Додаток до річного плану закупівель зі змінами
Виконком Люботинської міської ради код за ЄДРПОУ 33814659
Предмет закупівлі

Код

Очікувана вартість
предмета закупівлі

Процедура
закупівлі

4

КЕКВ

1

2

3

Вироби канцелярські паперові
(17.23.1) 30199000-0 Паперове
канцелярське приладдя та інші
паперові вироби (301992301Конверти), 22817000-0
Щоденники та персональні
органайзери 22819000-4 Адресні
книги 22851000-0 Швидкозшивачі
30197000-6дрібне канцелярське
приладдя (30197630-1 Папір для
друку) 22822000-8 Формуляри
(Папір для писання, друкування чи
іншої графічної призначеності,
щоден ник конверти, швидкосши
вачі, папки, журнали, облікові
книги, бланки для нагородження )

2210

33110,96

Клеї (20.52.1) 24910000-6 Клеї
(клей для плитки, ліноліума, ПВА,
суміш для армування)

2210

1194.00
(одна тисяча сто
дев ’я носто чотири
гривні, 00 копійок)

Ножиці (25.71.1) 39241000-3
Ножі та ножиці (39241200-5
Ножиці) (ножиці)

2210

147.00
(сто сорок сім
гривень, 00копійок)

і! Вироби пластмасові інші, н. в. і.
у. (22.29.2) 44424000-8 Коробки
для побутових лічильників та
стрічки (44424200-0 Клейкі
стрічки) 22852000-7 Теки
(22852100-8 Теки з файлами)
38323000-5 Логарифмічні лінійки
30192000-1 Офісне
приладдя(30192133-2 Точила для
олівців) 30193000-8 Органайзери
та приладдя до них (30193200-0
Настільні лотки та органайзери)
39298000-7 Статуетки, оздоби;
рамки для фотографій і картин
та дзеркала (39298300-0Вази для
квітів) (скотч, ізолента, файли,
лінійки, пластикові папки, точил
ки для олівців, органайзер, лоток,
горщик для квітів,)
Цистерни, резервуари та
вмістища металеві, інші 25.29.1
44613000-0 Великогабаритні
контейнери (контейнери для
збирання ТПВ)
Вироби металеві, інші, н. в. і. у.
(25.99.2) 30193000-8 Органайзери
та приладдя до них (30193800-6
Затискачі для папірців-записок)
30197000-6Дрібне канцелярське

2210

1919,80
(тисяча дев’я ть
сот дев’ятнадцять
гривень, 80 копійок)

2210

35000.00
(тридцять п ’я ть
тисяч гривень, 00
копійок)

(тридцять три
тисячі сто десять
гривень, 96 копійок)

Орієнтовний
початок
проведення
процедури
закупівлі
5

Примітки

6
Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
знято 1622.94грн
згідно рішення III сесії
VII скликання від
14.01.2016 6582.00грн.
згідно рішення V сесії
VII скликання від
23.02.2016, знято
480.00грн. рішенням
ІХсесії VII скли кання
від 27.04.2016р.
виділено 4998.90
рішенням XI сесії VII
скли кання від
24.05.2016р.)

2210

1510,44

(тисяча п ’ятьсот
десять гривень, 44
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в
т.ч.678.00грн. згідно
рішення III сесії VII
скликання від 14.01.
2016 та144.00грн. рі
шенняVсесіїVII скли
кання від 23.02.2016
Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
знято 222.00грн згідно
рішен ня III сесії VII
скликання від
14.01.2016)
Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
741.30грн згідно рішен
ня III сесії VIIскликання
від 14.01.2016, 102.50
грн. згідно рішення IV
сесії VII скликання
від26.01.2016, 325,00
грн. рішенням V сесії
VII скликання від 23.02.
2016, знято255.00грн.
рішення ТХсесії VII скли
кання від 27.04.2016р.)

Місцевий бюджет
КФК 100203
виділено рішенням
ТХсесії VII скли кання
від 27.04.2016р
Місцевий бюджет
КФК 010116(в т.ч.
225.00грн. , 185.54грн.
згідно рішення III сесії
VII скликання від 14.01.

приладдя (30197220-4
Канцелярські скріпки, 30197330-8
Діроколи, 30197320-5 Степлери,
30197100-7 Скоби, кнопки,
креслярські кнопки) 44112000-8
Будівельні конструкції різні
(44112120-5 Профільний прокат),
(біндери, кліпси, дирокол, скріпки,
скоби, степлер, таблички, порігкут, короб під гіпсокартон,
електричний короб)
Роздрібна торгівля частинами та
приладдям до автотранспор тних
засобів у спеціалізованих
магазинах (45.32.1) 34330000-9
Запасні частини до вантажних
транспортних засобів, фургонів
та легкових автомобілів (колодки,
фільтра, ін.)
Вироби ґумові, інші (22.19.7) )
30197000-6Дрібне канцелярське
приладдя (30197400-0
Канцелярські губки) (ластик)
Фотопластинки й фотоплівки,
плівка для миттєвого друку;
фотохімікати та фотографічні
незмішані речовини 20.59.1 (Фото
папір, фотокартон і фототкани
ни; сенсибілізовані та неекспонова
ні 20.59.11-70.00) 22993000-7
фоточутливі, термочутливі та
термографічні папір та картон
(фотопапір)
Фарби та лаки, інші, та пов'язана
з ними продукція; барвники худож
ні та друкарські чорнила (20.30.2)
22611000-6 Фарба для глибокого
друку (чорнила)

Вироби, інші, н. в. і. у.32.99.5
(Свічки, ґноти вощені та подібні
вироби 32.99.54-00.00) Квіти, лис
тя та фрукти штучні та їхні час
тини 32.99.55-00.00) 39225000-5
Запальнички, вироби із горючих
матеріалів, піротехнічні вироби,
сірники, рідкий та скраплений газ
(39225600-1 Свічки) 39293000-2
Штучні вироби (39293200-4 Шту
чні квіти) Друкована продукція на
замовлення 22458000-5 (свічки,він
ки, тротуарні корзини, придбання
сувенірної продукції)
Ручки для писання та олівці,
дошки, штемпелі для датування,
опечатування та нумерування;
штемпельні подушечки (32.99.1)
30192000-1 Офісне приладдя
(ручки, олівці, стержні, маркери,
фломастери, печатки)

2016, 78,00грн. рішен
ням V сесії VII скликан
ня від 23.02.2016 знято
24.00грн. рішенням
ІХсесії VII скликання
від 27.04.2016р. .
тавиділено рішення XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

2210

32610.00
(тридцять дві
тисячі шістсот
десять гривень,
00копійок)

2210

90.00
(дев ’я носто
гривень, 00 копійок)

2210

600.00
(шістьсот гривень,
00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 250404( згідно
рішення V сесії VII
скликання від
23.02.2016)

2210

800.00
(вісімсот гривень,
00 копійок)

2210

3000.00
(три тисячі
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 250404 (400.00
грн. згідно рішення V
сесії VII скликання від
23.02.2016 та
400.00грн. згідно рі
шенняVIсесіїVII скли
кання від22.03.2016)
Місцевий бюджет
КФК 250404
(згідно рішення V сесії
VII скликання від 23.02.
2016, знято 100.00грн.
та виділено 3000.00грн.
рішенням X I сесії VII
скли кання від
24.05.2016р.)

2210

2055,50

(дві тисячі
п ’я тдесят п ’я ть
гривень, 50 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
1048.00грн. згідно ріше
ння ГСсесії УИскликан
ня від 26.01. 2016р.,
29352.00коп. згідно
рішення ІХсесії VII скли
кання від 27.04.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
622.00грн згідно рішен
ня III сесії VIIскликання
від 14.01.2016, знято
300.00грн. рішенням
ТХсесії VII скли кання
від 27.04.2016р.
виділено 900.00грн.
рішенням XI сесії VII
скли кання від
24.05.2016р.)

