
Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 

Очікувана вартість предмета 
закупівлі, грн.

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний  
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітки 

1 2 3 4 5 6

Бюджетна програма "Керівництво та управління в сфері 
фінансового моніторингу" 3509010

215 070,00
(у т.ч. ПДВ 35845,0)                       двісті 
п'ятнадцять тисяч сімдесят грн.  (у т.ч. 

ПДВ  тридцять п'ять тисяч вісімсот сорок 
п'ять грн. 00 коп.) 

196756,00

(у т.ч. ПДВ 32792,67)                                             
сто дев'яносто шість тисяч сімсот 
п'ятдесят шість грн.  (у т.ч. ПДВ  

тридцать дві тисячі сімсот дев'яносто дві 
грн. 67 коп.)
7 200,00

(у т.ч. ПДВ 1200,00)                                   
сім тисяч двісті грн. (у т.ч. ПДВ одна 

тисяча двісті грн. 00 коп.)

904 765,00

(у т.ч. ПДВ 150794,17)                       
дев'ятсот чотири тисячі сімсот шістдесят 

п'ять грн.   (у т.ч. ПДВ  сто п'ятдесят  
тисяч сімсот дев'яносто чотири грн. 17 

коп.) 

3 363 370,00
(у т.ч. ПДВ 560561,67)                                       

три мільйони триста шістдесят три тисячі 
триста сімдесят грн.  (у т.ч. ПДВ  п'ятсот 
шістдесят тисяч  п'ятсот шістдесят одна 

грн. 67 коп.)

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою - за кодом CPV за  ДК 
021:2015 -79990000-0 (послуги з утримання, експлуатаційно - 
господарського, комунального обслуговування Будинку по вул. 
Білоруській, 24 і прилеглих до нього територій у січні частково - 
березні 2021 р.)

2240 ПП грудень 2020 р.

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою - за кодом CPV за  ДК 
021:2015 -79990000-0 (послуги з утримання, експлуатаційно - 
господарського, комунального обслуговування Будинку по вул. 
Білоруській, 24 і прилеглих до нього територій у квітні - грудні 2021 
р.)

2240 ПП березень

Офісне устаткування та приладдя різне - за кодом CPV за ДК 021:2015 
- 30190000-7 (канцелярське приладдя) 

2210 ВТ серпень

Газетний папір, папір ручного виготовлення та
інший некрейдований папір або картон для графічних цілей - за кодом 
CPV за ДК 021:2015 - 22990000-6

2210 СП листопад

Річний план 
закупівель на 2021 рік

Державної служби фінансового моніторингу України, код ЄДРПОУ 37471802

Фотокопіювальне та поліграфічне обладнання для офсетного друку - 
за кодом CPV за ДК 021:2015 - 30120000-6 (картриджі та витратні 
матеріали до принтерів)

2210 ВТ вересень



2240 418 374,00
(у т.ч. ПДВ 69729)                        

чотириста вісімнадцять тисяч триста 
сімдесят чотири грн. (у т.ч. ПДВ 

шістдесят дев'ять тисяч сімсот двадцять 
дев'ять грн. 00коп.)

2240 55 107,00
(у т.ч. ПДВ 9184,5)                        

п'ятдесят п'ять тисячсто сім грн. (у т.ч. 
ПДВ дев'ять тисяч сто вісімдесят чотири 

грн. 50 коп.)

221 697,00

(у т.ч. ПДВ 36949,50                                                  
двісті двадцять одна тисяча сто шістсот 
дев'яносто сім грн. (у т.ч. ПДВ тридцять 
шість тисяч дев'ятсот сорок дев'ять грн. 

50 коп.)

339 143,00
(у т.ч. ПДВ 56523,83)                       

триста тридцять дев'ять тисяч сто сорок 
три  грн. (у т.ч. ПДВ п'ятдесят шість 

тисяч сто п'ятдесят двадцять три грн. 83 
коп.)

