
 ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства  

економічного розвитку  

і торгівлі України  

15.09.2014  № 1106 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ, 

що здійснюються без проведення процедур закупівель  

на  2015 рік  

Тернопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 26 Тернопільської міської ради 

Тернопільської області,  14039951  

 
Предмет закупівлі Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

Проце

дура 

закупів

лі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

Оплата водопостачання і 

водовідведення 
2272 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

ТМР 

Обробляння та розподіляння води 

трубопроводами – 36.00.20 (оплата 

водопостачання і водовідведення) 

2272 33132,00 грн. 

(тридцять три 

тисячі сто тридцять 

дві грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень  

4320,0 м
3 

Всього  33132,00 Х Х Х 

Оплата електроенергії 2273 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

ТМР 

Електрична енергія – 35.11.10 (оплата 

електроенергії) 

2273 34500,00 грн. 

(тридцять чотири 

тисячі п’ятсот грн.) 

 січень-

грудень  

26700 кВт 

Всього 2273 34500,00 Х Х Х 

Послуги їдалень 56.29.20 (харчування 

учнів соціально-незахищених 

категорій) 

2230 26200,00 грн. 

(двадцять шість 

тисяч двісті грн. 00 

коп.) 

 січень-

грудень 

30 уч. 

Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. – 

85.59.1 (навчання ЦЗ) 

2282 2000,00 грн. (дві 

тисячі грн. 00 коп.) 

 лютий, 

березень 

12 чол. 

Медикаменти та перев’язувальні 

матеріали 2220 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

ТМР 

Вата, марля та подібні вироби, вкриті 

фармацевтичними речовинами, 

розфасовані для роздрібної торгівлі, 

н. в. і. у - 21.20.24-40.00; Препарати 

фармацевтичні, інші – 21.20.2 

2220 2500,00 грн. (дві 

тисячі п’ятсот грн. 

00 коп.) 

 березень, 

серпень  

 10 шт.,      

150 уп. 

Всього 2220 2500,00 Х Х Х 

Оплата послуг (крім комунальних) 2240 Х Х Х 

Управління 

освіти і науки 

ТМР 

Послуги щодо дезінфікування та 

винищування шкідників – 81.29.11-

00.00 

2240 4260 грн. (чотири 

тисячі двісті 

шістдесят грн. 00 

коп.) 

 січень-

грудень 

11 обробок 

Послуги підприємств щодо 

перевезення безпечних відходів  

38.11.6; послуги підприємств щодо 

2240 4350 грн. (чотири 

тисяч триста 

п’ятдесят грн. 00 

 січень-

грудень 

162,72 м
3 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1241-14/paran14#n14


перевезення інших безпечних відходів 

– 38.11.69-00.00 (вивіз сміття) 

коп.) 

Послуги поштові та кур’єрські, інші 

53.20.1 (послуги за доставку 

підручників) 

2240 833 грн. (вісімсот 

тридцять три грн. 00 

коп.) 

 січень-

грудень 

8,4% від 

вартості 

доставлених 

підручників 

Послуги у сфері охорони здоров'я, 

інші, н. в. і. у. 86.90.19-00.00 (послуги 

медичного огляду працівників) 

2240 5000 грн. (п’ять 

тисяч  грн. 00 коп.) 

 квітень, 

травень 

87 чол. 

Послуги щодо санітарного 

обробляння, інші – 81.29.13-00.00 

(послуги з камерної обробки 

матраців) 

2240 230 грн. (двісті 

тридцять грн. 00 

коп.) 

 березень 30 компл. 

Послуги центрального банку – 

64.11.10-00.00 (послуги за 

розрахунково-касове обслуговування) 

2240 45 грн. (сорок п’ят 

грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень 

0,15% від 

суми 

зарплати  

Послуги різні, інші, н. в. і. у. – 

96.09.19 (послуги перезарядки 

вогнегасників) 

2240 2289 грн. (дві тисячі  

двісті вісімдесят 

дев’ять грн. 00 коп.) 

 серпень 27 шт. 

Розміщення інформації на веб-порталі 

-63.12.1 («Кабінет Замовника») 

2240 1080,00 грн. (одна 

тисяча вісімдесят 

грн. 00 коп. 

 січень-

грудень 

1 веб-портал 

Послуги щодо випробування й 

аналізування зінтегрованих 

механічних і електричних систем – 

71.20.13-00,00 (електровимірювальні 

послуги) 

2240 1000,00 грн. (одна 

тисяча грн. 00 коп.) 

 червень-

серпень 

112 замірів 

Послуги щодо технічного 

випробування й аналізування 71.20.1 

(послуги з повірки лічильника) 

2240 355,00 грн. (триста 

п’ятдесят п’ять грн. 

00 коп) 

 лютий-

березень 

1 шт. 

Послуги освітянські, інші, н.в.і.у. – 

85.59.1 (послуги навчання) 

2240 1000,00 грн. (одна 

тисяча грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень 

 22 чол. 

Послуги системи безпеки 80.20.1 

(послуги відео спостереження) 

2240 6000,00 грн. (шість 

тисяч грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень 

4 камери 

Послуги  систем безпеки  80.20.1 

(тривожна кнопка) 

2240 2100,00 (Дві тисячі 

сто грн.00 коп.) 

 лютий-

березень  

 1 шт. 

Послуги телекомунікацій, інші 

61.90.1;  Послуги зв’язку Інтернетом 

проводовими мережами, інші 

61.10.49-00.00 

2240 5400,00 грн. (п’ять 

тисяч чотириста 

грн. 00 коп.) 

 січень-

грудень 

3 телефони, 

10 радіоточок 

55 мбіт 

Всього 2240 33942,00 Х Х Х 

Предмети, матеріали, обладнання та 

інвентар 

2210 Х Х Х Управління 

освіти і науки 

ТМР 

Папір копіювальний, 

самокопіювальний папір та інший 

папір для виготовлення копій і 

відбитків, у рулонах або в аркушах – 

17.12.76-00.00 (папір ксероксний А4) 

2210 900,00 грн. 

(дев’ятсот грн. 00 

коп.) 

 лютий, 

травень, 

вересень 

130 шт. 

Приладдя канцелярське або шкільне 

пластмасове – 22.29.25-00.00; Папки 

скорозшивачі -22.29.25-00.00; Вироби 

канцелярські, паперові 17.23.10-00.00 

2210 300,00 грн. (триста 

грн. 00 коп.) 

 лютий, 

травень, 

вересень 

30 шт. або уп. 

23 шт.,            

27 шт 

Журнали реєстраційні, бухгалтерські  

 

2210 400,00 грн. 

(чотириста грн. 00 

коп.) 

 липень, 

серпень 

72 шт. 



 