Препарати пахучі, воски та інші

2210

72.00

Місцевий бюджет

засоби для чищення (20.41.4)
39811000-0 Засоби для
ароматизації та дезодорування
приміщень (освіжувач повітря)
Фарби та суміші для ущільнення
(20.30.1) 44111000-1 Будівельні
матеріали ( 44111400-5 Фарби та
шпалери), 44831000-4 Мастики,
шпаклівки, замазки 30192000-1
Офісне приладдя (30192160-0
Коректори) (фарба, корректор,
шпаклівка, церезит, піна
монтажна)

(сімдесят дві
гривні, 00копійок)

2210

4154,70

(чотири тисячі сто
п ’я тдесят чотири
гривні, 70 копійок)

КФК 010116(в т.ч.
16.00грн згідно рішен
ня III сесії VII
скликання від
14.01.2016)
Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
додатково виділено
1356.00грн. та знято
1065.40 згідно рішення
III сесії VII скликання
від 14.01. 2016, 1864.60
грн рішенням V сесії
VII скликання від 23.02.
2016 . та рішення XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

Паливо рідинне та газ; оливи
мастильні (19.20.2) 09132000-3
Бензин, 09211000-1 Мастильні
оливи та мастильні матеріали
(бензин, масла, тосол, гальмівна
рідина)

2210

74498.30

(сімдесят чотири
тисячі чотириста
дев ’я носто вісім
гривень, 30копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 зменшено
на 29329.20грн. згідно
рішення III се сії VII
скликання від14.01.2016
та на 7925.50грн. згід
но рішення ГУсесії VII
скликання від26.01.2016
та на 2793.00грн.
рішенням VIсесіїVII скл
икання від26.01.2016,
додатково виділено
1157.00 грн. та знято
1191.грн. рішенням IX
сесії VII скликання від
27.04.2016р. та
5900.00 грн. рішенням
XI сесії VII скли кання
від 24.05.2016р.

Мило, засоби мийні та засоби для
чищення(20.41.3) 33711000-7
Парфуми та засоби гігієни
(33711900-6Мило), 39831000-6
Засоби для прання і миття (мило,
миючий засіб, дезинфікуючий
засіб)
Мітли та щітки (32.91.1)
36673000-9 Мітли та щітки
різних типів (віник, щітка)

2210

2210

485.00
(чотириста дві
гривні, 00копійок)

Серветки паперові туалетні,
серветки для обличчя, рушники,
скатертини-серветки, целюлозна
вата й полотна з целюлозних
волокон (17.12.2) 33761000-2
Туалетний папір (туалетний
папір)
Вапно негашене, гашене та
гідравлічне (23.52.1) 44921000-2
Вапняк і гіпс (вапно)
Устаткування освітлювальне
електричне (27.40.1) 31531000-7
Лампи (лампи)

2210

70.00
(сімдесят гривень,
00 копійок)

2210

144.00
(сто сорок чотири
гривні, 00копійок)
1941,60
(одна тисяча
дев ’ятьсот сорок
одна гривня, 60
копійок)

Марки (58.19.1) 22410000-7Марки

2210

433.00
(чотириста
тридцять три
гривні, 00копійок)

2210

1000.00

Місцевий бюджет
КФК 010116 в т.ч.
збільшено на 33.00грн.
згідно рішення VII сесії
VII скликання

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
83.00грн. згідно рішен
ня V сесії VII скликання
від 23.02.2016
Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116
Місцевий бюджет
КФК 010116(в т.ч.
140.00грн. згідно
рішення III сесії VII
скликання від 14.01.
2016 та 1271,60 грн.
рішенням Vсесії VII
скликання від
23.02.2016)
Місцевий бюджет

(марки)
Вогнегасники (28.29.2) 35111000-5
Протипожежне обладнання
(вогнегасники)
Інструменти (25.73.1) 44511000Ручні знаряддя (лопати, сапачки,
граблі, відра, мітли, викрутки,
плоскогубці, держаки, сікатор)

2210

Проводи та кабелі електронні й
електричні,інші(27.32.1) 44318000
-2 Електричні проводи (Провода)

2210

2210

(одна тисяча
гривень, 00копійок)
100.00
(сто гривень,
00копійок)
2266.00
(дві тисячі двісті
шістдесят шість
гривень, 00копійок)

721.00

(сімсот двадцять
одна гривня, 00
копійок)

КФК 010116
Місцевий бюджет
КФК 010116
Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч
знято 280.00грн. згідно
рішення III сесії VII
скликання від
14.01.2016 та
додатково виділено
989,00грн. рішенням V
сесії VII скликання №75
від 23.02.2016)
Місцевий бюджет
КФК 010116 рішенням
V сесії VIIскликання
№75від23.02.2016. та
рі шенням XI сесії VII
скли кання від

Води мінеральні та безалкогольні
напої 11.07.1 15981000-8 Мінераль
на вода (вода питна)

2210

3650.00
(три тисячі
шістсот
п ’я тдесят гривень,
00 копійок)
38.00
(тридцять вісім
гривень, 00 копійок)

13.92.2 Вироби текстильні готові,
інші 39522000-7Брезентові
вироби, вітрила для човнів, дощок
для віндсерфінгу чи десантної
техніки, тенти, маркізи, намети
та спорядження для кемпінгу,
39525000-8 Готові текстильні
вироби різні (розсув ний шатер,
гумки для миття)
Іграшки, інші, зокрема іграшкові
музичні інструменти (32.40.3)
Ігри37524000-7 (подарунки)

2210

2210

9000.00
(дев ’я ть тисяч
гривень, 00 копійок)

Крани, вентилі, клапани та
подібні вироби до труб, котлів
резервуарів, цистерн і подібних
виробів (28.14.1) 42131000-6
Крани, вентилі та клапани (крани)
Аппаратура розподільча та
керувальна електрична(27.12.2)
31214000-9 Розподільні пристрої
(автомат, перехідник, стартер,
трійник)

2210

200.00
(двісті гривень,
00копійок)

2210

460.00

Пряжа з рослинних текстиль них
волокон, крім бавовни (зокрема з
льону, джуту, кокосового волокна
та справжніх конопель); пряжа
паперова (13.10.7) 39541000-6
Канати, мотузки, шпагати та
сітки (шпагат)
Машини обчислювальні, частини
та приладдя до них (26.20.1)
30141000-9 Лічильні машини
(калькулятор,)

2210

(чотириста
шістдесят гривень,
00копійок)
00.00
(нуль гривень, 00
копійок)

2210

1245,30
(одна тисяча двісті
сорок п ’я ть
гривень, 30 копійок)

24.05.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 250404 (виділено
рішенням V сесії VII
скликання №75 від
23.02.2016)
Місцевий бюджет
КФК 250404 (виділено
рішенням V сесії VII
скликання №75 від
23.02.2016р., знято
8000.00грн. рішенням
X I сесії VII скликання
від 24.05.2016р.,)

Місцевий бюджет
КФК 250404 (виділено
рішенням V сесії VII
скликання №75 від
23.02.2016р., знято
1000.00грн рішенням
X I сесії VII скликання
від 24/05.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116 (знято
згідно рішення III сесії
VII скликання від
14.01.2016 )

Місцевий бюджет
КФК 010116 в т.ч.
1036.50грн. згідно
рішення III сесії VII
скликання від
14.01.2016 )

Вироби пластмасові інші, н. в. і.
у.(22.29.2і!) 30191000-4
Офісне устаткування, крім меблів
30191120-1 Журнальні стенди
44115000-9 Будівельна фурнітура
(таблички, стенди, фурнітура,
плинтус)
Замки та завіси (25.72.1)
44521000-8 Навісні та врізні замки
різні 44522000-5Клямки, деталі
замків та ключі, 44523000 2Петлі, монтажна арматура та
фурнітура (замки, циліндр, ручки
на планці)
25.12.1 Двері, вікна й рами до них і
пороги до дверей металеві,
44221000-5 Вікна, двері та супут
ні вироби (блоки дверні металеві)

2210

Пристрої електромонтажні
(27.33.1) 31224000-2 З ’єднувачі та
контактні елементи (розетки)

