
                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 
Наказ Міністерства економіки  України  

                                                                                                                                     26.07.2010 № 922 
ЗМІНИ  ДО РІЧНОГО  ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ   

на ___2013___ рік 
 

Головне управління  житлово-комунального господарства Кіровоградської міської ради 03365245 
(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 

(станом на 21.05.2013 р.)  
 

Предмет Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана вартість Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Замовник 

1  2 3 4 5 6 7 
81.30.1 Послуги щодо благоустрою (утримання 
зелених насаджень та догляд за деревами, 
кущами, газонами та квітниками) 

2240 міський бюджет  відкриті торги березень Головне управління житлово-
комунального господарства КМР  

Поточний ремонт зелених насаджень (Державні 
будівельні норми ДБН Д.I.I.I -2000) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень 
 

Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

90.00.3 Санітарне оброблення та аналогічні 
послуги (утримання в чистоті доріг) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень 
 

Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

Утримання об’єктів міського благоустрою 
(Державні будівельні норми д1.1-1-2000) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

01.41.1 Послуги в рослинництві (утримання 
парків, скверів, площ, місць                            
загального користування) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень  
 

Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

Утримання та ремонт світлофорних об’єктів 
(Державні будівельні норми д1.1-1-2000) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень 
 

Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

90.00.2 Послуги з видалення твердих відходів 
(вивіз сміття по місту) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

01.41.1 Послуги в рослинництві (утримання 
кладовищ) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень 
 

Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

90.00.3 Санітарне оброблення та аналогічні 
послуги (технічне обслуговування та утримання в 
належному стані мереж зовнішнього освітлення) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень 
 

Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

90.00.2 Послуги з видалення твердих відходів 
(ліквідація сміттєзвалищ) 

2240 міський бюджет  відкриті торги січень Головне управління житлово-
комунального господарства КМР 

ДК 015-97 – 1.2 18 Дослідження та розробки в 
галузі транспорту (виготовлення єдиної 
дислокації технічних засобів регулювання 
дорожнього руху) 

3132 міський бюджет  відкриті торги березень Головне управління житлово-
комунального господарства 

Капітальний ремонт дороги по вул. Башкирській 
(Державні будівельні норми д.1.1-.-2000) 

3132 міський бюджет  відкриті торги березень Головне управління житлово-
комунального господарства 

Поточний ремонт вул. Орджонікідзе 2240 міський бюджет  відкриті торги липень Головне управління житлово-
комунального господарства 

Капітальний ремонт вул. Кірова 3132 міський бюджет  відкриті торги липень Головне управління житлово-
комунального господарства 

Капітальний ремонт вул. Покровська 3132 міський бюджет  відкриті торги липень Головне управління житлово-
комунального господарства 

Поточний ремонт дороги по вул. Декабристів 2240 міський бюджет  відкриті торги липень Головне управління житлово-
комунального господарства 



 
 

2 

 
 
 
 
 
 
Голова комітету з конкурсних торгів    _Погребнюк Р.А.   _______________ 
                                                                  (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П.  
 
 
Секретар комітету з конкурсних торгів _Криворучко Т.В.   _______________ 
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)     

Поточний ремонт дороги по вул. Героїв 
Сталінграда 

2240 міський бюджет  відкриті торги липень Головне управління житлово-
комунального господарства 


