
Коди відповідних класифікаторів 

предмета закупівлі
Конкретна назва предмета закупівлі

Код згідно 

з КЕКВ (для 

бюджетних 

коштів)

Розмір 

бюджетного 

призначення за 

кошторисом або 

очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний 

початок проведення 

процедури закупівлі

Примітки

1 2 3 6 7 8 9

ДК 021:2015 “30190000-7“

Офісне устаткування та приладдя різне ( папір для 

друку,конверти,олівці, маркери,біндери,  скотч, фарба штемпельна, 

файли, папір клейкий, лінійки, скоби, скріпки, степлери, 

антистеплери, коректори, штампи, швидкозшивачі, паперові чи 

картонні реєстраційні журнали)

2210 76 788,00 допорогова закупівля  січень-грудень

ДК 021:2015"22450000-9"
Друкована продукція з елементами захисту (інформаційні буклети та 

флаєра) 2210 11 000,00 допорогова закупівля  січень-грудень

ДК 021:2015: 2246200-7
Рекламна продукція

800,00 без використання електронної системи травень

ДК 021:2015"39830000-9" Продукція для чищення 2210 12 742,00 без використання електронної системи січень-грудень

ДК 021:2015 “39715240-1 “ Обігрівачі 2210 16 800,00 без використання електронної системи січень-грудень

ДК 021:2015 “39130000-2“ Офісні меблі 2210 48 230,00 без використання електронної системи січень-грудень

ДК 021:2015: 30125100-2 Картриджі з тонером 2210 5 200,00 без використання електронної системи січень-грудень

ДК 021:2015 “22410000-7“ Марки (марки поштові) 2210 9 000,00 без використання електронної системи січень-грудень

180 560,00
без використання електронної системи

ДК 021:2015 “64210000-1“ Телекомунікаційні послуги 2240 37 394,00 переговорна процедура січень-грудень 

ДК 021:2015 “50310000-1 “
Техничне обслуговання і ремонт офісної техники (заправка 

картриджів та ремонт офісної техніки)
2240 9 950,00 без використання електронної системи січень-грудень 

Додаток зі змінами

до річного плану закупівель на 2022 рік 

Краматорський  місцевий  центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

                                                                                                        ЄДРПОУ 39792196                                                                                         

Всього по КЕКВ  2210



ДК 021:2015 “48440000-4“

Пакети програмного забезпечення для фінансового аналізу та 

бухгалтерського обліку (постачання примірника та пакета оновлень 

компютерної програми " M.E.DOC" модуль  " M.E.DOC" звітність, 

виготовлення електронних ключів) 

2240 3 000,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015 "72260000-5"
Послуги, пов'язані з програмним забезпеченням (ПЗ ЮА-Бюджет-8 

Бухгалтерія)
2240 26 400,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015  "72200000-7" виготовлення електронних ключів 2240 1 000,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015 “79710000-4“

Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв 

охоронної сигналізації (охоронна та тривожна сигналізація) м. 

Краматорськ

2240 10 200,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015 “79710000-4“

Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв 

охоронної сигналізації (охоронна та тривожна сигналізація) м. 

Слов'янськ

2240 7 200,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015 “79710000-4“
Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв 

протипожежної сигналізації 
2240 3 600,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015 “66510000-8“ Страхові послуги (послуги зі страхування майна) 2240 4 450,00 без використання електронної системи січень-грудень

ДК 021:2015 “64120000-3 “
Кур'єрська доставка    (поштові відправлення службою "Нова 

пошта")
2240 6 900,00 без використання електронної системи січень-грудень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2007929 від 

18.11.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2005702 від 

24.11.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2051501 від 

09.12.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1914109 від 

07.10.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2062549 від 

16.12.2021 р.
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2047414 від 

09.12.2021 р.
2240 2 108,85 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2071978 від 

20.12.2021 р.
2240 744,30 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2021809 від 

30.11.2021 р.
2240 744,30 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-1241062 від 