2210

2210

29985.00
(двадцять д ев’ять
тисяч дев ’ятьсот
вісімдесят п ’я ть
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
К Ф К 100203 15000.00
грн. додатково виділе
но рішенням IX сесії VII
скликання від27.04.2016

754.00

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
241.00грн. згідно рішен
ня III сесії VII скликан
ня від 14.01.2016, рішен

(сімсот п ’ятдесят
чотири гривні, 00
копійок)

ня XI сесії VII скли кання

2210

6775.00
(шість тисяч
сімсот сімдесят
п ’я ть гривень, 00
копійок)
538, 60

(п ’ятсот тридцять
вісім гривень, 60
копійок)

від 24.05.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 010116
(6775.00грн. згідно
рішення IV сесії VII
скликання від
26.01.2016)
Місцевий бюджет
КФК 010116 (додат
ково 305.00грн. рішен
ням V сесії VII скликан
ня №75 від 23.02.2016,
рі шення XI сесії VII скли

Деталі змінні до ручних інструме
нтів з механічним урухомлювачем
/ приводом чи без нього, або до ве
рстатів (25.73.4) 44512000-2 Руч
ні інструменти різні 44512910-4
Свердла (сверла,магнітнаголовка)
Вироби кріпильні та ґвинтонарізні
(25.94.1) 44531000-1 Кріпильні
деталі з наріззю (штуцера,
саморізи)

2210

146.50
(сто сорок шість
гривень, 00 копійок)

2210

911,50

(дев ’ятьсот
одинадцять
гривень, 50 копійок)

кання від 24.05.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 010116(в т.ч.
26.00грн. згідно рішен
ня V сесії VII скликання
від 23.02.2016)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
160.00грн. згідно
рішення III сесії VII
скликання від 14.01.
2016, 382.50грн. рішен
ня V сесії VII скликання
від 23.02.2016. та рі
шення XI сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.)

Машини конторські/офісні, інші,
та частини до них (28.23.2)
30216000-6Магнітні та оптичні
зчитувальні пристрої, 30125000Частини та приладдя до
фотокопіювальних апаратів
30237000-9 Частини, аксесуари
та приладдя до комп’ютерів
(сканер, картридж, ^ V ^ приво ди,
Н ^ ^ 1 ТЬ, клавіатура, миш)
Блоки пам’я ті та інші
запам ’ятовувальні пристрої
(26.20.2) 30234000-8 Носії
інформації (флешпам ’ять, диски)

2210

13678,00
(тринадцять тисяч
шістсот сімдесят
вісім гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (в т.ч.
12178.00грн. згідно
рішен ня VI сесії
VIIскликання від
22.03.2016р.)

2210

1947,40
(одна тисяча
д ев’ятсот сорок
сім гривень, 40
копійок)

Тара пластмасова (22.22.1)
19640000-4 Поліетиленові мішки
та пакети для сміття (пакети
для сміття)
Пластини, листи, плівка, фольга
та стрічки з пластмасс, інші

2210

130.00
(сто тридцять
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (знято
62.00грн. рішенням V
сесії VII скликан ня
№75 від 23.02.2016р.,
додатково виділено
750.00грн. рішенням VI
сесії VII скликання від
22.03.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 010116

2210

12785,7

(дванодцять тисяч

Місцевий бюджет
КФК 010116 (згідно

(22.21.4) 19521000-4 Вироби з
полістиролу (підложка під
ламінат, пінополістирол,
стеклоизол, лінолеум)

сімсот вісімдесят
п ’я ть гривень, 00
копійок)

рішення III сесії VII
скликаннявід14.01.2016,
рішення V сесії VII
скликання №75 від
23.02.2016 ., рі шення XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

Деревина у формі погонажу,
профільованого уздовж будь-яких
країв або площин; шерсть
деревна; борошно деревне;
стружка чи тріска деревні
(16.10.2) 44112000-8 Будівельні
конструкції різні (44112210-3
Тверде підлогове покриття)
(ламінат, брус, плита ОСБ)
Цемент ( 23.51.1) 44111000-1
Будівельні матеріали (цемент)

2210

67564,50

(шістдесят сім
тисяч п ’я тсот
шістдесят чотири
гривні, 50 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (згідно
рішення III сесії VII
скликання від 22.01.
2016, рішення V сесії
VII скликан ня №75 від
23.02.2016, рі шення XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

2210

177.00

(сто сімдесят сім
гривень, 00 копійок)

Місцевий бю дж ет КФК
010116. рі шенням XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

Фарби та лаки, інші, та пов'яза на
з ними продукція; барвники
художні та друкарські чорнила
(20.30.2) 44800000-8 Фарби, лаки,
друкарська фарба та мастики
(грунт концентрат, колер, фарба,
лак)

2210

12749.7

(дванадцять тисяч
сімсот сорок
дев ’я ть гривень, 70
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 (згідно
рішення III сесії VII
скликання від 14.01.
2016, рішення V сесії
VII скликан ня №75 від
23.02.2016 ., рішення XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

Вироби з деревини, інші 16.29.1
39298000-7 Статуетки, оздоби;
рамки для фотографій і картин
та дзеркала (фото рамки)

2210

4500.00грн.
(чотири тисячі
п ’ятсот гривень, 00
копійок)

Квіти зрізані та бутони квітів;
насіння квітів01.19.2 03121000-5
Продукція рослинництва (квіти
зрізані)

2210

15000.00
(п ’я тнадцять
тисяч гривень, 00
копійок)

Вироби з корка, соломи та інших
матеріалів, придатних для пле
тіння;вироби кошикові та плет
ені вироби16.29.2 Плетені кошики
03432000-7(корзини дляквітів)
Журнали та періодичні видання
друковані (58.14.1) 22211000-2
Періодичні спеціалізовані видання
(підписка періодичних видань)

2210

7000.00
(сім тисяч гривень,
00 копійок)

2210

3600.00
(три тисячі шість
сот гривень, 00
копійок)

Меблі для сидіння та їхні частини
(31.00.1) 39113000-7 Сидіння та
стільці різні (39113600-3 Лавки)
(лавки)

2210

3000.00
(три тисячі
гривень, 00 копійок)

Оригінали программного
забезпечення (62.01.2) 48300000-1
Пакети програмного забезпечення
для роботи з документами,
графікою, зображеннями,
планування часу та офісного
програмного забезпечення
(оригінели програм)
Меблі конторські/офісні та меблі
для підприємств торгівлі 31.01.1
39130000-2 Офісні меблі (меблі)

2210

3422.00
(три тисячі чотири
ста двадцять дві
гривні, 00копійок

2210

125000.00
(сто двадцять
п ’я ть тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 250404 (згідно
рішення V сесії VII
скликан ня №75 від
23.02.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 250404 (згідно
рішення V сесії VII
скликан ня №75 від
23.02.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 250404 (згідно
рішення V сесії VII
скликан ня №75 від
23.02.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 010116 (згідно
рішення V сесії VII
скликан ня №75 від
23.02.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 100203 (згідно
рішення VI сесії VII
скликання від
22.03.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 010116
(згідно рішення VI сесії
VII скликання від
22.03.2016р.)

