
 

Річний план закупівель на 2014 рік (зі змінами) 

Державна міграційна служба України, код за ЄДРПОУ 37508470 

 

 (найменування замовника-розпорядника державних коштів) 

Предмет 

закупівлі 

 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет

них 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 (в т. ч. ПДВ),  грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтован

ий початок 

проведення 

 процедури 

закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), 

яких планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

котирувань) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Послуги щодо консультування стосовно 

систем і програмного забезпечення 

(послуги з технічного обслуговування, 

адміністрування, надання консультацій 

щодо користування та супроводу 

програмного забезпечення програмно-

технічних комплексів вузлів 

центрального, регіонального та місцевого 

рівнів Державної інформаційної системи 

реєстраційного обліку фізичних осіб та їх 

реєстрування) 

2240 Державний 

бюджет  
 Закупівля 

в одного 

учасника 

січень 

2014 року 

Департамент ІТ 62.02.2 

Послуги щодо забезпечення людськими 

ресурсами, інші (перевезення апарату 

ДМС) 

2240 Державний 

бюджет  
 Відкриті 

торги 

листопад 

2013 року 

Департамент БСРЗ 78.30.1 

Торги відмінено 

(протокол засідання 

від 17.01.2014) 

Послуги пасажирського повітряного 

транспорту (послуги з організації 

примусового видворення за межі України 

незаконних мігрантів)  

2240 Державний 

бюджет  

 Відкриті 

торги 

листопад – 

грудень  

2013 року 

Департамент СБІ 51.10.1 

Послуги у сфері громадського порядку та 

громадської безпеки (послуги з охорони 

адміністративних приміщень апарату 

ДМС України по вул. Володимирська, 9) 

2240 Державний 

бюджет 

 Закупівля 

в одного 

учасника 

лютий 

2014 року 

Департамент БСРЗ 84.24.1 

Послуги щодо передавання даних 

мережами проводового зв’язку 

(телекомунікаційні послуги для державної 

інформаційної системи реєстраційного 

обліку фізичних осіб та їх 

документування ДМС України ) 

2240 Державний 

бюджет  

 Закупівля 

в одного 

учасника 

лютий 2014 

року 

Департамент ІТ 61.10.3 



 

Предмет 

закупівлі 

 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет

них 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 (в т. ч. ПДВ),  грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтован

ий початок 

проведення 

 процедури 

закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), 

яких планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

котирувань) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Послуги щодо загального очищування 

будівель (експлуатаційні послуги з 

утримання нежитлових приміщень за 

адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12) 

2240 Державний 

бюджет  

 Закупівля 

в одного 

учасника 

Лютий   

2014 року 

 81.21.1 

Послуги щодо загального очищування 

будівель (експлуатаційні послуги з 

утримання нежитлових приміщень за 

адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 9) 

2240 Державний 

бюджет  

 Запит 

цінових 

пропозицій 

Грудень 

2013 року 

 81.21.1 

Послуги щодо друкування, інші (послуги 

з персоналізації бланків паспортів 

громадянина України для виїзду за 

кордон) 

2240 Державний 

бюджет 

 Закупівля 

в одного 

учасника 

Січень  

2014 року 

 18.12.1  

 

Послуги щодо передавання даних 

мережами проводового зв'язку (послуги 

конфіденційного зв’язку щодо захищеної 

передачі даних мережами проводового 

електрозв’язку з використанням ресурсу 

НСКЗ, послуги конфіденційного зв’язку 

щодо захищеної передачі даних мережами 

проводового електрозв’язку з 

використанням ресурсу НСКЗ для для 

підсистеми "Аркан" ДМС України 

послуги конфіденційного зв’язку щодо 

захищеної передачі даних мережами 

проводового електрозв’язку з 

використанням ресурсу НСКЗ для 

територіальних органів ДМС України) 

2240 Державний 

бюджет  

 Закупівля 

в одного 

учасника 

Листопад  

2013 року 

 61.10.3 

Послуги зв’язку Інтернетом проводовими 

мережами (надання доступу до мережі 

Інтернет через захищений вузол Інтернет 

доступу оператора)  

2240 Державний 

бюджет  

 Запит 

цінових 

пропозицій 

Листопад  

2013 року 

 61.10.4 

Послуги щодо забезпечення людськими 

ресурсами, інші (перевезення апарату 

ДМС) 

2240 Державний 

бюджет  
 Відкриті 

торги 

січень     

2014 року 

 78.30.1 

 



 

Предмет 

закупівлі 

 

Код 

КЕКВ 

(для 

бюджет

них 

коштів) 

Джерело 

фінансування 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі 

 (в т. ч. ПДВ),  грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтован

ий початок 

проведення 

 процедури 

закупівлі 

Підрозділ/и (особа/и), 

яких планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

котирувань) 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всього:         

 

Зміни затверджені рішеннями комітету з конкурсних торгів від « 17 » січня 2014 р.  
  

Голова комітету з конкурсних торгів      Стус В.В.                                                             __________ 
                                                                                                          (прізвище, ініціали)                                                                  (підпис)    МП     
 

Секретар комітету з конкурсних торгів                            Сімонов А.А.          __________ 
                                                                     (прізвище, ініціали)                                                                        (підпис) 