30 027,00

(у т.ч. ПДВ  5004,5)                        
тридцять тисяч двадцять сім грн. (у т.ч. 

ПДВ п'ять тисяч чотири грн. 50 коп.)

22 082,00

(у т.ч. ПДВ 3680,33)                        
двадцять дві тисячі вісімдесят дві грн.(у 
т.ч. ПДВ три тисячі шістсот вісімдесят 

грн. 33 коп.)

1 559 500,00
(у т.ч. ПДВ 259916,67)                       

мільйон п'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч 
п'ятсот грн.  (у т.ч. ПДВ  двісті п'ятдесят 
дев'ять тисяч дев'ятсот шістнадцять грн. 

67 коп.)

2240 3 226 540,00Послуги з аналізу та програмування систем – за кодом CPV за ДК 
021:2015–72240000-9 (Супроводження та удосконалення 

ВТ вересень

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням - за кодом CPV за ДК 
021:2015–72260000-5 (Послуги з оновлення корпоративної системи 
електронного документообігу КСЕДО-Е на програмній платформі ДОК 
ПРОФ 3)

2240 ПП серпень

Охоронні послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 79710000-4 
(Послуги централізованого пульту спостереження у лютому-грудні 
2021 року) 

2240 ВТ грудень 2020 р.

Охоронні послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 79710000-4 
(Послуги спостереження за сигналізацією термінового виклику групи 
затримання у лютому-грудні 2021 року) 

2240 ВТ грудень 2020 р.

Прокат пасажирських транспортних засобів із водієм - за кодом CPV за 
ДК 021:2015 - 60170000-0 (послуги з транспортного обслуговування 
легковими автомобілями у лютому частково - грудні 2021 року)

2240 ВТ грудень 2020 р.

Охоронні послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 79710000-4 
(Фізична охорона адміністративної будівлі Держфінмоніторингу по  
вул. Білоруській, 24 і прилеглої до неї території, окремих приміщень та 
матеріальних ціностей в цій будівлі у лютому-грудні 2021р.) 

2240 ВТ грудень 2020 р.

Послуги з прибирання - за кодом CPV за ДК 021:2015-90910000-9 
(послуги з прибирання приміщень адмінбудівлі Держфінмоніторингу 
та прилеглої до неї території по вул. Білоруській, 24 у березні - грудні 
2021 року )

ВТ січень

Послуги з прибирання - за кодом CPV за ДК 021:2015-90910000-9 
(послуги з прибирання приміщень адмінбудівлі Держфінмоніторингу 
та прилеглої до неї території по вул. Білоруській, 24 у грудні 2021 року 
)

ПП листопад



(у т.ч. ПДВ 537756,67)                      три 
мільйони двісті двадцять шість тисяч 

п'ятсот сорок грн.  (у т.ч. ПДВ  п'ятсот 
тридцять сім тисяч сімсот п'ятдесят шість 

грн. 67 коп.)

400 710,00
(у т.ч. ПДВ 66785,0)                                        

чотириста  тисяч сімсот десять грн. (у 
т.ч. ПДВ шістдесят шість тисяч сімсот 

вісімдесят п'ять грн.00 коп.)

2 292 300,00

(у т.ч. ПДВ 382050,0)                                             
два мільйони двісті дев'яносто дві тисячі 

триста грн.  (у т.ч. ПДВ  триста 
вісімдесят дві тисячі п'ятдесят грн. 00 

коп.)

424 140,00
(у т.ч. ПДВ 70690,0)                      

чотириста двадцять чотири тисячі сто 
сорок грн. (у т.ч. ПДВ сімдесят тисяч 

шістсот дев'яносто грн. 00 коп.)

3 175 920,00
(у т.ч. ПДВ 529320,0)                       три 
мільйони сто сімдесят п'я тисяч дев'ятсот 

двадцять грн.  (у т.ч. ПДВ  п'ятсот 
двадцять дев'ять тисяч триста двадцять 

грн. 00 коп.)