Місцевий бюджет
КФК 010116 згідно
рішення VI сесії VII
скликання від
22.03.2016, 28000.00
грн. рішенням IX сесії

Матеріал для саджання: рослини
живі, цибулини, бульби та корені,
живці й вусики, міцелій грибів
(01.30.1) Рослини (03451000-6)
(придбання квітів, чагарників,
газонної трави)

2210

31000.00
(тридцуять одна
тисяча, 00 гривень)

Вироби конструкційні металеві та
їхні частини (25.11.2) Конструк
ційні вироби та їх частини, крім
збірних споруд (44212000-9) (при
дбання бордів, облаштування
зупинок громадського транспорту)

2210

37200,00
(тридцять сім
тисяч двісті
гривень, 00 копійок)

Машини й устатковання спеціаль
ної призначеності, н в. і.у. (28.99.3)
Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони (28.99.32) 37535000-7
Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони (дитячі та спортивні
майданчики пров.Кузнечний,
вул.Водянська, Першотравнева)
Всього по КЕКВ 2210

2210

27290.00
(двадцять сім
тисяч двісті
дев ’я носто гривень,
00 копійок)

Ремонтування комп'ютерів і
периферійного устатковання
(95.11.1) 50312000-5 Технічне
обслуговування і ремонт
ком п’ютерного обладнання
(ремонтування компютерної
техніки та друкуючих пристроїв)
Ремонтування та технічне
обслуговування машин і
устатковання спеціальної
призначеності (33.12.2) 50313000
2 Технічне обслуговування і
ремонт копіювальнорозмножувальної техніки
(заправка друкуючих пристроїв)

2240

Друкування газет (18.11.1)
78180000-2 Послуги з друкування
газет 79823000-9 Послуги з друку
та доставки надрукованої продук
ції (тираж “Люботинського
вісника")
Послуги щодо видавання друкова
ної продукції, інші58.19.1
79823000-9 Послуги з друку та
доставки надрукованої продукції
(виготовлення банерів, бордів,
поліграфічної продукції)

2240

13850.00
(чотири тисячі
дев ’ятьсот
шістдесят гривень,
00 копійок)

2240

1000.00
(тисяча гривень, 00
копійок)

Послуги щодо оренди й
експлуатування власної чи взятої
у лізинг нерухомос ті (68.20.1)
70220000-9 Послуги з оренди чи

2240

4.00
(чотири гривні, 00
копійок)

632671.50
(шістьсот
тридцять дві
тисячі шістьсот
сімдесят одна
гривня, 50 копійок)
11000.00
(одинадцять тисяч
гривень, 00копійок)

2240

25400.00
(двадцять п ’ять
тисяч чотириста
гривень, 00копійок)

VII скликання від
27.04.2016р
60000.00грн. згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.
Місцевий бюджет
КФК100203 30000.00
грн згідно рі шення IX
сесії VII скли кання від
27.04.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 250404 3000.00
грн. , КФ К 180109
16200.00грн. згідно рі
шення X I сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.
18000.00 рі шенням X II
сесії VII скли кання від
30.06.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 180109(згідно рі
шення X I сесії VII скли
кання від 24.05.2016р)

Місцевий бюджет
КФК 010116 в т.ч
6000.00грн. рішенням
X I сесії VII скликан від
24.05.2016р

Місцевий бюджет
КФК 010116, КФК
250404 1000.00грн.
згідно рішення V сесії
VII скликан ня №75 від
23.02.2016р. КФ К
010116 - 15000.00 грн.
рішенням X I сесії VII
скликан від 24.05.2016р
Місцевий бюджет
КФК 010116 (згідно
рішення від 23.02.2016
№75, 8890.00 грн. ріше
нням X I сесії VII склика
ння від 24.05.2016р)
Місцевий бюджет
К Ф К 250404 (виділено
рішенням V сесії VII
скликан від 23.02.2016р
№75, знято 14500.00
грн. рішенням X I сесії
VII скликан від
24.05.2016р )
Місцевий бюджет
КФК 010116

лізингу нежитлової нерухомості
(оплата оренди приміщень)
Ремонтування електричного
устатковання(33.14.1) 45315100-9
Роботи зі встановлювання
електротехнічного устаткован ня
(контур заземлення)
Роботи електромонтажні 43.21.1
45316000-5 Монтаж систем осві
тлення і сигналізації (утримання,
монтаж та обслуговування
мереж вуличного освітлення)
Послуги з технічного
випробування та дослід ження
(71.20.1) 50410000-2
Послуги з ремонтування і
технічного обслуговування
вимірювальних,випробовувальних і
контрольних приладів (повірка
вогнегасників, вентиляції,
сигналізаторів, техогляд)
Послуги щодо страхування майна
від пожежі та інших небезпек
(65.12.4) 66336000-4
Послуги страхування від
пошкодження або втрат
(страхування орендованих
приміщень)
Послуги щодо грошового
посередництва, інші (64.19.3)
67150000-33) Послуги допоміж ні
щодо фінансового посередни цтва
інші, крім страхування та
пенсійного забезпечування 3)
(відсотки банку, розрахунко вокасове обслуговування)
Оригінали программного забезпе
чення (62.01.2) 72260000-5 Послу
ги, пов'язані з програмним забезпе
ченням (оригінели програм)
Послуги щодо страхування від
нещасних випадків і страхуван ня
здоров'я (65.12.1) 66337100-2
Послуги страхуван ня цивільної
відповідальності автомобільного
транспорту (страхування водіїв,
цивільн правової відповідальності
Послуги щодо передавання даних і
повідомлень (61.10.1) 64210000-12
Послуги телефонного зв'язку і
передавання даних2) (укртелеком,
прямий звязок)
Послуги зв'язку Інтернетом
проводовими мережами (61.10.4)
32412110-8 Мережа Інтернет
(абонплата інтернету, інтернет
архів, інтернет для відео)
Послуги щодо обробляння даних,
розміщування інформації на вебвузлах та суміжні послуги
(63.11.1)72310000-1 Послуги з
обробляння даних (доменне ім ’я,
хостінг)
Продаж і купівля нерухомості
(Послуги посередників щодо
оцінювання нерухомо сті) (68.10.1)
70121000-5 Послуги з продажу чи
купівлі будівель (відшкодуван ня за

2240

3000.00
(три тисячі
гривень, 00копійок

Місцевий бюджет
КФК 010116

2240

199000.00
(сто д ев’яносто
дев ’я ть тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 100203 (згідно
рішення від
23.02.2016р. №75)

2240

4790.00
(чотири тисячі
сімсот д ев’я носто
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116

2240

700.00

Місцевий бюджет
КФК 010116

(сімсот гривень,
00копійок)

2240

808.00

(вісімсот вісім
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 .
зменшено рішенням XI
сесії VII скли кання від
24.05.2016р.)

2240

2240

2800.00
(дві тисячі
вісімсот гривень,
00копійок
1500,00

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

(одна тисяча
п ’ятсот гривень,,
00копійок)

2240

30000.00
(тридцять тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116

2240

7800.00

Місцевий бюджет
КФК 010116

(сім тисяч вісімсот
гривень, 00 копійок)
2240

2700.00

Місцевий бюджет
КФК 010116

(дві тисячі сімсот
гривень, 00копійок)

2240

500.00
(п ’я тсот гривень,
00копійок )

Місцевий бюджет
КФК 010116

проведення експерт ної оцінки
приміщень)
Послуги ветеринарні (75.00.1)
77610000-9 Послуги з заманювання
звірів (відлов безпритульних
тварин)

2240

Послуги щодо друкування, інші
18.12.1 Друкована продукція на
замовлення 22458000-5 (виготовле
ння сувенірної продукції)

2240

Розміщування безпечних відходів
(38.21.2) Утримання сміттєзва
лищ 90530000-1(утримання
міського сміттєзвалища)
Послуги щодо очищування,
інші(81.29.1) 90212000-6 Послуги з
очищування від снігу, 90213000-3
Послуги з очищу вання від льоду
90611000-3 Послуги з прибирання
вулиць (зимове утри мання доріг,
прибирання доріг в м. Люботин)
Дороги автомобільні та автома
гістралі, інші дороги, елементи
доріг (42.11.1) 45233000-9 Будів
ниц тво, влаштовування фунда
менту та покриття шосе, доріг в
т.ч. 45233141-9 Технічне обслуго
вування доріг, 45213000-3 Будів
ництво торгових будівель, скла дів
і промислових будівель, об ’єк тів
транспортної інфраструкту ри
(поточне утримання доріг дамб,
мостів, тротуарів, поточ ний
ремонт зепинок громадського
транспорту)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
ванняД С Т У Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Слобожанська
(Радянська) в т. ч. від №33 до
№108)

2240

40000.00
(сорок тисяч
гривень, 00 копійок)

00.00
(нуль тисяч
гривень, 00 копійок)

30000.00

(тридцять тисяч
гривень, 00копійок)
2240

180000.00
(сто вісімдесят
тисяч гривень,
00копійок)

2240

216000.00
(двісті
шістнадцять
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
(КФК 100203 виділено
20000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 250404 (виділено
рішенням V сесії VII
скликання №75 від
23.02.2016, знято ріше
нням X I сесії VII склика
ння від 24.05.2016)
Місцевий бюджет
КФК 100203 рішенням
XI сесії VII скли кання
від 24.05.2016р.)
Місцевий бюджет
КФК 100203

Місцевий бюджет
КФК100203
додатково виділено
39000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 24.05.2016р

2240

597000.00

(п ’ятьсот
д ев’яносто сім
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703
додатково виділено
39000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.,

199000.00 рішенням XI
сесії VII скликання від
24.05. 2016р., 199000

00грн. рішенням XII
сесії VII скли кання від
30.06.2016р.

