про укладенi
договори

Код за Щ 016:2010

|7 .23.| - вироби канцелярськi, паперовi
Код за Щ 021:2015

01.03.20l8з l4.16016:20l0



20.4l.з - миючi засоби
Код за Щt 021:2015

398З0000-9 - продукцiя для чищенIrJl

договори спефальний фонди

Код за {К 016:2010
22.22,| - тара пластмасова

Код за ,Щ 02l:20l5
l9640000-4 - Полiетиленовi мiшки та пакети для смiтгя

22l0 180,00
Звiт про укладенi

договори
01.03.20l8

Загальний,
спецiмьний фонди

Код за !К 016:2010
22.|9.6 - рукавички гумовi

Код за Щt 021 :20l5
ЗЗl4l420-0 р}кавички

22l0 286,80
Звiт про укладенi

договори
01.03.2018

Загальний,
спецiальний фонди

Код за !К 016-2010
З2.9|.1 - мiтли та щiтки

Код за ЩК 02l:2015
з9224000 - 8 - мiтли. щiтки та iнше господарське
приладдя

22l0 475,00 Звiт про 1кладенi
договори

01.02.2018

Загальний,
спецiальний фонди

Код за,Щ 016-2010
27.40.1 - лампи розжарювання та газорозряднi електричнi;

лампи дуговi
Щ 021:2015

З3l90000-8 - медшlне обладнанrrя та вироби медичного
призначення рiзнi

22l0 2 940,00
Звiт про укладенi

договори
01.02.20l8

Загальний,
спецiальний фонди

код [К 0l6-2010
2З.42.| - вироби санiтарно-технiчнi керамiчнi

Щt 021:2015
44411000-4 - caHiTapHa TexHiKa (умивальник, унiтаз
компакт. сидiння з кришкою для унiтазу

22l0 ,725,00 Звiт про укладенi
договори

01.03.20l8

Загальний,
спецiальний фонди

код Щt 016-2010
28.14.1 - крани, вентилi, клапани та подiбнi вироби до
труб, котлiв, резервуарiв, цистерн i подiбних виробiв

ДК 02l:2015
421з 1400_0 - змiшувачi для душу та умивilльника

2210 1 б70,00
Звiт про укладенi

договори
01.03.20l8

Загальний,
спецiальний фонди

код [К 016-2010
2З.64.| - мастики, шпаклiвки, замазки

,Щ 02l:2015
448J l000-4 - шryкатурка гiпсова, шпаклiвка стартова,
шпаклiвка фiнiшна

22l0 942,00
Звiт про укладенi

договори
01.03,2018

Загмьний,
спецiа.пьний фонди



Код за Щ 01б:2010
б 1.10.4 - послуги зв'язку IHTepHeToM проводовими
мережами

Код за ,Щt 02l:2015
64200000-8 - телекомчнiкаlriйнi

з 2|0,14 Звiт про укладенi
договори

01.01.2018

Загальний,
спецiальний фонди

Код за ,Щt 016:2010
62.02,2 - послуги щодо консультування стосовно систем i
програмною забезпечення

Код за Щ 02l:20|5
48920000 - 1 - пакети програмного забезпечення для
автоматизацiI офiсу (супроводження програмного

Звiт про укладенi
договори

01.01.20l 8

Загальний,
спецiальний фонди

, Код за ДК 016:2010
38.11.2 -збирання вiдходiв, непридатних для вторинного
використанrul

Код за !К 02l :2015
905 l l200-4 - послуги зi збирання поб

Звiт про укладенi
договори

01.01.20l8

Загальний,
спецiа:Iьний фонди

Код за.Щ 0l6:2010
80. l0. I послуги пов'язанi з особистою безпекою

Код за ДК 02 l :20l 5
7з7l3000 5 - послуги з охорони об'ектiв та особистоi

40 l04.з2 Звiт про укладенi
договори

01.01.20l8

Загальний,
спецiальний фонди

Разом по кЕкВ 2240
КЕКВ 2250 Вudаmкu на вiitlяdлrcення

!К 016:20l0 -
_]9 l0. l - послуги мiжмiського пасажирського залiзничного
lранспорту. витати на piK на проi'зл

