
                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                 
Наказ Міністерства економіки            
України 

                                                                                                                    26.07.2010 №922

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ 
на ___2011___ рік

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

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від ___06.09.2011____ № __29__                                                                                                                                           
Голова комітету з конкурсних торгів    _Кривенко М.П.   _______________

                                      (прізвище, ініціали)   (підпис)    М. П.

Пред-мет заку-півлі Код 
КЕКВ 
(для 
бюджет
-них 
коштів) 

Джерело фінансу-
вання

Очіку-вана 
вартість 
предмета 
закупівлі

Проце-дура 
закупів-лі

Орієнтов-ний 
початок 
проведення 
процедури 
закупівлі

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

При-мітки

1 2 3 4 5 6 7 8
Поточний ремонт зелених насаджень 1134 міський бюджет відкриті торги січень-грудень Головне упр.житл.-комун.госп.Кір.міс.рад. 

Утримання об’єктів міського благоустрою 1134 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл. -комун.госп.Кір.міс.рад.

Утримання в чистоті доріг 1165 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл. -комун.госп.Кір.міс.рад.

Утримання  парків,скверів,площ,місць загального 
користування 

1165 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл. -комун.госп.Кір.міс.рад.

Вивіз сміття по місту  1165 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл..-комун.госп.Кір.міс.рад.

Технічне обслуговування та утримання в 
належному стані  мереж зовнішнього освітлення 

1165 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл..-комун.госп.Кір.міс.рад.

Утримання зелених насаджень та догляд за 
деревами, кущами , газонами та квітниками  

1134 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл. -комун.госп.Кір.міс.рад.

Утримання та ремонт світлофорних об’єктів 1134 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл..-комун.госп.Кір.міс.рад.

Ремонт та утримання кладовищ 1165 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл. -комун.госп.Кір.міс.рад.

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

1165 міський бюджет відкриті торги січень- грудень Головне упр.житл. .комун.госп.Кір.міс.рад.

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

1165 міський бюджет відкриті торги листопад- грудень Головне упр.житл.-комун.госп.Кір.міс.рад.

01.41.1Утримання зелених насаджень та догляд за 
деревами, кущами , газонами та квітниками  

1134 міський бюджет відкриті торги листопад- грудень Головне упр.житл. -комун.госп.Кір.міс.рад.

01.41.1Утримання  парків,скверів,площ,місць 
загального користування 

1165 міський бюджет запит цінових 
пропозицій 

листопад- грудень Головне упр.житл..-комун.госп.Кір.міс.рад.



Секретар комітету з конкурсних торгів _Клименко Л.П._   _______________
                                                                   (прізвище, ініціали)     (підпис)    


