
Конкретна назва предмету закупівлі Коди та назви 

відповідних 

класифікаторів 

предмета закупівлі (за 

наявності)

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

Послуги з періодичного технічного 

обслуговування дизель-генератора Wilson 

P150E

50530000-9

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

техніки

65 000,00

(власний бюджет)
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з підтримки номерних ресурсів 

Інтернету

72720000-3

Послуги у сфері 

глобальних мереж

6 000,00

(власний бюджет)
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги інтернет-сервісу InfoStream Client  

72320000-4

Послуги, пов’язані з 

базами даних

21 600,00

(власний бюджет)
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Стесіна О.В.

Послуги доступу до інформаційно-правової 

системи «Прецедент»

72320000-4

Послуги, пов’язані з 

базами даних

38 567,00

(власний бюджет)
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з розміщення оголошень Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

99999999-9

Не відображене в інших 

розділах

45 000,00

(власний бюджет)
грудень 2019

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з підвищення кваліфікації та 

навчання кадрів

80570000-0                      

Послуги з професійної 

підготовки у сфері 

півищення кваліфікації

199 000,00                 

(власний бюджет)
січень-грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Транспортні квитки (лютий, березень)
34980000-0                                      

Транспортні квитки

12 000,00                  

(власний бюджет)
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги страхування членів виконавчої 

дирекції Фонду, уповноваженої особи 

Фонду

66510000-8                              

Страхові послуги

10 000,00                                 

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Бланки
22820000-4                                 

Бланки

4 000,00                           

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2020  рік 

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, код за ЄДРПОУ 21708016



Нитки для прошиву 200 м (власні кошти)
19440000-2                              

Синтетичні нитки та пряжа

851,00                                     

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Паперові канцелярські вироби

22810000-1                              

Паперові чи картонні 

реєстраційні журнали

25 801,98                                      

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Папки та швидкозшивачі 

22850000-3 

Швидкозшивачі та супутнє 

приладдя

15 840,42                                  

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Корзина для сміття, шило

39220000-0                              

Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і 

приладдя для закладів 

громадського харчування

2 672,00                                 

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Калькулятор

30140000-2                              

Лічильна та 

обчислювальна техніка

11 808,00                  

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Лінійка, рамка для грамот
39290000-1                               

Фурнітура різна 

5 106,72                                    

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Канцелярський набір настільний 

39260000-2                             

Секційні лотки та 

канцелярське приладдя 

5 040,00                                    

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Клеї
24910000-6                              

Клеї

5 501,52                                    

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Ножиці
39240000-6                              

Різальні інструменти 

2 160,00                                   

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Фарба
44810000-1                             

Фарби

672,48                                   

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Патчкорд оптичний
32560000-6                             

Оптоволоконні матеріали

21 500,00                  

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Шини автомобільні 
19510000-4                                     

Гумові вироби

24 000,00                  

(власний бюджет)
вересень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Бензин А-95   
09130000-9                             

Нафта і дистиляти

60 000,00                  

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.                                                



Аптечка офісна 

33190000-8                             

Медичне обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні

4 500,00                  

(власний бюджет)
вересень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Дозатор для рідкого мила
39830000-9                             

Продукція для чищення

6 400,00                  

(власний бюджет)
квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Щітка для унітазу

39220000-0                              

Кухонне приладдя, товари 

для дому та господарства і 

приладдя для закладів 

громадського харчування

6 400,00                  

(власний бюджет)
квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Вогнегасник

35110000-8 

Протипожежне, рятувальне 

та захисне обладнання

600,00                                      

(власний бюджет)
жовтень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Знаки поштової оплати
22410000-7                             

Марки

100 000,00                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги з надання доступу шляхом 

підключення Системи електронного 

документообігу до Системи електронної 

взаємодії органів виконавчої влади версії 

72720000-3 Послуги у 

сфері глобальних мереж

6 996,00                                      

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Періодичні видання 22210000-5 Газети
49 600,00                         

(власний бюджет)
листопад 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Захарова О.В.

Послуги з виготовлення презентаційного 

відео  ролику про оновлення бренду Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

92110000-5                              

Послуги з виробництва 

кіноплівки та відеокасет і 

супутні послуги

198 500,00                         

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з організації круглих столів

92400000-5                              

Послуги інформаційних 

агенств

24 000,00                         

(власний бюджет)
лютий-грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з проведення тренінгів для 

керівників

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

132 000,00                            

(власний бюджет)
січень-квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.



Послуги експертної оцінки майна

79410000-1 Консультаційні 

послуги з питань 

підприємницької 

діяльності та управління

10 000,00                                      

(власний бюджет)
вересень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Фотографічне обладнання
38650000-6                             

Фотографічне обладнання

46 365,92                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Апаратура для запису та відтворення аудіо- 

та відеоматеріалу

32330000-5                                 

Апаратура для запису та 

відтворення аудіо- та 

відеоматеріалу

21 673,78                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Обладнання для проведення інвентаризації
30170000-1                           

Етикетувальні машини

199 000,00                                     

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Електричні побутові прилади (пилосос, 

сушарка для рук)

39710000-2                                

Електричні побутові 

прилади

27 500,00                                      

(власний бюджет)
квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Примірник програмної продукції у формі 

ліцензійного ключа для активації 

комп’ютерної програми «Система 

електронного документообігу АСКОД»