ЩК 02l:20l5
60]l0000 - 3 - послугИ з перевезенЬ громадським
,]ал lзн ичним транспортом

l 500.00 Звiт про укладенi
договори

0l .0 | .20l 8

Загальн ий,
спецiальний фонди

Разом КЕКВ 2250

Тендерна процедура

Звiт про укладенi

01.01.20l8

Загальн и й,

с пецiал ьний фонди

01.01.20l8 Загальн и й,

спецiальний

Код за ЩК 016:20l0
],),з0.I - пара та гаряча вода; постачання

води
Код за .Щ 02l :20 l 5

()9l]з000 _ 9 - lзоване опалення

КЕКВ 2270 опqаlпа ком brtux п()L,.7

2з9 200.00

Код за .ЩК 0l6:20l0

пари та гарячоi

2 900.00



код дк 016-2010
25.72-1 - замки та завiси

ЩК 02l:2015
44500000-5 - знаряддя. замки. ключi, петлi, крiпильнi
деталi, ланцюги та прyжини

22lo 2276,50 Звiт про укладенi
договори

01 .03.20l8

Загмьний,
спецiальний фонди

код Щt 016-2010
26:20.4 - прIцбання картриджа

ДК 021:2015
З0l25000-1 частини та приладдя до фотокопiювальних
апаратiв

2210 l 298,00
Звiт про укладенi

договори
01.02.2018

Загальний,
спецiальний фонди

код [К 016-2010
58. l4. l - журнали та перiодичнi виданFtя друкован' 

ДК 02l:2015
222l l000-2 - перiодичнi спецiалiзованi видаHHJl

22|0 2 688,00
Звiт про укладенi

договори
01.01.20l8

Загальний,
спецiальний фонди

Разом по кЕкВ 2210 27 300.00

КЕКВ 2240 Оrutаmа послуz (Kpi-ll KoMyHMbHux)
, код ДК 016-2010

7|.20,1 - послуги щодо технiчного випробування й
аналiзування

ДК 021:2015
504l l l00-0 - посл}ги з ремонry iтехнiчного
обслуговування л i чильникiв води; Перiодична повiрка
квартирних засЬбiв облiку холодноi води

2240 2 500,00
Звiт про укладенi

договори
01.01.20l8

Загальний,
спецiальний фонди

код дк 0l6-2010
96.09.12 - послуги служб супроводження

ДК 021:2015
72261000-2 - послуги з обслуговування програмного
забезпечення

2240 2 080,00
Звiт про укладенi

договори
01.01.20l8

Загшtьний.
спецiальний фонди

код ДК 016-2010
6].I I.I - посл}tи шодо обробляння даних. розмiuлzвання
iнформацii на веб-вузлах, щодо програмного засюсування
та iншi ltослуl,и щодо забезпечення iнформацiйно-
технологiч tloKl i нфраструктурою

ЩК 02l:20l5
72З I 0000- l - llослуги з обробки даних, видачi

сс ртиr!iкатiв та ii обслуговування

2240 480,00
Звiт лро укладенi

договори
01.01.20l8

Загмьний.
спецiальний фонди



Код за .ЩК 021:2015
41 100000-0 - вода питна очищена

Код за ДК 016:2010
35.1 1.1 - енергiя елек,трична

Код за .ЩК 021 :2015
093 l 0000 - 5 - електрична енергiя

227з 58 600,00 Тендерна процедура 01.01.20l8

ЗагшIьний,
спецiшlьний фоrци

Разом КЕКВ 2270 300 700,00
кЕКВ 2282 ,, OKpe,yti захоdu по реа,ziзацii dерэrcавнuх (Dеziонмьнuж) пDоzоа"л|, пе BidHeceHi do захоdiв оозвumкч" hаzальнuй dонd)

Кол за ,ЩК 016:2010
85.42. I - послуги з пiдвищування квалiфiкацiТ персонму

Кол за ,ЩК 021:2015
79633000-0 -послуги.з пiдвищення квшiфiкацii 5

працiвникiв кадрiв пiдприсмства Трудовий кодекс
УкраТни: вiд новацiй до практики

2282 l 700,00
Звiт про укладенi

договори
01.01.2018 Спецiальний фоrц

Разом КЕКВ 2282 1 700.00
КЕКВ 2800 lHtui поmочнi вudаtпкu

!К 0l6:2010 -
84.1 1.12 - послуги у бюджетно-фiнансовiй i
податковiй сферах, оплата податкiв та зборiв

ЩК 021:2015
75 l l0000-0 Загальнi деDжавнi

2800 l0 l00,00 Звiт про уклаленi
договори

01.01.20l8 Спецiальний фонд

Разом по кЕкВ 2800 10 100,00
разом загальний та епецiальний фонди з9r 300,00

.Щиректор flепартаменry

Головний бухгалтер

(пiлпис)

пiлпис)

О.М.Маслак
(iнiuiал и та прiзвище)

Н. М.Нiколаенко
(iнiцiали та прiзвище)