13.10.2020 р. на стадії провадження С1
2240 6 946,80 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2069508 від 

20.12.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1427351 від 

03.01.2021 р. на стадії провадження С1
2240 2 977,20 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1733068 від 

12.07.2021 р. на стадії провадження С1
2240 3 225,30 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2063590 від 

16.12.2021 р.
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2019-0427225 від 

17.11.2020 р.
2240 744,30 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-0427225 від 

17.11.2020 р.
2240 1 116,45 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-0869258 від 

11.02.2020 р.
2240 10 668,30 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2074249 від 

24.12.2021 р.
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2033975 від 

03.12.2021 р.
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2034345 від 

02.12.2021 р. на стадії провадження С1
2240 1 488,60 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2052297 від 

14.12.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-1027975 від 

11.06.2020 р.
2240 6 202,50 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1989922 від 

10.11.2021 р.
2240 2 729,10 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2067298 від 

17.12.2021 р.
2240 2 481,00 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1986783 від 

09.11.2021 р.
2240 744,30 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2021066 від 

25.11.2021 р.
2240 2 108,85 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1524368 від 

19.03.2021 р.
2240 5 458,20 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2073379 від 

24.12.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1913696 від 

04.10.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2026814 від 

30.11.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2099462 від 

13.01.2022 р.
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2092325 від 

11.01.2022 р.
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1762204 від 

29.07.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1957684 від 

27.10.2021
2240 3 547,83 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2008672 від 

25.11.2021

2240 1 984,80 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-1084058 від 

17.07.2020

2240 1 984,80 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1999840 від 

18.11.2021

2240 3 969,60 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2046076 від 

09.12.2021
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1733376 від 

12.07.2021
2240 3 969,60 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1998632 від 

17.11.2021 на стадії провадження С1
2240 2 729,10 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2061196 від 

16.12.2021

2240 2 108,85 без використання електронної системи січень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2100140 від 

13.01.2022
2240 1 364,55 без використання електронної системи січень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1997403 від 

18.11.2021

2240 744,30 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1843525 від 

03.09.2021

2240 1 736,70 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2125095 від 

20.01.2022

2240 744,30 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2117533 від 

18.01.2022

2240 1 637,46 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2088880 від 

05.01.2022

2240 1 736,70 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2136070 від 

01.02.2022

2240 1 736,70 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1969286 від 

03.11.2021

2240 2 729,10 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2084976 від 

04.01.2022

2240 1 736,70 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2125658 від 

22.01.2022

2240 1 116,45 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2105531 від 

13.01.2022

2240 2 108,85 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2019-0795764 від 

28.12.2019

2240 4 713,90 без використання електронної системи лютий

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1768532 від 

22.07.2021

2240 6 202,50 без використання електронної системи лютий



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1620724 від 

14.05.2021

2240 10 668,30 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2125873 від 

20.01.2022

2240 1 364,55 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1642115 від 

23.11.2021

2240 1 364,55 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-0962312 від 

22.01.2021

2240 4 217,70 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2078719 від 

30.12.2021

2240 1 637,46 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2133572 від 

26.01.2022

2240 2 232,90 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2143302 від 

02.02.2022

2240 1 364,55 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1765255 від 

22.07.2021

2240 4 217,70 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2118319 від 

19.01.2022

2240 1 364,55 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2051508 від 

09.12.2021

2240 2 108,85 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1893700 від 

23.09.2021

2240 1 736,70 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2143347 від 

28.01.2022

2240 1 488,60 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1643056 від 

24.05.2021

2240 2 977,20 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1835586 від 

03.09.2021

2240 4 217,70 без використання електронної системи березень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1878384 від 

17.09.2021

2240 6 450,60 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2125184 від 

20.01.2022

2240 1 984,80 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2013605 від 

25.11.2021

2240 2 729,10 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2019-0427225 від 

