ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України від 15.09.2014 № 1106

ДОДАТОК ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2015 рік
Києво-Святошинська районна рада Київської області, код ЄДРПОУ 04054748
Предмет закупівлі

1
Предмети, матеріали,
обладнання та інвентар

Код КЕКВ Очікувана Процедура Орієнтовний
Примітки
(для
вартість
закупівлі
початок
бюджетних предмета
проведення
коштів)
закупівлі
процедури
закупівлі
2
3
4
5
6
2210
Кредиторська заборгованість за 2014 рік
21 127,00
48 873,00

Всього по КЕКВ 2210
Оплата послуг
(крім комунальних):

70 000,00 (сімдесят тисяч гривень 00 копійок)
2240

166 622,00

80.10.1 – послуги, пов'язані з особистою
безпекою (послуги охорони об’єктів)

99 800,00

80.20.1 – послуги систем безпеки
(спостереження за охоронною
сигналізацією та її ТО)
61.10.1 – послуги щодо передавання
даних і повідомлень (послуги
телефонного зв’язку)

32 400,00
36 000,00

Кредиторська заборгованість за 2014 рік

41.00.4 – будування нежитлових
будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточні
ремонти) поточний ремонт
адмінприміщення за адресою
м. Київ, вул. Котельникова, 25-А
41.00.4 – будування нежитлових
будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і поточні
ремонти) поточний ремонт
адмінприміщення за адресою
м. Київ, вул. Янтарна, 12
38.11.6 – послуги підприємств щодо
перевезення безпечних відходів (вивіз
та видалення ТПВ)
62.02.2 – послуги щодо консультування
стосовно систем і програмного
забезпечення (супровід програмного
забезпечення)
63.11.1 – послуги щодо обробляння
даних, розміщування інформації на вебвузлах, щодо програмного застосування
та інші послуги щодо забезпечення
інформаційно-технологічною
інфраструктурою
61.10.4 – послуги зв'язку Інтернетом
проводовими мережами
64.19.3 – послуги щодо грошового
посередництва, інші (касове
обслуговування)
95.11.1 – ремонтування комп'ютерів і
периферійного устаткування (ремонт та
технічне обслуговування комп’ютерної
техніки та ксероксів)
81.30.1 – благоустрій території

119 600,00
(в т.ч. ПДВ)

37 000,00

20 000,00
5 000,00

4 000,00

3 000,00
110,00
40 000,00

17 400,00

68.31.1 – послуги агентств нерухомості
(оцінка ринкової вартості майна)

8 500,00

95.12.1 – ремонтування комунікаційного
устаткування (ТО та ремонт телефонів
та внутрішньої АТС)

1 068,00

Всього по КЕКВ 2240

590 500,00 (п’ятсот дев’яносто тисяч п’ятсот гривень 00 копійок)

Оплата водопостачання
та водовідведення
36.00.2 – обробляння та
розподіляння води трубопроводами
Оплата електроенергії

2272
2273

10 000,00

195 480,00

погашення заборгованості по договору реструктуризації на 2015 рік

130 710,00

кредиторська заборгованість за 2014 рік

35.11.1 – енергія електрична

Всього по КЕКВ 2273
Окремі заходи по реалізації
державних (регіональних)
програм, не віднесені до заходів
розвитку
Інші поточні видатки

326 190,00 (триста двадцять шість тисяч сто дев’яносто гривень 00 копійок)
2282

25 000,00

2800

16 000,00
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