
Зміни у Додаток до річного плану закупівель,  

що здійснюється  без проведення процедур закупівель на 2017 рік 

Комунального закладу «Полтавський Палац дитячої та юнацької творчості Полтавської міської ради  

Полтавської області» 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ- 22548336 

 

 

Предмет закупівлі 

КОД,  

КЕКВ (для 

бюджетних   

коштів) 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі , грн.. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітка 

код ДК 021:2015 – 65100000-4 - Послуги з 

розподілу води та супутні послуги 

(водопостачання) 

2272 3656,40 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 90400000-1 - Послуги у 

сфері водовідведення (водовідведення) 
2272 2852,60 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

Всього  2272 6509,00    

код ДК 021:2015 – 09310000-5 - Електрична 

енергія) (Електрична енергія) 
2273 47531,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

Всього 2273 47531,00    

код ДК 021:2015 - 30190000-7 - Офісне 

устаткування та приладдя різне 

(канцтовари, чорнила, фотопапір) 

2210 11200,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 31410000-3 – Гальванічні 

елементи (елементи живлення) 
2210 900,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 30230000-0 - 

Комп’ютерне обладнання (диски, флеш-

пам'ять, принтери, мишки, клавіатури, 

тощо…) (комплектуючі до комп. техніки) 

2210 21870,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015- 24910000-3 - Клеї  

(клей ПВА) 
2210 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 



код ДК 021:2015 - 39220000-0 - Кухонне 

приладдя, товари для дому та господарства 

і приладдя для закладів громадського 

харчування (віники, совки, мітли, щітки та 

інше прибиральне приладдя, пензлі для 

фарбування, туалетні йоржики, губки, 

відра, відра для сміття) 

2210 1500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 19270000-9 - Неткані 

матеріали (неткане полотно) 
2210 500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Вересень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 44520000-1 - Замки, 

ключі та петлі (замки, серцевина та 

пристрої для зачинення дверей) 

2210 330,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 -  44510000-8 – Знаряддя 
(штикові та совкові лопати, ножівка, граблі, 

викрутки, напильники, свердла, набори 

інструментів) 

2210 700,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Травень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 -  44810000-1 – Фарби  

(олійні та водні фарби) 
2210 4700,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 -  44820000-4 – Лаки (лак 

для паркету)  2210 1500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 -  44830000-7 - Мастики, 

шпаклівки, замазки та розчинники 

(мастика, шпаклівка, замазка, розчинник, 

розріджувачі) 

2210 1700,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 -  44920000-5 – Вапняк, 

гіпс і крейда (вапно, гіпс, крейда) 
2210 900,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 -  44110000-4 – 

Конструкційні матеріали (цемент, 

лінолеум, суміш вирівнююча) 

2210 5230,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 39830000-0 - Продукція 

для чищення (засоби для миття і чищення, 

порошок пральний, мило, сода кальц.) 

2210 2920,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд 



код ДК 021:2015 – 18140000-2 - Аксесуари 

до робочого одягу (рукавиці гумові, 

брезентові, трикотажні, діелектричні, 

распіратор «Росток») 

2210 620,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 19640000-4 - 

Поліетиленові мішки та пакети для сміття 

(пакети для сміття) 

2210 580,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 31510000-4 - Електричні 

лампи розжарення (лампи енергозберіга-

ючі, розжарювання, сценічні та ін..)  

2210 6000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 31210000-1 - Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл (автомат вимикач, 

заглушка, запобіжники, розмикачі, 

вимикачі світла) 

2210 2000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 31220000-4 - Елементи 

електричних схем (патрони, вилки та 

розетки, монтажні коробки, та ін..) 

2210 2650,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 31520000-7 - 

Світильники та освітлювальна арматура 

(світильники, ялинкова електрична 

гірлянда, ліхтар, прожектор Пар LED) 

2210 21500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 31530000-0 - Частини до 

світильників та освітлювального 

обладнання (стартери для люмінісцентних 

ламп, дросель) 

2210 700,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 31300000-9 - Ізольовані 

дроти та кабелі (кабельна продукція) 
2210 6500,00 

Без застосування 

процедури закупівлі  
Березень 

Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 31650000-7 - Ізоляційне 

приладдя (ізолєнта) 
2210 200,00 

Без застосування 
процедури закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 09130000-9 - Нафта і 

дистиляти (бензин) 
2210 21000,00 

Без застосування 
процедури закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 09210000-4 - Мастильні 

засоби (тосол, масло, гальмівна рідина, 

солідол) 

2210 700,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 



код ДК 021:2015 – 22200000-2 - Газети, 

періодичні спеціалізовані та інші 

періодичні видання і журнали (періодичні 

видання) 

2210 10000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Листопад 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 34330000-9 - Запасні 

частини до вантажних транспортних 

засобів, фургонів та легкових автомобілів 

(запасні частини для автомобіля) 

2210 1750,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 30120000-6 - 

Фотокопіювальне та поліграфічне 

обладнання для офсетного друку 
(картриджі) 

2210 1500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 44530000-4 – Кріпильні 

деталі (шурупи, саморізи, болти, гайки, 

шайби, заклепки та інш..) 