17.10.2020

2240 744,30 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2055170 від 

15.12.2021

2240 1 364,55 без використання електронної системи березень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2093304 від 

06.01.2022

2240 2 456,19 без використання електронної системи квітень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2015929 від 

25.11.2021

2240 1488.60 без використання електронної системи квітень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2139390 від 

28.01.2022

2240 1 637,46 без використання електронної системи квітень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2146593 від 

31.01.2022

2240 2 977,20 без використання електронної системи квітень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2019-0427225 від 

17.11.2020

2240 744,30 без використання електронної системи квітень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1577119 від 

13.04.2021

2240 3 225,30 без використання електронної системи травень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2021809 від 

30.11.2021 р.
2240 1 736,70 без використання електронної системи червень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1663051 від 

31.05.2021 на стадії провадження С1

2240 2 481,00 без використання електронної системи червень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2034879 від 

01.12.2021 на стадії провадження С2

2240 1 736,70 без використання електронної системи червень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1961172 від 

27.10.2021 на стадії провадження С2

2240 1 736,70 без використання електронної системи червень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1721620 від 

02.07.2021 на стадії провадження С2

2240 1 736,70 без використання електронної системи червень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1742590 від 

09.07.2021

2240 2 729,10 без використання електронної системи червень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1585169 від 

21.04.2021 на стадії провадження С1

2240 6 202,50 без використання електронної системи червень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-1237781 від 

16.10.2020 на стадії провадження С1

2240 6 450,60 без використання електронної системи липень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-2000175 від 

17.11.2021 на стадії провадження С1

2240 2 860,00 без використання електронної системи липень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-15467709 від 

31.03.2021 на стадії провадження С1

2240 2 481,00 без використання електронної системи липень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2019-0427225 від 

17.11.2020

2240 744,30 без використання електронної системи липень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2022-2106126 від 

13.01.2022

2240 1 736,70 без використання електронної системи серпень

ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2021-1799876 від 

10.08.2021 на стадії провадження С1

2240 4 465,80 без використання електронної системи серпень



ДК 021:2015  "79110000-8"

послуги з юридичного консультування та юридичного 

представництва. Надання БВПД доручення № 2020-1199982 від 

21.09.2020 на стадії провадження С1

2240 15 134,10 без використання електронної системи серпень

353 611,00

ДК 021:2015  "09320000-8"
Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ( послуги 

теплопостачання для відділу "Лиманське бюро правової допомоги")
2271 32 868,69 переговорна процедура

січень-травень 

вересень-грудень

ДК 021:2015  "09320000-8"

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ( послуги 

теплопостачання для відділу "Дружківське бюро правової 

допомоги")

2271 25 679,44 переговорна процедура
січень-травень 

вересень-грудень

ДК 021:2015  "09320000-8"

Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води ( послуги 

теплопостачання для відділу "Добропільське бюро правової 

допомоги")

2271 7 400,00 переговорна процедура
січень-травень 

вересень-грудень

65 948,13

ДК 021:2015  "09310000-5"
 Енергія  електрична  (послуги електричної енергії ) для відділу 

"Дружківське бюро правової допомоги")
2273 7 553,02 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015  "09310000-5"
 Енергія  електрична  (послуги електричної енергії ) для відділу 

"Олександрівське бюро правової допомоги")
2273 7 251,00 без використання електронної системи січень-грудень 

ДК 021:2015  "09310000-5"
 Енергія  електрична  (поставка електроенергії для мобільного 

пункту доступу КПВВ "Майорськ" )
2273 800,00 без використання електронної системи січень-грудень 

8 052,00

ДК 021:2015  "80511000-9" Послуги з навчання персоналу 2282 1100,00 без використання електронної системи січень-грудень 

Відповідальна за проведення закупівель                                                        ______________  Акіншин О.О.

 Затверджено рішенням відповідальної особи   від 01.08.2022 р. №8                                       

Всього по КЕКВ 2271

Всього по КЕКВ 2273

Всього по КЕКВ 2240