16 505 501,00

(у т.ч. ПДВ  2750916,83)                         
шістнадцять мільйонів п'ятсот п'ять тисяч 

п'ятсот одна грн. (у т.ч. ПДВ два 
мільйони сімсот п'ятдесят тисяч дев'ятсот 

шістнадцять грн. 83 коп.)

2240 1622797,00

3110 14882704,00

Комп'ютерне обладнаня -  за кодом CPV за ДК 021:2015 - 30230000-0 
(Серверне, мережеве обладнання, програмне забезпечення на нього 
та послуги з їх впровадження) 

2240, 3110 ВТ серпень

Машини для обробки даних (апаратна частина)- за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 30210000-4 (персональні комп'ютери) 

3110 ВТ серпень

Системи баз даних - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 48610000-7 
(СКБД) 

2240 ВТ червень

Баласти для розрядних ламп чи трубок -  за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 311500000-2 (Змінний модуль для обладнання 
безперебійного живлення  APC Symmetra PX 48кВт) 

3110 ВТ серпень

021:2015–72240000-9 (Супроводження та удосконалення 
функціонального програмного забезпечення ІСФМ)

Мови та засоби програмування - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 
48980000-1 (Програмне забезпечення для розробки та супроводження 
обробки інформації)

2240 ВТ жовтень



402 800,00
(у т.ч. ПДВ 67133,33)                       

чотириста дві тисячі вісімсот грн.(у т.ч. 
ПДВ шістдесят сім тисяч сто тридцять три 

грн. 33 коп.)
798 832,00

(у т.ч. ПДВ  133138,67)                        
сімсот дев'яносто вісім тисяч вісімсот 

тридцять дві грн. (у т.ч. ПДВ сто 
тридцять три тисячі сто тридцять вісім 

грн. 67 коп.)
350 000,00

(у т.ч. ПДВ 58333,33)                                       
триста п'ятдесят тисяч  грн. (у т.ч. ПДВ 

п'яддесят вісім тисяч триста тридцять три 
грн. 33 коп.)

2210 19820,00

у тому числі ПДВ 3303,33
2210 64000,00

у тому числі ПДВ 10666,67

2210 11944,00
у тому числі ПДВ 1990,67

2210 8981,00

у тому числі ПДВ 1496,83

2210 3810,00

у тому числі ПДВ 635,00
2210 8380,00

у тому числі ПДВ 1396,67

2210 5850,00

у тому числі ПДВ 975,00

2210 71301,00
у тому числі ПДВ 11883,50

загальний фонд 68817,00

спеціальний фонд 2484,00

2210 14800,00

у тому числі ПДВ 2466,67

2210

Допоміжне екіпірування – за кодом СРV за ДК 021:2015-35820000-8 
(Прапори)

БВЕС листопад

Бланки - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 22820000-4 (виготовлення 
відомчих заохочувальних відзнак: Почесна грамота та Подяка) 

БВЕС вересень

Марки -  за ДК 021:2015 - 22410000-7 СП січень

Фурнітура різна -  за кодом СPV за ДК 021:2015-39290000-1 (штучні 
квіти)

БВЕС серпень

Друкована продукція з елементами захисту - за кодом CPV за  ДК 
021:2015 - 22450000-9 (виготовлення посвідчень, фірмових бланків, 
календарів, щоденників, візиток тощо ) 

БВЕС вересень

Шини для транспортних засобів великої та малої тонажності – за  
кодом СРV за ДК 021:2015-34350000-5 (придбання 4 шт. зимової гуми)

СП червень

Конструкційні матеріали – за кодом СPV за ДК 021:2015-44110000-4 
(тканеві ролети із встановленням)

БВЕС серпень

Мішки та пакети  - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 18930000-7 
(конверти)

СП листопад

Нафта і дистиляти – за кодом СРV за ДК 021:2015-09130000-9    
(бензин А-95)