Поточнийремонт та
експлуатаційнеутримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013 , розділ 6 ГБН Г. 1-218182:2011 (поточний ремонт доріг
м. Люботин, вул Гвардії-генерала
Гавенка Л.Ав т.ч. від №1 до №49)

2240

264000.00

Місцевий бюджет
( КФК170703)

(двісті шістдесят
чотири тисяч
гривень, 00 копійок)

додатково виділено
60000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

104000 00грн.
рішенням XII сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

Поточний ремонт та
експлуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт доріг

2240

0.00

(нуль гривень,
00копійок)

Місцевий бюджет(
КФК170703) . знято
згідно рішення XI сесії
VII скли кання від
24.05.2016р.)

м. Люботин вул. Пугачова)
Поточний ремонт та
експлуатаційне утриман ня на
автомобільних доро гах загального
користуван ня Д С ТУ Б Д.1.11:2013 , розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт доріг
м. Люботин вул. Шевченка)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Караванська)
Поточнийремонт та експлу
атаційне утримання на авто
мобільних доро гах загального
користуван ня Д С ТУ БД. 1.11:2013,
розділ 6 ГБНГ. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Гайдара)

2240

Поточнийремонт та експ
луатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Московська
№35-81)
Поточнийремонт та
експлуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013 , розділ 6 ГБН Г. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Ілліча)

2240

180000.00

Місцевий бюджет
( КФК70703)

(сто вісімдесят
тисяч гривень,
00копійок)

додатково виділено
80000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

2240

190000.00
(сто дев ’яносто
тисяч гривень,
00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703
додатково виділено
40000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

2240

250000.00
(двісті п ’ятдесят
тисяч гривень,
00копійок)

100000.00

Місцевий бюджет
К Ф К 170703
(в т. ч. додатково
виділені 60000.00 грн.
згідно рішення від
23.02.2016р. №75,
30000.00грн. рішенням
X Исесії VII скли кання
30.06.2016р. )
Місцевий бюджет
КФК170703

(сто тисяч гривень,
00копійок)

2240

251545,00
(двісті п ’ятдесят
одна тисяча п ’я т
сот сорок п ’я ть
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 (в т.ч.
додатково виділені
52545.00 грн. згідно
рішення від 23.02.2016.
№75 та додатково
виділено 499000.00грн.
згідно рі шення IX сесії
VII скли кання від
27.04.2016р.)

Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Ревчанська)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального корис
тування Д С ТУ Б Д. 1.1-1:2013,
розділ 6 ГБНГ. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Димитрова)

2240

2240

100000.00

Місцевий бюджет

(сто тисяч гривень,
00копійок)

( КФК170703)

200000.00

Місцевий бюджет
КФК 170703
(в
т. ч. додатково виділені
100000.00 грн. згідно
рішення від
23.02.2016р. №75)

(двісті тисяч
гривень, 00копійок в
т.ч. 100000.00грн.
кредиторська
заборгованість)

Пот очнийрем онт та

2240

199000.00

Місцевий бюджет

(сто дев ’яносто
дев ’я ть тисяч
гривень, 00копійок)

( КФК170703) . в т.ч.
згідно рішення XI сесії

експлуат аційне ут ри м ан н я на
авт омобільних дорогах
загального корист ування Д С Т У Б
Д.1.1-1:2013, розділ 6 Г Б Н Г. 1-

VII скли кання від
24.05.2016р.)

218-182:2011 (пот очний ремонт
дорігм. Любот ин, вул.
Перш от равнева № 17-25)

Поточнийремонт та
експлуатаційнеутримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Жовтнева)
Поточнийремонт та
експлуатаційнеутримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Кільцева)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 ,
розділ 6 ГБНГ. 1-218-182:2011
(пото чний ремонт доріг м. Любо
тин пров. Джерелянський)
Поточнийремонт та
експлуатаційнеутримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.1-1:201,
розділ 6 ГБНГ. 1-218-182:2011 3
(поточний ремонт доріг м. Любо
тин, вул. Джерелянська)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Травнева)

2240

2240

2240

2240

2240

100000.00

Місцевий бюджет

(сто тисяч гривень,
00копійок)

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок)

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок)

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок)

( КФК170703)

228000.00
(двісті двадцять
вісім тисяч гривень,
00копійок в т. ч.
68000.00грн.
кредиторська
заборгованість)

Місцевий бюджет
К Ф К 170703 (в т.ч.
додатково виділені
68000.00 грн. згідно
рішення від 23.02.2016
№75 додатково
виділено 60000.00грн.
згідно рі шення IX сесії
VII скли кання від
27.04.2016р.)

Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул.
Червонопартизанська)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Федорова)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013 , розділ 6 ГБН Г. 1-218-

2240

2240

2240

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок)

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок)

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. К. Маркса)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Свердлова)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Созівська)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013 , розділ 6 ГБН Г. 1-218182:2011 (пото чний ремонт
доріг м. Люботин, пров.
Созівський)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Шкільна)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013 , розділ 6 ГБН Г. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Жовтнева)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт доріг
м. Люботин, вул. Чернишевського)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Попова)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Технічна)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Залізнична)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

2240

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, пров.
Комсомольський)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул. Піонерська
Поточнийремонт та ек плуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, пров. Піонерський)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 ,
розділ 6 ГБНГ. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Дзержинського)
Поточнийремонт та ек плуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, вул. Блюхера)
Поточнийремонт та екс
плуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013, розділ 6 ГБНГ. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, вул.
Полтавський шлях)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, пров. Вінницький)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д .1.1-1:2013, розділ
6 ГБН Г. 1-218-182:2011
(поточний ремонт дорігм.
Люботин, пров. Челюскіна)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува
ння ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 , розділ 6
ГБН Г. 1-218-182:2011 (поточний
ремонт дорігм. Люботин, вул.
Деповська №54-64)

2240

2240

2240

2240

2240

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

10000.00

Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

195000.00

Місцевий бюджет
( КФК170703) в т.ч.

(сто дев ’яносто
п ’я ть тисяч
гривень, 00копійок

додатково виділено
95000.00грн. згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р..

та рі шення XI сесії VII
скли кання від

2240

2240

10000.00

24.05.2016р.)
Місцевий бюджет

(десять тисяч
гривень, 00копійок

( КФК170703)

209000.00

Місцевий бюджет
КФК170703 додатково
виділені 199000.00грн.

(двісті д ев’я ть
тисяч гривень,
00копійок

рішенням XI сесії VII
скли кання від
24.05.2016р.

2240

185000,00
(сто вісімдесят
п ’я ть тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703
згідно рі шення IX сесії
VII скли кання від
27.04.2016р. 35000.00

грн. згідно рі шення XII
сесії VII скли кання від
30.06.2016р.)

Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува

2240

199000,00

(сто дев ’яносто
д ев’я ть тисяч

Місцевий бюджет
КФК170703
згідно рі шення IX сесії

ння ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 , розділ 6
ГБН Г. 1-218-182:2011 (поточний
ремонт дорігм. Люботин, вул.
Злагоди)
Поточнийремонт та
експлуатаційне утримання на
автомобільних дорогах загального
користування ДС ТУ Б Д. 1.11:2013 , розділ 6 ГБН Г. 1-218182:2011 (поточний ремонт
дорігм. Люботин, пров.
Мереф ’янський)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува
ння д С т У Б Д. 1.1-1:2013 , розділ 6
ГБН Г 1-218-182:2011 (поточ ний
ремонт дорігм. Люботин, вул.
Громова)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува
ння ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 , розділ 6
ГБН Г.1-218-182:2011 (поточ ний
ремонт дорігм. Люботин, вул.
Шмідта)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува
ння ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 , розділ 6
ГБН Г. 1-218-182:2011 (поточ ний
ремонт дорігм. Люботин, вул.
Василя Данілевського
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува
ння ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 , розділ6
ГБНГ. 1-218-182:2011 (поточн ий
ремонт дорігм. Люботин, пров.
Мереф ’янський)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користу
вання ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 ,
розділ 6 ГБНГ. 1-218-182:2011
(поточний ремонт доріг м.
Люботин,перехрестя вул. СвятоМиколаівськоі з вул. Шевченка)
Поточнийремонт та експлуата
ційне утримання на автомобіль
них дорогах загального користува
ння ДС ТУ Б Д. 1.1-1:2013 , розділ 6
ГБН Г. 1-218-182:2011 (поточ ний
ремонт дорігм. Люботин, вул.
Ушакова)
Дороги автомобільні та
автомагістралі, інші дороги,
елементи доріг; злітно-посадкові
смуги летовищ 42.11.1
Будівництво, влаштовування
фундаменту та покриття шосе,
доріг 45233000-9 (Дорожні
роботи 45233140-2) (поточний
ремонт доріг без твердого
покриття )
Послуги допоміжні комбіновані
щодо різних об ’єктів (81.10.1)
74740000-8 Послуги з прибирання

гривень, 00копійок)

VII скли кання від
27.04.2016р. . та рі
шення XI сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.)

2240

100000,00
(сто тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі
шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

2240

2240

2240

100000,00
(сто тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі

150000,00
(сто п ’я тдесят
тисяч гривень,
00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі

100000,00
(сто тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі

шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

2240

100000,00
(сто тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі
шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

2240

2240

150000,00
(сто п ’я тдесят
тисяч гривень,
00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі

10000,00
(десять тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703 згідно рі

шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

2240

205500.00

(двісті п ’я ть тисяч
п ’ятсот гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК170703
згідно рі шення IX сесії
VII скли кання від
27.04.2016р. та рі
шення XI сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.)

2240

103000.00
(сто три тисячі

Місцевий бюджет
(60000.00 КФК 100203,
6000.00 КФК 240900

різні, 45212000-бБудівництво зак
ладів дозвілля, спортивних, культу
рних закладів, закладів тимчасово
го розміщення та ресторанів
(45212140-9Встановлення о б ’єк
тів дозвілля) 45215000-7
Будівництво закладів охорони здоров ’я
та будівель соціальних служб,
крематоріїв і громадських убиралень
(утримання зупинок, дитячих
майданчиків, доріг та узбіч,
памятників та меморіалів,
доставка та встановлення
лавочки, гойдалки, громадських
туалетів на кладовищах)
Послуги щодо благоустрою тери
торії (81.30.1) 77341000-2 Обрізу
вання дерев, 77310000-6 Послуги з
насаджування рослин і доглядан
ня за зеленими зонами, 50230000-6
Послуги з ремонтування, Техніч
ного обслуговування та подібні по
слуги, пов'язані з до рожнім тран
спортом та іншим дорожнім ус
таткованням (кронування, озеле
нення, утримання та ремонт зас
обів безпеки руху,ремонт пам ’я т
ників,меморіалів,пам ’я тних знакі
Послуги каналізаційні (37.00.1)
90112000-5 Послуги з обробляння
вигрібних ям і відстійників
відходів (послуги з прибирання
туалетів, колодязів)

гривень, 00копійок)

30000.00 рішення
від23.02.2016р. №75
КФК 170703, КФК
010116 2000.00грн.
згідно рішення VI сесії
VII скликання від
22.03.2016 в т.ч.
додатково виділено
30000.00грн згідно рі
шення XI сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.

2240

196000.00
(сто д ев’яносто
шість тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК 100203 в т.ч.
додатково виділено
6000.00грн згідно рі
шення XI сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.

2240

25000.00
(двадцять п ’ять
тисяч гривень,
00копійок )

Місцевий бюджет
КФК100203 додатково
виділено 10000.00грн
згідно рі шення IX сесії
VII скли кання від
27.04.2016р.

Послуги похоронні та суміжні
послуги (96.03.1) 93711100-6
Послуги з поховання (захоронення
невідомих)
Збирання безпечних відходів
непридатних до вторинного
використання (38.11.2) 90121130-1
Послуги зі збирання сміття
(збирання та вивезен ня сміття з
парків, скверів, кладовищ)

2240

20000.00
(двадцять тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК 100203

2240

225000.00
(двісті двадцять
п ’ять тисяч
гривень, 00копійок)

Місцевий бюджет
КФК 100203 в т.ч.
додатково виділено
10000.00грн згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

та 80000.00грн згідно
рі шення XI сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.

Технічне обслуговування та ремон
тування автомобілів і малованта
жних автотранспортних засобів
45.20.1 Послуги з ремонту і техні
чного обслуговування автомобілів
50112000-3 (ремонт автомобіля)
Послуги допоміжні для органів
державної влади, інші (84.11.2)
67230000-8 Послуги з врегулюва
ння втрат (судовий збір)
Послуги підприємств щодо
перевезення безпечних
відходів(38.11.6) 90121200-3
Послуги з транспортування
відходів (послуги підприємсв щодо
вивезення сміття)
Послуги поштові та кур'єрські,
інші (53.20.1) 64111000-7 Поштові
послуги з доставки газет і
періодичних видань (поштова
курєрська доставка)

2240

5922.00
(п ’ять тисяч
дев ’ятьсот
двадцять дві гривні
00 копійок

М ісц е в ий б ю д ж ет
( К Ф К 010116) згідно рі

2240

11000.00
(одинадцять тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 250404

2240

82540.00
(вісімдесят дві
тисячі п ’ятсот
сорок гривень,
00копійок)

Місцевий бюджет
(90000,00 КФК 100203,
2540.00 КФК 010116)

2240

40.00

Місцевий бюджет
КФК 010116 (згідно
рішення
від23.02.2016р. №75)

(сорок гривень, 00
копійок)

шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

Послуги систем безпеки (80.20.1)
35121000-8 Охоронне обладнання
(пожежна та охоронна
сигналізація, обслуговування
пожежної сигналізації)
П ослуги професійні, технічні
та комерційні, інші, н. в. і. у
(74.90.2)50411000-9 П ослуги з
р ем онт у і т ехнічного обслугову
вання вим ірю вальних приладів
(заміна вузлу обліу природного
газу)
Всього по КЕКВ 2240

2240

9700.00
(дев ’я ть тисяч
сімсот гривень, 00
копійок)

2240

6000.00
(шість тисяч
гшривень, 00
копійок)

Постачання пари та гарячої води
трубопроводами (35.30.1)
09322000-2 Пара
(теплопостачання)
Торгівля водою, подаваною
трубопроводами (36.00.3
65111000-4 Розподіл питної води
(водопостачання)
Послуги каналізаційні (37.00.1)
90480000-5 Послуги з управління
каналізаційною системою
(водовідведення)

2271

2272

2272

Всього по КЕКВ 2272

Торгівля електричною енергією
(35.14.1) 09310000-5 Електрична
енергія (електропостачання)

2273

Газ природний, скраплений або в
газоподібному стані (06.20.1)
09323000-9Централізоване
опалення (постачання природного
газу)
Розподіляння газоподібного палива
трубопроводами 35.22.1 65210000
8 Розподіл газу(розподіл,
транспортування газу)

2274

Послуги допоміжні для органів
державної влади, інші (84.11.2)
74141000-9 Послуги консульта
тивні щодо господарської
діяльності і управління (Асоціація,
судовий збір)
Продаж і купівля нерухомості
(Послуги посередників щодо оці
нювання нерухомості) (68.10.1)
(проведення експертної грошової
оцінки земельних ділянок)
Плани та кресленики архітектур
ні (71.11.1) 71354000-4 Картогра
фічні послуги (розробка картогра
фічної остови м.Люботина, сел.
Караван, сел. Коваленки, сел.
Байрак, с. Смородське)