48310000-4                         

Пакети програмного 

забезпечення для 

створення документів

199 500,00                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірник програмного забезпечення 

(невиключна ліцензія) Бітрікс

48220000-6                         

Пакети програмного 

забезпечення для мереж 

Інтернет та Інтранет

167 798,00                                      

(власний бюджет)
вересень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірник ліцензійного (невиключна 

ліцензія) програмного забезпечення 

Автоматизований клієнт Комп'ютерної 

програми "Система корпоративної 

48220000-6                           

Пакети програмного 

забезпечення для мереж 

Інтернет та Інтранет

3 392,00                                      

(власний бюджет)
липень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення для 

створення та редагування файлів типу PDF

48320000-7                            

Пакети програмного 

забезпечення для роботи з 

графікою та зображеннями

8 000,00                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Примірники програмного забезпечення для 

для монтажу відео роликів

48320000-7                            

Пакети програмного 

забезпечення для роботи з 

графікою та зображеннями

18 000,00                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Примірник програмного забезпечення 

Mscrosoft Ofice Professional Plus

48620000-0                           

Операційні системи

36 120,00                                      

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з технічного обслуговування і 

ремонту пасажирських автомобілів

50110000-9                                

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання

80 000,00                             

(власний бюджет)
січень-грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги мийки автомобілів Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб

50110000-9                                

Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 

мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання

19 200,00                             

(власний бюджет)
січень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з технічного обслуговування 

вогнегасників

24950000-8                     

Спеціалізована хімічна 

продукція

5 500,00                             

(власний бюджет)
листопад 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Яроцевич О.С.

Послуги з ремонту майна Фонду

50850000-8                     

Послуги з ремонту і 

технічному 

обслуговуванню меблів

9 900,00                             

(власний бюджет)
січень-грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги страхування ТЗ
66510000-8                                

Страхові послуги

79 000,00                             

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги страхування цивільної 

відповідальності власників ТЗ

66510000-8                             

Страхові послуги

6 000,00                             

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги страхування водія на випадок 

нещасної події 

66510000-8                      

Страхові послуги

300,00                             

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги моніторингу інформаційного 

простору

79310000-0                             

Послуги з проведення 

ринкових досліджень

186 000,00                             

(власний бюджет)
квітень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з утилізації списаного майна

90510000-5               

Утилізація сміття та 

поводження зі сміттям

10 000,00                             

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.



Послуги експертна діагностика технічного 

стану майна

71310000-4 Консультаційні 

послуги у галузях інженерії 

та будівництва

10 000,00                               

(власний бюджет)
серпень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Діденко Ф.П.

Послуги з доступу до онлайн-ресурсу
72320000-4 Послуги, 

пов’язані з базами даних

10 000,00                                   

(власний бюджет)
лютий  2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Послуги з генерації цифрових сертифікатів 

для організації безпечної взаємодії 

електронними протоколами обміну даними 

у стандарті SSL

72420000-0                              

Послуги у сфері розвитку 

Інтернету

5300,00                                   

(власний бюджет)
червень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги з перекладу Річного звіту Фонду 

гарантування вкладів фізичних осіб за 2019 

рік

79530000-8                                

Послуги з письмового 

перекладу

50 000,00                                   

(власний бюджет)
травень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Послуги з письмового перекладу

79530000-8                                  

Послуги з письмового 

перекладу

18 000,00                                   

(власний бюджет)
січень-березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Серветник І.В.

Виготовлення перепусток

22450000-9                        

Друкована продукція з 

елементами захисту

16 960,00                                

(власний бюджет)
січень - грудень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Каушан А.М.

Послуги з консолідації обраних ринкових 

даних у вигляді статистичних показників: 

визначення ринкового рівня оплати праці за 

посадами, які існують у Фонді гарантування 

вкладів фізичних осіб

79330000-6                               

Статистичні послуги

80 000,00                                

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Ковальова О.В.

Електричній подовжувач

31220000-4                                 

Елементи електричних 

систем

6 000,00                                

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги користування реєстрами ДП 

"Національні інформаційні системи"

79140000-7 Послуги з 

юридичної консультації та 

правового інформування

30 000,00                                

(власний бюджет)
лютий 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Дещеня О.Л.

Послуги з оновлення інформаційних 

масивів системи

98390000-3                             

Інші послуги

75 000,00                                

(власний бюджет)
червень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Патчкорд комутаційний
32420000-3

Мережеве обладнання

24 450,00                  

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги доступу до web-сервісів для 

створення матеріалів для тестування та 

інших навчально-контролюючих матеріалів

72320000-4

Послуги, пов’язані з 

базами даних

12 000,00

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.



Послуги доступу до web-додатків Google

72320000-4

Послуги, пов’язані з 

базами даних

1 631,00

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Послуги доступу до вебінарів та 

конференцій

72320000-4

Послуги, пов’язані з 

базами даних

6 048,00

(власний бюджет)
березень 2020

Відповідальна особа за 

здійснення закупівлі 

Бащев А.А.

Затверджений рішенням тендерного комітету від 09 грудня 2019 № 588/19 (зі змінами, затвердженими рішеннями ТК від 20.01.2020 №022/20).

Голова тендерного комітету С.В. Рекрут

(підпис)

Секретар тендерного комітету Т.М. Мазур

(підпис)

_____________________________

______________________________


