
№               
      з/п

Предмет закупівель
Коди відповідних 

класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності) 

Корд згідно 
КЕКВ                                   
                        

   (для 
бюджетних 

коштів)

Розмір бюджетного 
призанчення за кошторисом 

або очікувана вартість 
предмета закупівлі, грн, з ПДВ.

Поцедура закупвлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7

1020 Надання загальної середньої освіти загаьноосвітніми навчальними 
закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумам

22 Виготовлення проектно-кошторисної документації  по об'єкту "Капітальний 
ремонт КЗ "НВО - "Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І 
ступеня "Гармонія" - гімназія ім. Тараса Шевченка - центр позашкільного 
виконавання "Контакт", вул. В'ячеслава Чорновола, 15 м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 –  
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 23 996,40 грн.                              
         (Двадцять три 

тисячі дев'ятсот 
дев'яносто шість грн. 40 

коп.)

Не 
застосовується

лютий 2017

3111 Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 
складних життєвих обставинах

23 Виготовлення проектно-кошторисної документації  по об'єкту "Капітальний 
ремонт міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, вул. Олени Теліги, 75-г м. Кропивницький"

за ДК 021:2015 –  
71300000-1 Інженерні 
послуги

3132 13 016,00 грн.                 
(Тринадцять тисяч 
шістнадцять грн)

Не 
застосовується

лютий 2017

24 Виконання експертизи кошторисної документації проекту будівництва 
"Капітальний ремонт міського соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського піклування, вул. Олени Теліги, 75-г м. 
Кропивницький"

за ДК 021:2015 –  
71319000-7 Експертні 
послуги

3132 1 231,20 грн                    
 (Одна тисяча двісті 

тридцять одна грн                
       20 коп.)

Не 
застосовується

лютий 2017

6310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

25 Виконання експертизи проекту бюдівництва з питань міцності, надійності і 
довговічності "Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. 
Генерала Жадова,  м. Кропивницький (Кіровоград), 102 мікрорайон, позиція 28 
(добудова)" (коригування)

за ДК 021:2015 –  
71319000-7 Експертні 
послуги

3132 3 078,00 грн                      
(Три тисячі сімдесят 

вісім грн)

Не 
застосовується

лютий 2017
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