
                                                ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                             
Наказ Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі  України  

                                                                                                                                     27.12.2011 № 428 
 

РІЧНИЙ  ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ   

на 2014 рік 
(зі змінами внесеними 27.02.2014 р.) 

 

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

Предмет закупівлі Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Підрозділ(и) 
особа(и),яких 
планується 
залучити до 
підготовки 
документації 
конкурсних 
торгів (запиту 

цінових 
пропозицій, 

кваліфікаційної 
документації) 

Примітки 

1  2 3 4 5 6 7 8 
38.11.2  Послуги збирання безпечних відходів, 
не придатних для вторинного використання  
ЛОТ № 1(вивезення сміття по місту); 
 
ЛОТ № 2 (захоронення сміття під час 
проведення суботників) 
 
ЛОТ № 3(ліквідація сміттєзвалищ) 

 2240 кошти місцевих 
бюджетів 

 відкриті торги січень - квітень  
2014 року 

 Головний 
розпорядник 
коштів – 
ГУЖКГ КМР 

81.29.1 Послуги щодо очищування, інші 
ЛОТ № 1 (встановлення контейнерів та 
біотуалетів по місту  під час проведення 
масових акцій та ярмарок 
 
ЛОТ № 2 (утримання громадської вбиральні 
на території парку пам’ятки-садово-паркового 
мистецтва «Ковалівський») 

2240 кошти місцевих 
бюджетів 

 відкриті торги січень - квітень  
2014 року 

 Головний 
розпорядник 
коштів – 
ГУЖКГ КМР 

81.30.1 Послуги щодо благоустрою території, 
інші. 
ЛОТ №1 Утримання зелених насаджень   
(парки, сквери, вулиці, дороги, площі, 
проспекти, інші території загального 
користування). 
 
ЛОТ № 2 Поточний ремонт зелених насаджень 
(видалення дерев, корчування пнів, посадка 
квітів, інші) 
 
ЛОТ № 3 Утримання кладовищ 
 
 
ЛОТ № 4 Технічне обслуговування та 

2240 кошти місцевих 
бюджетів 

 відкриті торги 
 
 

січень - квітень  
2014 року 

 Головний 
розпорядник 
коштів – 
ГУЖКГ КМР 



 

 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 27.02.2014 р.  № 4  
 

Голова комітету з конкурсних торгів            Погребнюк Р.А. _________________________ 
                          (прізвище,ініціали)     (підпис) М.П. 

Секретар комітету з конкурсних торгів         Криворучко Т.В.  ________________________ 
             (прізвище,ініціали)     (підпис)  
 

утримання  в належному стані мережі 
зовнішнього освітлення 
 
ЛОТ № 5 Встановлення зупинок громадського 
транспорту 
 
ЛОТ № 6 Утримання фонтанів на площі                  
ім. Кірова (площа Героїв Майдану) 
 
ЛОТ № 7 Ремонт зупинок громадського 
транспорту 
 
ЛОТ № 8  Послуги з прибирання, утримання 
вулично-дорожньої мережі та штучних споруд 
в належному стані. 
 
ЛОТ № 9 Встановлення малих архітектурних 
форм 
 
ЛОТ № 10  Встановлення лавок 
 
ЛОТ № 11 Встановлення урн 
 
ЛОТ № 12  Утримання та поточний  ремонт 
світлофорних об'єктів) 
 
71.12.1 Послуги інженерні (виготовлення 
схеми санітарної очистки м. Кіровограда) 

2240 кошти місцевих 
бюджетів 

 відкриті торги січень - квітень  
2014 року 

 Головний 
розпорядник 
коштів – 
ГУЖКГ КМР 