СП червень

Легкові автомобілі – за кодом CPV за ДК 021:2015 – 34110000-1 3110 ВТ квітень

Комп’ютерне обладнання за кодом CPV за ДК 021:2015 - 30230000-0 
(багатофункціональний пристрій Xerox VersaLink C7030)

3110 ВТ жовтень

Мережеве обладнання - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 32420000-3 
(Мережеві криптошлюзи та засоби електронного підпису)

3110 ПП травень



2210 2700,00

у тому числі ПДВ 450,00
2210 6095,00

у тому числі ПДВ 1015,83
2210 714,00

у тому числі ПДВ 119,00
2210 868,00

у тому числі ПДВ 144,67

2210 367,00

у тому числі ПДВ 61,17

2210 630,00

у тому числі ПДВ 105,00
2210 542,00

у тому числі ПДВ 90,33

2210 4206,00

у тому числі ПДВ 701,00
2210 1720,00

у тому числі ПДВ 286,67
2210 1130,00

у тому числі ПДВ 188,33
2240 117990,00

у тому числі ПДВ 19665,00

2240 2741,00

у тому числі ПДВ 456,83

2240 1713,00

у тому числі ПДВ 285,50

2240 24567,00
у тому числі ПДВ 4094,50

2240 24063,00
у тому числі ПДВ 4010,50

2240 70000,00

у тому числі ПДВ 11666,67

Послуги з спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів – за 
кодом СРV за ДК  021:2015-60130000-8 (послуги з автотранспортного 
обслуговування діяльності Держфінмоніторингу службовим 
автомобілем замовника у листопаді - грудні 2021 року)

СП жовтень

Страхові послуги – за кодом СРV за ДК 021:2015-66510000-8 
(автоцивілка та КАСКО)

СП червень

Охоронні послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 79710000-4 
(Послуги спостереження за сигналізацією термінового виклику групи 
затримання у січні 2021 року)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Страхові послуги -  за ДК 021:2015 - 66510000-8                                                                                 
(послуги зі страхування від шкоди чи збитків)

СП квітень

Послуги з ремонту і технічного обслуговування  персональних 
комп'ютерів - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 50320000-4 (послуги з 
технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання)

СП вересень

Охоронні послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 79710000-4 
(Послуги централізованого пульту спостереження у січні 2021 року)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Гумові вироби – за кодом СРV за ДК 021:2015-19510000-4 (килимки 
гумові в салон та багажник легкового автомобіля)

БВЕС листопад

Механічні запасні частини, крім двигунів і частин двигунів - за кодом 
CPV за ДК 021:2015 - 34320000-6 (набір автомобіліста у легковий 
автомобіль)

БВЕС листопад

Різальні інструменти - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 39240000-6 
(Ножиці)

БВЕС вересень

Паперові чи картонні реєстраційні журнали - за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 22810000-1

БВЕС вересень

Синтетичні нитки та пряжа - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 19440000-
2

БВЕС вересень

Будівельні товари - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 44420000-0 (Клейкі 
стрічки)

БВЕС вересень

Клеї - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 24910000-6 БВЕС серпень

Поліетиленові мішки та пакети для сміття - за кодом СРV за ДК 
021:2015 - 19640000-4

БВЕС вересень

Газети - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 22210000-5 (Передплата 
періодичних видань)

БВЕС листопад

Швидкозшивачі та супутнє приладдя - за кодом СРV за ДК 021:2015 - 
22850000-3

СП серпень



2240 23000,00
у тому числі ПДВ 3833,33

2240 1542,00

у тому числі ПДВ 257,00
2240 15191,00

у тому числі ПДВ 2531,83

2240 7605,00
у тому числі ПДВ 1267,50

2240 7850,00
у тому числі ПДВ 1308,33

2240, 2275 523787,00

у тому числі ПДВ 87297,83

в тому числі: 2240 498587,00

загальний фонд 25200,00

2240 94318,00

у тому числі ПДВ 15719,67
2240 198809,00

у тому числі ПДВ 33134,83

2240 57552,00

у тому числі ПДВ 9592,00

2240 93791,00

у тому числі ПДВ 15631,83

2240 4635,00

у тому числі ПДВ 772,50

Послуги пожежних і рятувальних служб - за ДК 021:2015 - 75250000-3 
(послуги з протипожежного захисту, перезарядка вогнегасників)

