
Назва предмета закупівлі
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі

Код згідно з 

КЕКВ             

(для 

бюджетних 

коштів)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

1 2 4 5 6

Послуги з передавання даних і повідомлень 

(електронні комунікаційні послуги), а також послуги, 

пов'язані технологічно з електронними 

комунікаційними послугами

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі 

даних

45 500,00

Сорок п'ять тисяч 

п'ятсот гривень                           

00 копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Січень

Послуги по цілодобовому зберіганню легкового 

автомобіля Renault Megane (державний номер 

АМ3983СХ) в опалюваному гаражі

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

63120000-6 Послуги зберігання та складування

6 480,00

Шість тисяч 

чотириста вісімдесят 

гривень 00 копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Січень

Послуги з обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

66510000-8 - Страхові послуги

771,00

Сімсот сімдесят одна 

гривня                             

00 копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Жовтень

Послуги з добровільного страхування майна 

юридичної особи в оренді (нежилі приміщення на 

п'ятому поверсі в будівлі за адресою:  10014,               

м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, загальною 

площею 569,02 кв. м.)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

66510000-8 - Страхові послуги

9 120,82

Дев'ять тисяч сто 

двадцять гривень          

82 копійки

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Червень

Послуги з добровільного страхування майна 

юридичної особи в оренді (нежилі приміщення на 

сьомому поверсі в будівлі за адресою:  10014,               

м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, загальною 

площею 290,67 кв. м.)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

66510000-8 - Страхові послуги

2 983,56

Дві тисячі дев'ятсот 

вісімдесят три гривні  

56  копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Червень

Послуги з використання Системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади версії 2.0

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

72720000-3 Послуги у сфері глобальних мереж

6 403,25

Шість тисяч 

чотириста три гривні 

25 копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Лютий

Послуги із поточного ремонту копіювальних апаратів 

Konica Minolta

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

50310000-1  Технічне обслуговування і ремонт 

офісної техніки

5 000,00
П'ять тисяч гривень     

00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Жовтень

Послуги із заправки кольорових тонер-картриджів 

підвищеної ємкості Konica Minolta Magicolor 2590MF

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

50320000-4  Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних комп'ютерів

6 000,00
Шість тисяч гривень                    

00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Жовтень

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 

3

на 2022  рік  (зі змінами)

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

Найменування замовника: Департамент фінансів Житомирської обласної державної адміністрації

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн                                     

(в т.ч. ПДВ)

Місцезнаходження: 10014, Україна, Житомирська обл., місто Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, будинок 1.

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 02313476 

Загальний фонд



2

Назва предмета закупівлі
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі

Код згідно з 

КЕКВ             

(для 

бюджетних 

коштів)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

1 2 4 5 63

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн                                     

(в т.ч. ПДВ)

Послуги із заправки картриджів для принтерів та 

багатофункціональних пристроїв

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

50320000-4  Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування персональних комп'ютерів

40 000,00
Сорок тисяч гривень 

00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Жовтень

Послуги з постачання програмного забезпечення 

(серверна операційна система) "WinSvrSTDCore 2019 

RUS OLP 16Lic A Gov CoreLic" (ліцензія на право 

користування)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

48620000-0 Операційні системи

26 000,00

Двадцять шість тисяч 

гривень                            

00 копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Жовтень

Послуги з постачання програмного забезпечення 

OfficeStd 2019 UKR OLP A Gov (ліцензія на право 

користування)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

48310000-4  Пакети програмного забезпечення для 

створення документів

88 000,00

Вісімдесят вісім тисяч 

гривень                                  

00 копійок

2240 Спрощена закупівля Жовтень

Інформаційно-консультативні послуги (послуги по 

супроводженню, технічній підтримці та 

обслуговуванню Інформаційно-програмного 

комплексу “Місцевий бюджет”; послуги по 

супроводженню, технічній підтримці та 

обслуговуванню Інформаційно-програмного 

комплексу “Місцевий бюджет” виділений сервер; 

послуги по супроводженню модуля інтеграції з ІАС 

«LOGICA»)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

72250000-2 Послуги, пов'язані із системами та 

підтримкою

20 000,00
Двадцять тисяч 

гривень 00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Травень

Інформаційно-консультативні послуги по роботі з 

комплексною системою автоматизації підприємств 

"ІС ПРО" ("IS-pro")

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним 

забезпеченням

300,00
Триста гривень                                  

00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Червень

Постачання примірника комп'ютерної програми 

"M.E.Doc" у вигляді електронного дистрибутива та 

пакетів оновлень (Модуль "M.E.Doc Звітність")

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним 

забезпеченням

1 200,00
Одна тисяча двісті 

гривень 00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Серпень

Послуги по генерації реєстраційного ключа на 

обслуговування програмного комплексу "ІС ПРО" ("IS-

pro"), (облік заробітної плати)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

72260000-5 Послуги, пов'язані з програмним 

забезпеченням

3 400,00
Три тисячі чотириста 

гривень 00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Листопад

Послуги з технічного обслуговування та поточного 

ремонту службового легкового автомобіля Renault 

Megane (державний номер АМ 3983 СХ) з заміною 

необхідних запасних частин і витратних матеріалів

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

6 850,58

Шість тисяч вісімсот 

п'ятдесят гривень                               

58 копійок

2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Серпень

Послуги по шиномонтажу колiс автомобiля Renault 

Megane (державний номер АМ 3983 СХ)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

700,00
Сімсот гривень                    

00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Квітень



3

Назва предмета закупівлі
Коди та назви відповідних класифікаторів предмета 

закупівлі

Код згідно з 

КЕКВ             

(для 

бюджетних 

коштів)

Вид закупівлі

Орієнтовний 

початок 

проведення 

закупівлі

1 2 4 5 63

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ 

Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана вартість 

предмета закупівлі, грн                                     

(в т.ч. ПДВ)

Послуги по шиномонтажу колiс автомобiля Renault 

Megane (державний номер АМ 3983 СХ)

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

50110000-9 Послуги з ремонту і технічного 

обслуговування мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання

700,00
Сімсот гривень                   

00 копійок
2240

Договір про закупівлю, укладений 

без використання електронної 

системи закупівель

Жовтень

269 409,21

Послуги теплопостачання у будинках за адресами: 

10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 1, 

загальною площею 569,02 кв. м.; 10014, м. Житомир, 

вул. Мала Бердичівська, 25, загальною площею 290,67 

кв. м. 

Код національного класифікатора України

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 

09320000-8 Пара, гаряча вода та пов'язана 

продукція

350 000,00

Триста п'ятдесят 

тисяч гривень 00 

копійок

2271 Переговорна процедура закупівлі Лютий

350 000,00

         Олена ЦИСАР     Уповноважена особа

Всього за КЕКВ 2270

____________

Всього за КЕКВ 2240

Затверджений рішенням уповноваженої особи № 9 від  11.02.2022 р.