2800

2274

5863099.00
(п ’я ть мільйонів
вісімсот шістде
сят три тисячі
д ев’я носто д ев’я ть
гривнень, 00
копійок )
81040.00
(вісімдесят одна
тисяча чорок
гривень, 00 копійок)
7053.00
(сім тисяч
п ’я тдесят три
гривні, 00 копійок)
13898.00
(тринадцять тисяч
вісімсот
д ев’я носто вісім
гривень, 00 копійок)
20951.00 (двадцять
тисяч дев ’ятсот
п ’я тде сят одна
гривня, 00 копійок)
65735.00
(шістдесят п'ять
тисяч сімсот
тридцять п'ять
гривень, 00 копійок)
152281,19
(сто п ’ятдесят дві
тисячі двісті
вісімдесят одна
гривня, 00 копійок)
14728,81
(чотирнадцять
тисяч сімсот
двадцять вісім
гривень, 81 копійок)
15200.00
(п ’я тнадцять
тисяч двісті
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116( згідно
рішення VI сесії VII
скликання від
22.03.2016)
Місцевий бюджет
КФК 010116 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
КФК 010116

Місцевий бюджет
(КФК 250404 14000.00, КФК 010116
- 1200.00)

2281

15400.00
(п ’я тнадцять
тисяч чотириста
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 160101 ( згідно
рішення V сесії VII
скликання від
23.02.2016 №75)

2281

71200.00
(сімдесят одна
тисяча двісті
гривень, 00
копійок)

М ісцевий бю дж ет КФК
150202 (згідно

рішення V сесії VII
скликання від
23.02.2016 №75)

Послуги щ одо планування місь
ких і сільських поселень(71.11.3)

2281

71245000-7Плани, робочі
креслення та специфікації для
затверджен ня (розробка

199500.00
(двісті д ев ’яносто
вісім тисяч п ’ятсот
гривень, 00
копійок)

генерального плану)

Послуги геологічні, геофізичні та
пов'язані з ними вишукувальні та
консультаційні послуги (71.12.3)
Геодезичні послуги у галузях
архітектури та будівництва
71251000-2 (топогеодезічні
роботи вул. Шмідта - пров.
Громова
Плани та кресленики
архітектурні (71.11.1) 712450007Плани, робочікреслення та
специфікації для затверджен ня
(розробка детального плану
території земельної ділянки по
вул. Індустріальній (поблизу вул.
Табірної) та земельної ділянки вул.
Ш мідта - пров. Громова)
Послуги щ одо ландшафтної
архітектури та консультаційні
послуги у сфері ландшафтної
архітектури (71.11.4) Послуги у

2281

2281

2281

сфері архітектури відкритих
просторів (71222000-0) (розробка
плану зонування території)
Всього по КЕКВ 2281

Вироби металеві, інші, н. в. і. у. )
(25.99.2) 34928000-8
Облаштування для доріг (ємкості
для сміття)
Послуги геологічні, геофізичні та
пов'язані з ними ви шукувальні та
консульта ційні послуги (71.12.3)
71351000-3 Послуги з геоло
гічного, геофізичного та інших
видів наукової розвідки
(паспортизація водних об ’єктів)
Збирання безпечних відходів неп
ридатних до вторинного викорис
тання (38.11.2) 90511000-2 Послу
ги зі збирання сміття (збирання
та вивезення сміття зі ставків)
Послуги освітянські у сфері
спорту та відпочинку (85.51.1)
55243000-5 Послуги дитячих
таборів відпочинку (путівки)
Вироби, інші, н. в. і. у. (32.99.5)
39298000-7 Статуетки, оздоби;
рамки для фотографій і картин
та дзеркала 39298700-4 Нагороди
(призи і подарунки)
Шоколад і цукрові кондитерські
вироби10.82.2 15842000-2
Шоколад та цукрові кондитерські
вироби (солодощі, кондитерські
вироби)

М ісцевий бю дж ет КФК
150202 (згідно рішен

ня V сесії VII скликання
від 23.02.2016 №75,
зменшено рішенням X II
сесії VII скликання від
30.06.2016р)

13000.00
(тринадцять тисяч
гривень, 00
копійок)

М ісцевий бю дж ет КФК
150202 (згідно рішен

55000.00
(двадцять п ’ять
тисяч гривень, 00
копійок)

М ісцевий бю дж ет КФК
150202 згідно рі

199700,00
(сто д ев ’яносто
дев ’ять тисяч
сімсот гривень, 00
копійок)

ня X II сесії VII скликан
ня від 30.06.2016р)

шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.
збільшено рішенням X II
сесії VII скликання від
30.06.2016р

М ісцевий бю джет
КФК 150202 згідно

рішення X II сесії VII
скликання від
30.06.2016р

553800.00
(п’ятсот п ’ятдесят
три тисячі вісімсот
гривень, 00
копійок)
2282

10000.00
(десять тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
(КФК 240601)

2282

0.00
(нуль
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
К Ф К 200700 (знято
згідно рішення III сесії
VII скликання від
14.01.2016 )

2282

0.00
(нуль гривень,
00копійок)

2282

100000.00
(сто тисяч гривень,
00 копійок)

2282

10000.00
(десять тисяч
гривень, 00 копійок)

2282

43000.00
(сорок три тисячі,
00 гривень)

Місцевий бюджет
КФК 200100( знято
згідно рішення III сесії
VII скликання від
22.01.2016)
Місцевий бюджет
КФК 091108

Місцевий бюджет
КФК 091107(згідно
рішення VI сесії VII
скликання від
22.03.2016)
Місцевий бюджет
КФК 091107.згідно рі
шенняVIсесіїVII скли
кання від 22.03.2016,
10000.00грн. згідно рі
шення X I сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.

Послуги у сфері професій ної
освіти, н. в. і. у. (85.59.1)
80522000-9 Послуги з
професійного навчання (семінари,
навчання)
Матеріал для саджання: рослини
живі, цибулини, бульби та корені,
живці й вусики, міцелій грибів
(01.30.1) Рослини (03451000-6)
(придбання квітів, чагарників,
газонної трави)
Всього по КЕКВ 2282

2282

3400.00
(три тисячі
чотириста гривень,
00 копійок)

2282

31000.00
(шістдесят одна
тисяча, 00 гривень)

Послуги міжміського пасажир
ського залізничного транспорту
(49.10.1) 63512000-1 Послуги з
продажу квитків для подорожува
ння та послуги комплексних турів
(залізничні квитки)
Д С Т У Б Д .1 .1-1:2013, 45232000-2
Допоміжні роботи з прокладання
трубопроводів і кабелів (45232210
-7Прокладання повітряних ліній
електропередач) (будівництво
ліній електропоста чання ділянки
автомобільної дороги по вул.
Свердлова - вул.Полтавський шлях
буд2-буд.48 м. Люботин)
Послуги інженерні (71.12.1)
71242000-6 Підготовка проектів
та ескізів, оцінювання витрат
(проектно-кошторисна
документація для реконструкції
вуличного освітлення)
Всього по КЕКВ 3122

2250

Підготовка проектів та ескізів,
оцінювання витрат 71242000-6
Послуги інженерні 71.12.1
(виготовлення проектнокошторисної документації
перехрестя вул. Шевченка - вул..
Гавенка, перехрестя вел. Гавенка вул.. Свято - Миколаївської)
Підготовка проектів та ескізів,
оцінювання витрат 71242000-6
Послуги інженерні 71.12.1
(виготовлення проектнокошторисної документації
перехрестя вул. Караванська 2834а, 91-97)
Підготовка проектів та ескізів,
оцінювання витрат 71242000-6
Послуги інженерні 71.12.1
(виготовлення проектнокошторисної документації по вул.
Челюскіна №22-28, 94-104, дамба цегельний завод)
Результати проектних рішень
74.10.2 Інженерні та будівельні
роботи 45220000-5 (експертиза
кошторисної частини проекту

3132

197400.00
(сто дев ’яносто
сім тисяч чоти
риста гривень, 00
копійок)
1192,00
(одна тисяча сто
дев ’я носто дві
гривні, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 в т. ч.
2000.00грн. згідно рі
шення X I сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.
Місцевий бюджет
КФК240601 31000.00
грн. згідно рі шення IX
сесії VII скли кання від
27.04.2016р.

