
                                                                                                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО  
                                                                                                                         Наказ Міністерства економіки України  
                                                                                                                                                                                                                            від 26.07.2010 р. N 922 
                                                                                                                                                                                                                            (у редакції наказу Міністерства  
                                                                                                                                                                                                                            економічного розвитку і торгівлі України 
                                                                                                                                                                                                                            від 27.12.2011 № 428) 
 
 
 
 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ ЗАКУПІВЕЛЬ 
на 2013 рік 

Управління власності та приватизації комунального майна Кіровоградської міської ради, 37623993  
(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 

Машини обчислювальні, частини та приладдя до 
них (Інформаційні термінали - 5 од.; швидкісні 
сканери - 3 од.; принтери - 18 од.; сканери штрих 

кодів – 10 од; системні блоки - 8 од.) 

3110 

Кошти 
державного та 
місцевого 
бюджетів 

220600,00 
відкриті 
торги 

липень 2013 р. 

Начальник управління – Щербина О. В., 
головний спеціаліст спецбюджетного 
відділу – Депутатов В. В., начальник 

відділу фінансово-бухгалтерського обліку 
та реєстру – Бедлінська Я. О. 

26.20.1 

Апаратура електрична для проводового 
телефонного чи телеграфного зв'язку; відеофони 

(комутатори - 18 од.) 
3110 

Кошти місцевого 
бюджету 

199000,00 
запит 

цінових  
пропозицій 

липень 2013 р. 

Начальник управління – Щербина О. В., 
головний спеціаліст спецбюджетного 
відділу – Депутатов В. В., начальник 

відділу фінансово-бухгалтерського обліку 
та реєстру – Бедлінська Я. О. 

26.30.2 

Частини електричної апаратури для телефонного 
чи телеграфного зв'язку (базовий блок 
автоматичної телефонної станції; плати 

розширення до базового блоку) 

3110 
Кошти місцевого 

бюджету 
190000,00 

запит 
цінових  

пропозицій 
липень 2013 р. 

Начальник управління – Щербина О. В., 
головний спеціаліст спецбюджетного 
відділу – Депутатов В. В., начальник 

відділу фінансово-бухгалтерського обліку 
та реєстру – Бедлінська Я. О. 

26.30.3 

Послуги щодо проектування та розробляння у 
сфері інформаційних технологій (створення 
системи електронного документообігу між 

2240 
Кошти 

державного 
бюджету 

910000,00 відкриті 
торги 

липень 2013 р. 
Начальник управління – Щербина О. В., 
головний спеціаліст спецбюджетного 
відділу – Депутатов В. В., начальник 

62.01.1 



Центром надання адміністративних послуг та 
виконавчими органами Кіровоградської міської 

ради) 

відділу фінансово-бухгалтерського обліку 
та реєстру – Бедлінська Я. О. 

Послуги інженерні (послуги по створенню 
локальної мережі) 2240 

Кошти 
державного 
бюджету 

605700,00 
відкриті 
торги 

липень 2013 р. 

Начальник управління – Щербина О. В., 
головний спеціаліст спецбюджетного 
відділу – Депутатов В. В., начальник 

відділу фінансово-бухгалтерського обліку 
та реєстру – Бедлінська Я. О. 

71.12.1 

 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  02 серпня 2013 року № 5. 
 
 
 
 

Голова комітету з конкурсних торгів                     Щербина О. В.                                     __________________            М. П. 
                    (прізвище, ініціали)      (підпис) 
 

Секретар комітету з конкурсних торгів                 Депутатов В. В.                                     __________________            
                    (прізвище, ініціали)      (підпис) 
 


