
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2015 рік 

 
відділ освіти виконавчого комітету Знам'янської міської ради Кіровоградської області 

код 02143956 
 

Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 
бюджетни
х коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтован
ий початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 
яких планується залучити 
до підготовки  докумен-
тації конкурсних торгів 
(запиту цінових пропози-
цій, кваліфікаційної 
документації)  

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Електрична енергія 
(35.11.10) 

2273 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

1167060,51 грн. 
(один мільйон 
сто шістдесят 
сім тисячі 
шістдесят грн. 
51 коп.) з ПДВ.  

Переговорна 
процедура. 

Листопад 
2014 року. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 

 

Газ природний 
скраплений або в 
газоподібному 
стані 
(06.20.10) 

2274 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

2931944,55 грн. 
(два мільйона 
дев’ятсот 
тридцять одна 
тисяча дев’ятсот 
сорок чотири 
грн. 55 коп.) з 
ПДВ. 

Переговорна 
процедура. 

Листопад 
2014 року.. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://dkpp.rv.ua/index.php?level=40.10.10
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Предмет закупівлі 

Код 
КЕКВ 
(для 
бюджетни
х коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтован
ий початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 
яких планується залучити 
до підготовки  докумен-
тації конкурсних торгів 
(запиту цінових пропози-
цій, кваліфікаційної 
документації)  

Примітка 

М'ясо свіже та 
охолоджене 
(10.11.1) 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

693360,00 грн. 
(шістсот 
дев’яносто три 
тисячі триста 
шістдесят грн. 
00 коп.) з ПДВ. 

Відкриті 
торги 

Листопад 
2014 року. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 

 

Молоко рідке 
обробленне 
(10.51.11) 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

336000,00 грн. 
(триста тридцять 
шість тисяч грн. 
00 коп.) з ПДВ 

Відкриті 
торги. 

Листопад 
2014 року. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 

 

Сир сичужний та 
кисломолочний 
(10.51.4) 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

255000,00 грн. 
(двісті п’ятдесят 
п’ять тисяч грн. 
00 коп.) з ПДВ. 

Відкриті 
торги. 

Листопад 
2014 року. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 
 
 
 
 
 
 

 

Послуги їдалень 
(організація 
безкоштовного 
гарячого харчування 
учнів 1 – 4 класів та 
дітей пільгових 
категорій) 
(56.29.2) 

 
 
 
 
2230 
 
 
 

 
 
Кошти 
місцевого 
бюджету. 
 
 
 

1858203,38 грн. 
(один мільйон 
вісімсот 
п’ятдесят вісім 
тисяч двісті три 
грн. 38 коп.) з 
ПДВ. 
Очікувана 

 
 
 
Відкриті 
торги. 
 
 
 

 
 
Листопад 
2014 року.. 
 
 
 
 

 
Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Предмет закупівлі Код 
КЕКВ 
(для 
бюджетни
х коштів) 

Джерело 
фінансування 

вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтован
ий початок 
проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) (особа(и)), 
яких планується залучити 
до підготовки  докумен-
тації конкурсних торгів 
(запиту цінових пропози-
цій, кваліфікаційної 
документації)  

Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Масло вершкове 
(10.51.3) 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

192000,00 грн. 
(сто дев’яносто 
дві  тисяч грн. 00 
коп.) з ПДВ. 

Відкриті 
торги. 

Листопад 
2014 року. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 

 

Продукція рибна 
(10.20.1) 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету. 

213000,00 грн. 
(двісті 
тринадцять 
тисяч грн. 00 
коп.) з ПДВ. 

Відкриті 
торги. 

Листопад 
2014 року. 

Комітет з конкурсних 
торгів, юрисконсульт 
Макаров Олег Ігорович. 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 20.10.2014 № 38 
 
Голова комітету з конкурсних торгів 
 
             Черкас Н.Л.                 _____________________  
     (прізвище, ініціали)                         (підпис)     
      М.П.  
 Секретар комітету з конкурсних торгів 
 
             Макаров О.І.                  _____________________  
     (прізвище, ініціали)                         (підпис)  