БВЕС жовтень

Послуги з автомобільних перевезень - за кодом CPV за ДК 021:2015 - 
60100000-9 (послуги з транспортного обслуговування легковими 
автомобілями у січні - лютому (частково) 2021 року)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Охоронні послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 79710000-4 
(Фізична охорона адміністративної будівлі Держфінмоніторингу по 
вул. Білоруській, 24 і прилеглої до неї території, окремих приміщень та 
матеріальних цінностей в цій будівлі у січні -лютому  2021р.)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Послуги з прибирання - за кодом CPV за  ДК 021:2015 -   90910000-9 
(прибирання адмінбудівлі та прилеглої до неї території по вул. 
Білоруській, 24 у січні - лютому 2021 року)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Різні послуги, пов’язані з діловою сферою - за кодом CPV за  ДК 
021:2015 -79990000-0 (послуги з утримання, експлуатаційно - 
господарського, комунального обслуговування Будинку по вул. 
Білоруській, 24 і прилеглих до нього територій у січні 2021 р.)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Утилізація / видалення сміття та поводження зі сміттям - за кодом CPV 
за ДК 021:2015 - 90510000-5 (послуги з утилізації працездатності 
обладнання автоматизованих систем) 

БВЕС жовтень

Послуги з монтажу, технічного обслуговування і ремонту апаратури 
електророзподільної та контрольної (відшкодування вартості послуг з 
технічного обслуговування систем, що забезпечують функціонування 
Будинку по вул.Білоруській, 24, обслуговування телекомунікаційних 
мереж та вивезення твердих побутових відходів) 

ПНЗ січень 

2275

Послуги зі встановлення електричного обладнання – за кодом СРV за 
ДК 021:2015-51110000-6 (послуги монтажу, підключення та поставки 
спеціальних розеточних блоків для стола переговорів)

БВЕС червень

Послуги з технічного огляду та випробовувань - за кодом CPV за  ДК 
021:2015 - 71630000-3  (Послуги з експертизи працездатності 
обладнання автоматизованих систем)

БВЕС жовтень

Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних 
засобів і супутнього обладнання – за кодом СРV за ДК 021:2015-
50110000-9 (послуги з гарантійного технічного обслуговування та 
ремонту легкового автомобіля)

БВЕС червень

Дослідницькі послуги - за кодом СPV за ДК 021:2015-73110000-6 
(розроблення тимчасової індивідуальної базової лінійної норми 
витрати палива на автомобіль Toyota Camry)

БВЕС серпень



2240 49800,00

у тому числі ПДВ 8300,00

2240 2980,00

у тому числі ПДВ 496,67
2240 14900,00

у тому числі ПДВ 2483,33

2240 19601,00
у тому числі ПДВ 3266,83

2240 6310,00

у тому числі ПДВ 1051,67

2240 800,00
у тому числі ПДВ 133,33

2240 46400,00

у тому числі ПДВ 7733,33
2240 1200,00

у тому числі ПДВ 200,00

2240 12500,00

у тому числі ПДВ 2083,33

2240 580,00

у тому числі ПДВ 96,67

2240 167215,00

у тому числі ПДВ 27869,17

2240 45670,00
у тому числі ПДВ 7611,67

2240 20704,00
у тому числі ПДВ 3450,67

Послуги телефонного зв'язку та передачі даних  за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 64210000-1) (Послуги телефонного зв'язку АТС - 10, АТС - 
100 )

ПНЗ грудень 2020 р.

