
                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                                                                                   Наказом Міністерства 
                                                                                                                                   економічного розвитку 
                                                                                                                                   і торгівлі України 
                                                                                                                                   15.09.2014 № 1106 
 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ ЗІ ЗМІНАМИ, 
що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на 2020 рік 
по УСЗН СП Чортківської міської ради , код 38743174 

 

 
Предмет  
закупівлі 

 
Код КЕКВ 

(для 
бюджетних 

коштів 

 
Очікувана 
вартість 

предмета 
закупівлі 

 
Процедура 

закупівлі 

Орієнтований 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

 
 

Примітки 
 

1 2 3 4 5 6 

Предмети, матеріали, 
обладнання, інвентар  

 

2210 

х х х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

 Офісне устаткування та 
приладдя різне 

(конверти) 
30190000-7 

2210 10 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Офісне устаткування та 
приладдя різне 

(папір для друку) 
30190000-7 

2210 21 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Газетний папір, папір 
ручного виготовлення та 
інший не крейдовий папір 
або картки для графічних 

цілей 
22990000-6 

2210 4 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали 

22810000-1 

2210 5 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Офісне устаткування та 
приладдя різне 

(канцелярські товари 
товари) 

30190000-7 

2210 6 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Комп’ютерне обладнання  
(пристрої 

електроживлення) 
30230000-0 

2210 6 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Оплата послуг (крім 
комунальних) 

 

2240 

х х х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

Послуги 
телекомунікаційного 

зв’язку та передачі даних 
64210000-1 

2240 8 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

січень 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Пакети програмного 
забезпечення 
48440000-4 

2240 5 000 Без 
використання 
електронної 
системи 

 січня 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Технічне обслуговування 
і ремонт офісної техніки 

50310000-1 

2240 27 000 Без 
використання 
електронної 

січень 2020 року ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 



системи 

Поштові послуги 
(поштовий збір) 

64110000-0 

2240 155810 Звіт про 
укладений 

договір 

січень 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Видатки на 
відрядження 

2250 х х Х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

Різні послуги, пов’язані з 
діловою сферою 

(відрядження) 
79990000-0 

2250 8 000 Без 
використання 
електронної 

системи 

 січня 2020 року ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Теплова енергія 2271 х х Х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

Пара, гаряча вода та 
пов’язана продукція 

(теплова енергія) 
09320000-8 

2271 43 000 Без 
використання 
електронної 

системи 

січень 2020 року ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Оплата 
водопостачання та 
водовідведення  

2272 х х Х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

Розподіл води  
65110000-7 

2272 2 000 Без 
використання 
електронної 

системи 

січень 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Оплата 
електроенергії 

2273 х х Х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

Електрична енергія 
09310000-5 

2273 32 000 Без 
використання 
електронної 

системи 

січень 2020 року  ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування 

 

 

3110 

х х Х УСЗН СП 
Чортківської 
міської ради 

Комп’ютерне обладнання 
30230000-0 

3110 22 800 Без 
використання 
електронної 

системи 

 січня 2020 року ЗУ «Про публічні 
закупівлі» 

№922-У111 

Всього  325877    

                 
 
   Затверджений рішенням тендерного комітету від  28.01.2020 № 02 
 
 
 
 
 
Голова тендерного комітету                                 _________________              А.Є.МИХАЛЬЧУК 
                                                                                       (підпис)                                          (ініціали та прізвище) 

         
 
Секретар тендерного комітету                             _________________              З.В.ГОВІКА 
                                                                                       (підпис)                                        (ініціали та прізвище)        