Місцевий бюджет
КФК 010116, в т.ч.
192.00грн. згідно рі
шення X I сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.

3122

453710.00
(чотириста
п ’я тдесят три
тисячі сімсот
десять гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101( згідно
рішення V сесії VII
скликання від
23.02.2016 №75)
141000.00грн. рі шен
ням X 1 1 сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.

3122

96000.00
(дев’я носто шість
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101( згідно
рішення V сесії VII
скликання від
23.02.2016 №75)

549710.00
(п ’я тсот сорок
дев ’я ть тисяч
сімсот десять
гривень, 00 копійок)
23000.00
(двадцять три
тисячі гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 170703 згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

3132

16000.00
(шістнадцять
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 170703 згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

3132

26000.00
(двадцять шість
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 170703згідно рі
шення IX сесії VII скли
кання від 27.04.2016р.

3132

2000.00
(дві тисячі гривень,
00 копійок)

Місцевий бюджет
(КФК 170703 виділено
2000.00грн. згідно рі
шення XII сесії VII скли

перехрестя вул. Шевченка - вул..
Гавенка, перехрестя вел. Гавенка вул.. Свято - Миколаївської)
Результати проектних рішень
74.10.2 Інженерні та будівельні
роботи 45220000-5 (експертиза
кошторисної частини проекту
перехрестя вул. Караванська 2834а, 91-97)
Результати проектних рішень
74.10.2 Інженерні та будівельні
роботи 45220000-5(експертиза
кошторисної частини проекту по
вул. Челюскіна №22-28, 94-104,
дамба - цегельний завод)
Всього по КЕКВ 3132

кання від 30.06.2016р.)

3132

2000.00
(дві тисячі гривень,
00 копійок)

Місцевий бюджет
(КФК 170703 виділено
2000.00грн. згідно рі
шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

3132

2000.00
(дві тисячі гривень,
00 копійок)

Місцевий бюджет
(КФК 170703 виділено
2000.00грн. згідно рі
шення XII сесії VII скли
кання від 30.06.2016р.)

Машини й устатковання спеціаль
ної призначеності, н в. і.у. (28.99.3)
Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони (28.99.32) 37535000-7
Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони (гойдалка паркова, ди
тячі та спортивні майданчики
пров.Кузнечний, вул.Водянська,
Першотравнева )
Мікрофони, гучномовці, аппарату
ра приймальна для радіотелефон
ного та радіотелеграфного зв'яз
ку 26.40.4 32342000-2Гучномовці
(32342400-6Акустичні пристрої)
(саундбар (акустична система)
Машини конторські/офісні, інші,
та частини до них (28.23.2)
30121000-3 Фотокопіювальні та
термокопіювальні пристрої
30121420-3 Офісні комбайни
(БФП)
Меблі конторські/офісні та меблі
для підприємств торгівлі 31.01.1
44421000-7 Броньовані чи
армовані сейфи, банківські сейфи
та двері (44421720-0 Шафи із
замком) (Шафа металева)

3110

71000.00
(сімдесят одна
тисяча гривень, 00
копійок)
35772.00
(тридцять п ’я ть
тисяч сімсот
сімдесят дві гривні,
00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 100203( згідно рі
шення VI сесії VII скли
кання від 22.03. 2016),
КФК 180109 25772.00
грн. згідно рішення X I
сесії VII скли кання від
24.05.2016р

3110

5700.00
(п ’я ть тисяч сім
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116( згідно
рішення VI сесії VII
скликання від
22.03.2016 )

3110

10450,00
(десять тисяч
чоти риста
п'ятдесят гривень,
00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116 ( згідно
рішення VI сесії VII
скликання від
22.03.2016 )

3110

22000.00
(двадцять дві
тисячі гривень, 00
копійок)

13.92.2 Вироби текстильні готові,
інші 39522000-7 Брезентові
вироби, вітрила для човнів, дощок
для віндсерфінгу чи десантної
техніки, тенти, маркізи, намети
та спорядження для кемпінгу
(розсув ний шатер)

3110

15100.00
(п ‘я тнадцять
тисяч сто гривень,
00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 010116
(згідно рішення V се сії
VII скликання від
23.02.2016 №75та
7000.00грн.рішенням VI
сесії VII скликан ня від
22.03.2016)
Місцевий бюджет
К Ф К 250404 (виділено
рішенням X I сесії VII
скликання від
24.05.2016 р.,)

Вироби конструкційні металеві та
їхні частини (25.11.2) Конструк
ційні вироби та їх частини, крім
збірних споруд (44212000-9)
(придбання банерів, павільйонів
для зупинок громадського
транспорту, громадського туалету)

3110

217520,00
(двісті сімнадцять
тисяч п ’ятьсот
двадцять гривень,
00 копійок)

Устаткування силове гідравлічне
та пневматичне крім його частин
(28.12.1) Насоси 42122000-0

3110

133700,00
(сто тридцять три
тисячі сімсот

Місцевий бюджет
КФК 250404 10000.00
грн. КФК 180109
85036.00грн. згідно рі
шення X I сесії VII скли
кання від 24.05.2016р.
КФК 100203 122484.00
грн. згідно рі шення X I
I сесії VII скли кання від
30.06.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 100202 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII

гривень, 00 копійок)

(насоси)

58957.00
( п ’я тдесят вісім
тисяч дев ’ятьсот
п ’я тдесят сім
гривень, 00 копійок)

скли кання від
30.06.2016р.
Місцевий бюджет
КФК 180109( згідно рі
шення X I I сесії VII скли
кання від 30.06.2016р)

Машини й устатковання спеціаль
ної призначеності, н в. і.у. (28.99.3)
Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони (28.99.32) 37535000-7
Каруселі, гойдалки, тири та інші
атракціони(спортивнімайданчики)
Всього по КЕКВ 3110

3110

Д С Т У Б Д .1 .1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Валерія
Лобановського, м. Люботин)

3142

Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Челюскіна, м.
Люботин)
Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Караванській,
м. Люботин)
Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Ревчанській,
м. Люботин)
Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Вільний, м.
Люботин)
Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Дуншовській,
м. Люботин)
Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.
Першотравневій, м. Люботин)
Д С ТУ Б Д .1.1-1:2013, 45316000-5
М о нт аж систем освіт лення і

3142

300000.00
( триста тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

3142

405000.00
(чотириста п ’я ть
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

3142

185000.00
( сто вісімдесят
п ’я ть тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

3142

185000.00
( сто вісімдесят
п ’я ть тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

3142

110000.00
(сто десять тисяч
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

3142

224000.00
(двісті двадцять
чотири тисячі
гривень, 00 копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

3142

260000.00
(двістіш стдесят
тисячі гривень, 00

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII

499199.00
(чотириста
дев ’я носто дев ’я ть
тисяч сто дев ’я но
сто дев’я ть
гривень, 00 копійок)
75000.00
(сімдесят п ’я ть
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
КФК 150101 згідно рі
шення X 1 1 сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Шмідта, м.
Люботин)
Д С Т У Б Д .1 .1-1:2013, 45316000-5
М онт аж систем освіт лення і
сигналізації (реконструкція
вуличного освітлення із
застосуванням світлодіодних
світильників по вул.. Василя
Данилевського, м. Люботин)
Всього по КЕКВ 3142

3142

копійок)

скли кання від
30.06.2016р.

167000.00
(сто шістдесят сім
тисяч гривень, 00
копійок)

Місцевий бюджет
К Ф К 150101 згідно р і
шення X I I сесії VII
скли кання від
30.06.2016р.

1911000.00
(мільйон
дев ’ятьсот
одинадцять тисяч
гривень, 00 копійок)