Послуги, пов’язані з програмним забезпеченням - за кодом CPV за ДК 
021:2015–72260000-5 (Послуги з супроводження програмного 
забезпечення ІТС «е-кабінет системи фінансового моніторингу»

ПП вересень

Послуги телефонного звязку та передачі даних за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 64210000-1 (послуги електрозв'язку у м. Києві) 

ПНЗ грудень 2020 р.

Послуги, пов'язані із системами та підтримкою - за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 72250000-2 (використання засобів захисту інформації 
Національного банку України в інформаційних задачах)

ПНЗ грудень 2020 р.

Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв'язку і передачі 
даних - за кодом  CPV за  ДК 021:2015 -  64220000-4 (Послуги з 
забезпечення доступу до інформаційної мережі Національного банку 
України виділеними каналами зв'язку у січні-лютому 2021р.)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Телекомунікаційні послуги, крім послуг телефонного зв'язку і передачі 
даних - за кодом  CPV за  ДК 021:2015 -  64220000-4 (Послуги з 
забезпечення доступу до інформаційної мережі Національного банку 
України виділеними каналами зв'язку у березні-грудні 2021р.)

БВЕС грудень 2020 р.

Інші послуги -  за ДК 021:2015 - 98390000-3                                                                               
(незалежна оцінка майна)

СП лютий

Друкарські послуги -  за ДК 021:2015 - 79810000-5                                               
(Послуги з виготовлення річного звіту та інформаційних матеріалів 
Держфінмоніторингу)

БВЕС лютий

Послуги провайдерів - за кодом CPV за ДК 021:2015-72410000-7 
(Резервний канал захищеного доступу до мережі Інтернет)

СП травень

Послуги зі стандартизації та класифікації контенту та даних CPV за ДК 
021:2015 - 72330000-2 (послуги з придбання сертифікатів захисту 
інформації домену та субдоменів Державної служби фінансового 
моніторингу України)

БВЕС жовтень

Послуги провайдерів - за кодом CPV за ДК 021:2015- 72410000-7 
(надання послуг захищеного доступу до мережі Інтернету січні-
лютому 2021р.)*

ПНЗ грудень 2020 р.

Послуги провайдерів - за кодом CPV за ДК 021:2015- 72410000-7 
(надання послуг захищеного доступу до мережі Інтернету березні-
грудні 2021р.)

СП грудень 2020 р.

Послуги телефонного зв'язку та передачі даних - за кодом CPV за ДК 
021:2015 - 64210000-1 (послуги системою електронної пошти 
Національного банку України)

ПНЗ грудень 2020 р.



2240 3300,00

у тому числі ПДВ 550,00

2240 23600,00

у тому числі ПДВ 3933,33

2240 1000,00

у тому числі ПДВ 166,67

2240 39840,00

у тому числі ПДВ 6640,00

2240 2,00

у тому числі ПДВ 0,33
2240 1000,00

у тому числі ПДВ 166,67

2250 83200,00

у тому числі ПДВ 13866,67
Інші видатки (податки та обов"язкові, збори, пеня тощо) 51302,53

загальний фонд 45200,00
спеціальний фонд 6102,53
Членські внески за участь в Егмонтській групі 2630 148600,00 ПНЗ травень

2271 428000,00
у тому числі ПДВ 71333,33

2272 44900,00
у тому числі ПДВ 7483,33

2273 1359100,00
у тому числі ПДВ 226 516,67

ВСЬОГО за бюджетною програмою 3509010 38 979 350,53

ВСЬОГО за планом з урахуванням змін за бюджетною 
програмою 3509010

Бюджетні 
асигнування на 

2021 рік 
Передбачено Планом закупівлі

в тому числі за статтями витрат:
Всього видатки Розвитку 20 228 400,00 20 034 396,0
КЕКВ 3110 20 228 400,00 20 034 396,0
Всього видатки Споживання 19 585 786,53 18 944 954,53

