
                                                                                              

                                                                                                

                                                                                                ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ 

                                                                                                       закупівель на 2023 рік 

  

1. Найменування замовника*. Виконавчий комітет  Гребінківської міської ради 

1.1 Місцезнаходження замовника. 37400, Полтавська обл., м. Гребінка, пров. О. Припутня,б.1. 

1.2 Код згідно з ЄДРПОУ замовника*. 04057406 

1.3 Категорія замовника: органи державної влади та органи місцевого самоврядування, зазначені у пункті 1 частини першої статті 2        

ЗУ "Про публічні закупівлі" 

 

Конкретна назва предмета 

закупівлі 

Коди відповідних 

класифікаторів предмета 

закупівлі (за наявності) 

Код 

згідно з 

КЕКВ 

(для 

бюджетни

х коштів) 

Розмір бюджетного 

призначення та/або 

очікувана вартість 

предмета закупівлі 

(грн.) 

Вид закупівлі Орієнтовний 

початок 

проведення 

Примітки 

3 4 5 6 7 8 9 

Медаль, кубок, статуетка CPV: 18530000-3 

Подарунки та нагороди  

2210 5000,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

     Січень 

    2023 рік 

КПК 

021 

 

Надання послуг з пересилання 

відправлень «Укрпошта Експрес» 

CPV: 64120000-3 

Кур’єрські послуги  

2240 4000,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

     Січень 

    2023 рік 

КПК 

0210150 

 

Датчик ABS CPV: 34320000-6 

Механічні запасні 

частини, крім двигунів і 

частин двигунів  

2210 900,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

     Січень 

    2023 рік 

КПК 

0210150 

 



електронної 

системи 

Лінолеум, поріжок CPV: 44170000-2 Плити, 

листи, стрічки та фольга, 

пов’язані з 

конструкційними 

матеріалами  

2210 4015,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи 

     Січень 

    2023 рік 

КПК 

0210150 

 

Код ДК 021:2015 -79820000-8 - 

Послуги, пов’язані з друком 

(Послуги по висвітленню 

діяльності Гребінківської міської 

ради, її виконавчих органів та 

міського голови у друкованих 

засобах масової інформації)*. 

CPV: 79820000-8 - 

Послуги, пов’язані з 

друком 

2240 100000,00 Звіт про 

договір про 

закупівлю, 

укладений без 

використання 

електронної 

системи. 

 

     Січень 

    2023 рік 

КПК 

0210150 

 

* Закупівля здійснюється без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу для закупівлі послуг відповідно до підпункту 6 пункту 13 

Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на 

період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабміну 

від 12.10.2022 № 1178. 

 

 

 

  Затверджений рішенням уповноваженої особи виконавчого комітету Гребінківської міської ради від 27.01.2023 р. протокол № 52. 

 

 

 

                            Уповноважена особа                                                                                                     Інна НІКОЛАЄНКО   


