
№ 

з/п

КПКВК/

КТКВК

Найменування постачальника товарів, 

надавача послуг
Найменування товарів, послуг Сума (грн.)

1 ПрАТ "Сумське АТП-15954"

за зберігання транспортного 

засобу 160,00

2 ПрАТ "Сумське АТП-15954"

проведення медичного контролю 

водія 180,00

3 ПП Артеменко М.М.

 за супроводження програмного 

забезпечення 100,00

4 ФОП Захарко Ю.І.

послуги по лабораторним 

вимірюванням електромережі 108,37

5 ТОВ"Сумитеплоенерго"  за опалення 15676,50

6 Сумська фiлiя ПАТ "Укртелеком"

 послуги по експлуатаційно-

технічному обслуговуванню 

засобів та споруд зв'язку 139,68

7

КП "Мiськводоканал" Сумської мiської 

ради

послуги по водопостачанню і 

водовідведенню 97,53

8

ПАТ"Сумиобленерго"Фiлiя"СМВ"Енергоз

бут

за споживання  активної 

електроенергії 8731,41

25193,49

9 ТОВ"Сумськi телекомсистеми"

послуги доступу до 

мультисервісної мережі  передачі 

інформації
827,00

10 Комлайн Груп ТОВ

послуги по наданню досутупу до 

мережі Інтернет
986,00

11

УДСО при УМВС України в Сумській 

області

 послуги  із централізованого 

спостереження,реагування та 

обслуговування системи 

тривожної сигналізації
550,00

12

ПП"Вогнезахист"

 послуги по обслуговуванню 

системи пожежної 

сигналізації,оповіщення про 

пожежу та монiторинг 600,00

13

ПП"Вогнезахист"

послуги по  пожежному 

спостереженню за установленою 

пожежною автоматизацією

300,00

14

ФОП Дядченко І.О.

послуги по поточному ремонту 

комп'ютерної техніки,заправці та 

реставрації картриджів 8098,00

15
ПАТ "Укртелеком" Сумська фiлiя  за телекомунікаційні послуги

1764,28

16

ПАТ "Укртелеком" Сумська фiлiя

 послуги по експлуатаційно-

технічному обслуговуванню 

засобів та споруд зв'язку 139,68

17

ДП "Iнформаційно-обчислювальний центр 

Мiністерства соціальної полiтики України"
 послуги по  супроводженню 

програмного забезпечення 11635,92

18
ФОП Татарченко Є.I.

 послуги по  технiчному  

обслуговуванню комп'ютерiв 3277,00

19 ФОП Захарко Ю.І.

послуги по лабораторним 

вимірюванням електромережі 3818,09

20

КП "Мiськводоканал" Сумської мiської 

ради

послуги по водопостачанню і 

водовідведенню 33,67

Місцевий бюджет

Інформація

про державні закупівлі товарів, послуг Департаментом соціального захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації  у грудні 2015 року. 

Державний бюджет

Разом

091212

7881010



21

ПАТ"Сумиобленерго"Фiлiя"СМВ"Енергоз

бут

за споживання  активної 

електроенергії 339,36

32369,00

22 ФОП Корощенко В.В. придбання  канцтоварів та паперу 700,00

23

КП "Мiськводоканал" Сумської мiської 

ради

послуги по водопостачанню і 

водовідведенню 20,00

24

ПАТ"Сумиобленерго"Фiлiя"СМВ"Енергоз

бут

за споживання  активної 

електроенергії 680,00

25 ТОВ"Сумитеплоенерго"  за опалення 300,00

1700,00

59262,49

Голова тендерного комітету Департаменту Г.М.Пономаренко

Разом

Всього

Разом

091210