2210 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 14810000-2 – Абразивні 

вироби (круг відрізний, круг наждачний, 

точильний камінь, наждачний папір) 

2210 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 42130000-9 - Арматура 

трубопровідна: крани, вентилі, клапани та 

подібні пристрої (водопровідні крани, гран 

букси, кераміка в буксу) 

2210 680,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 42520000-7 - 

Вентиляційне обладнання (вентилятор) 
2210 750,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 44420000-0 - Будівельні 

товари (драбина) 
2210 590,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 24450000-3 – 

Агрохімічна продукція (дезактин, хлорне 

вапно) 

2210 1800,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 44140000-3 - Продукція, 

пов’язана з конструкційними матеріалами 
(гофротруба, кабельні короба) 

 

2210 980,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  



код ДК 021:2015 – 44330000-2 - Будівельні 

прути, стрижні, дроти та профілі (дріт, 

прути) 

2210 100,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 19200000-8 - Текстильні 

вироби та супутні товари (різні тканини, 

тасьма) 

2210 2500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 19430000-9 - Пряжа та 

текстильні нитки з натуральних волокон   

(нитки) 

2210 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 18450000-8 - Застібки 

(одяг) (блискавки, ґудзики, фурнітура) 
2210 200,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 32330000-5 - Апаратура 

для запису та відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу (акустична система)  
2210 3068,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 31210000-1 - Електрична 

апаратура для комутування та захисту 

електричних кіл (стабілізатор, обмежувач 

напруги) 

2210 3950,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 31320000-5 - 

Електророзподільні кабелі (кабель DMX) 
2210 3000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 31340000-1 - Приладдя 

до ізольованих кабелів (конектори 4R) 
2210 1000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 39290000-1 - Фурнітура 

різна (статуетки, рамки для грамот та 

подяк) 

2210 1500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 



код ДК 021:2015 - 22800000-8 – Паперові 

чи картонні реєстраційні журнали, 

бухгалтерські книги, швидкозшивачі, 

бланки та інші паперові канцелярські 

вироби (бухгалтерські книги, журнали, 

виробничі бланки, квитки, свідоцтва та ін..)   

2210 5000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 - 33600000-6 - 

Фармацевтична продукція (медикаменти 

для поповнення аптечок долікарської 

допомоги) 

2210 1632,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Вересень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 37520000-9 – Іграшки 

(вироби для новорічних і різдвяних свят) 
2210 3000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Листопад 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 18530000-3 - Подарунки 

та нагороди (подарунки для нагородження) 
2210 4000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 44170000-2 - Плити, 

листи, стрічки та фольга, пов’язані з 

конструкційними матеріалами (плівка 

аракал)  

2210 1000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 32330000-5 – Апаратура 

для запису та відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу (відеореєстратор 16-ти 

канальний) 

2210 5105,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 32230000-4 – Апаратура 

для передавання радіосигналу з 

приймальним пристроєм (камера 

відеонагляду) 

2210 10017,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 32340000-8 – Мікрофони 

та гучномовці (підсилювач по вітій парі) 
2210 1480,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 44320000-9 – Кабелі та 

супутня продукція (стяжки кабельні) 
2210 155,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  



код ДК 021:2015 – 30140000-2 – Лічильна 

та обчислювальна техніка (калькулятор)  
2210 400,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 31710000-6 – 

Електронне обладнання (Тиристори) 
2210 900,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Червень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 22459000-2 – Квитки 

(Квитки для перегляду вистави) 
2210 5000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Червень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 34320000-6 – Механічні 

запасні частини, крім двигунів і частин 

двигунів (Колеса, частини та приладдя до них) 

2210 4400,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Листопад 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 18130000-9 – 

Спеціальний робочий одяг (Спеціальний 

робочий одяг) 

2210 500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Грудень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

Всього 2210 193557,00    

код ДК 021:2015 – 66110000-4 – Банківські 

послуги (банківські послуги) 
2240 300,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 
Січень 

Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 64210000-1 - Послуги 

телефонного зв’язку та передачі даних 

(послуги стаціонарного телефонного 

зв’язку) 

2240 6000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 –72400000-4 – Інтернет - 

послуги (доступ до мережі Інтернет) 
2240 7250,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 90512000-9 - Послуги з 

перевезення сміття  (вивіз сміття) 
2240 1644,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 72410000-7 – Послуги 

провайдерів (реєстрація та підтримка 

доменного імені) 