Оплата електроенергії  (відшкодування) за загальним фондом 
державного бюджету 

ПНЗ січень

Оплата теплопостачання  (відшкодування) ПНЗ січень

Оплата водопостачання та водовідведення  (відшкодування) за 
загальним фондом державного бюджету 

ПНЗ січень

Витрати, повязані зі службовими відрядженнями (добові, витрати на 
найм житла, транспортні квитки, візи тощо)

ПНЗ протягом року

2800 ПНЗ протягом року

Послуги з надання в оренду чи лізингу нежитлової нерухомості - за 
кодом CPV за  ДК 021:2015 - 70220000-9 (Орендна плата) 

ПНЗ січень

Послуги з професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації- за 
кодом CPV за  ДК 021:2015 -80570000-0 (семінари, підготовчі 
навчальні курси з питань пожежної безпеки, охорони праці)

ПНЗ жовтень

Консультаційні послуги  з питань систем та з технічних питань - за 
кодом CPV за ДК 021:2015 - 72220000-3 (Супроводження програмного 
забезпечення "M.E.Doc")

БВЕС протягом року

Послуги з тестування комп'ютерного обладнання  - за кодом CPV за 
ДК 021:2015 - 72820000-4 (Атестація та проведення державної 
експертизи комплексної системи захисту інформації захищеної 
автоматизованої системи класу "1")  

БВЕС липень, 
листопад

Консультаційні послуги  з питань систем та з технічних питань - за 
кодом CPV за ДК 021:2015 - 72220000-3 (Технічна пітримка і 
супроводження комп"ютерної програми з бухгалтерського обліку 
заробітної плати та інших виплат) 

БВЕС протягом року

Казначейські послуги - за кодом CPV за  ДК 021:2015 - 66600000-6 
(Послуги банківського готівкового обслуговування, комісійні за 
придбання валюти)  

ПНЗ січень



КЕКВ 2800 51 302,53 51 302,53

загальний фонд д.б. 45 200,00 45 200,00

спеціальний фонд д.б. 6 102,53 6 102,53

КЕКВ 2630 220 000,00 148 600,00

КЕКВ 2250 83 200,00 83 200,00

КЕКВ 2240 16 727 200,00 16 157 768,00

КЕКВ 2210 646 884,00 646 884,00

загальний фонд д.б. 644 400,00 644 400,00

спеціальний фонд д.б. 2 484,00 2 484,00

КЕКВ 2271 428 000,00 428 000,00

КЕКВ 2272 44 900,00 44 900,00

загальний фонд д.б. 44 900,00 44 900,00

спеціальний фонд д.б. 0,00

КЕКВ 2273 1 359 100,00 1 359 100,00

загальний фонд д.б. 1 359 100,00 1 359 100,00

спеціальний фонд д.б. 0,00

КЕКВ 2275 25 200,00 25 200,00

загальний фонд д.б. 25 200,00 25 200,00

Всього видатки на 2021 рік 39 814 186,53 38 979 350,53

Перелік скорочень
 - відкриті торги ВТ
 - закупівля без використання електронної системи БВЕС
 - спрощена процедура СП
 - переговорна процедура закупівель; ПП
 - процедура не застосовується ПНЗ
 - допорогова закупівля ДЗ

Затверджений рішенням тендерного комітету  від "19" листопада 2021 р.  № 109

В.П. Зубрій
"19" листопада 2021 р. 

О.В. БідаСекретар тендерного Комітету Держфінмоніторингу 

* Примітка: Процедура не застосовується у зв"язку із подовженням терміну дії договорів, укладених у 2020 році ( до 20% ціни) відповідно до ЗУ "Про 
публічні закупівлі" на термін, необхідний для проведення процедур закупівель на 2021 рік

Голова тендерного комітету Держфінмоніторингу  -  Заступник Голови Держфінмоніторингу