2240 437,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  



код ДК 021:2015 - 50310000-1 - Технічне 

обслуговування і ремонт офісної техніки 

(поточний ремонт оргтехніки, реставрація 

та заправка картриджів) 

2240 2500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 72220000-3-

Консультаційні послуги з питань  

систем та з технічних питань (послуги по 

обслуговуванню програмного забезпечення 

системи) 

2240 3257,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Січень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 48210000-3 - Пакети 

мережевого програмного забезпечення 

(ліцензії по програмному забезпеченню) 

2240 5000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 -  665100000-8 – Страхові 

(страхування автотранспорту, будівлі) 
2240 1300,00 

Без застосування 

процедури закупівлі  
Серпень Загальний  фонд  

код ДК 021:2015 – 71600000-4 - Послуги з 

технічних випробувань, аналізу та 

консультування (електровимірювальні 

роботи) 

2240 2200,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Червень Загальний  фонд  

код ДК 021:2015 - 45430000-0 – 

Покривання підлоги та стін (поточний 

ремонт кабінету) 

2240 37041 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Червень Загальний  фонд  

код ДК 021:2015 - 50860000-1 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

музичних інструментів (ремонт музичних 

інструментів) 

2240 986,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Травень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 50530000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

техніки (ремонт швейних машин, трімера) 

2240 600,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 71630000-3 - Послуги з 

технічного огляду та випробовувань 

(експертне обстеження підйомника, повірка 

лічильників) 

2240 2503,20 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень Загальний  фонд  



код ДК 021:2015 - 85140000-2 Послуги у 

сфері охорони здоров’я різні (медогляд 

водія) 

2240 100,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Червень Загальний фонд  

код ДК 021:2015 - 50110000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

мототранспортних засобів і супутнього 

обладнання (технічне обслуговування та 

ремонтування автомобіля) 

2240 3000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 –50410000-2 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

вимірювальних, випробувальних 

контрольних приладів (перезарядка 

вогнегасників) 

2240 1408,50 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Квітень Загальний фонд  

код ДК 021:2015 - 50720000-8 - Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

систем центрального опалення (гідравлічне 

випробування системи опалення, поточний 

ремонт) 

2240 2500,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Червень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 75120000-3 - 

Адміністративні послуги державних 

установ (Адміністративні послуги) 

2240 100,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень Загальний  фонд 

код ДК 021:2015 - 45330000-9 Водопровідні 

та санітарно-технічні роботи (поточний 

ремонт водопроводів та каналізації)  

2240 5000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 51310000-8 - Послуги зі 

встановлення радіо-, телевізійної, аудіо- та 

відеоапаратури (послуги з побудови, 

створення і впровадження системи 

відеоспостереження) 

2240 8000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 - 45230000-8 - 

Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та 

електропередач, шосе, доріг, аеродромів і 

залізничних доріг; вирівнювання поверхонь 

(прокладання ліній телефонного та інших 

видів зв’язку і допоміжні роботи) 

2240 21000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  



код ДК 021:2015 – 50340000-0 – Послуги з 

ремонту і технічного обслуговування 

аудіовізуального та оптичного обладнання 

(послуги по обслуговуванню системи 

відеонагляду) 

2240 3000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Березень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 72410000-7 – Послуги 

провайдерів (Відновлення сайту)  
2240 600,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Грудень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

Всього 2240 115726,70    

код ДК 021:2015 - 80570000-0 - Послуги з 

професійної підготовки у сфері підвищення 

кваліфікації (курси підвищення 

кваліфікації) 

2282 3940,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий 
Загальний та 

спеціальний фонд  

код ДК 021:2015 – 60140000-1 –

Нерегулярні пасажирські перевезення 

(Транспортні послуги по перевезенню 

дітей)  

2282 10960,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Жовтень 
Загальний та 

спеціальний фонд  

Всього 2282 14900,00    

код ДК 021:2015 – 32340000-8 - Мікрофони 

та гучномовці (радіосистема, студійний 

мікшувальний пульт, портативна акустична 

система) 

3110 100000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі 

Березень Спеціальний фонд 

код ДК 021:2015 – 30210000-4 - Машини 

для обробки даних (апаратна частина) 

(ноутбук)  

3110 25000,00 

Без застосування 

процедури 

закупівлі  

Лютий Спеціальний фонд 

Всього 3110 125000,00    
 

 

Затверджений рішенням тендерного комітету від _ 27.12.2017р._ № __20__ 
 

Голова тендерного комітету _________________      ______ Малик О.А.______ 

                                                                        (підпис)                         (прізвище, ініціали)                      

                                                                                М. П. 

               Секретар тендерного комітету _______________      ______ Садієва І.Г.______  

                                                                         (підпис)                         (прізвище, ініціали)            

 


