
 РІЧНИЙ  ПЛАН  ЗАКУПІВЕЛЬ 

на  2015 рік 

УПРАВЛІННЯ  КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА УЖГОРОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(найменування замовника, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 05517713 

 

Предмет 

закупівлі 

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів) 

Джерело 

фінансування

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

грн. 

Процедура 

закупівлі 

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі 

Підрозділ(и) 

(особа(и)), яких 

планується 

залучити до 

підготовки 

документації 

конкурсних торгів 

(запиту цінових 

пропозицій, 

кваліфікаційної 

документації) 

Примітка 

(Заплановане 

фінансування 2015р.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 

Будівництво міського 
кладовища 

3122 
Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
травень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 



 
 

Будівництво під’їзних шляхів 
до кладовища 3122 

Бюджет 

розвитку 
 

Відкриті 

торги 
травень 

Комітет з 

конкурсних торгів 

УКБ  Ужгородської 

міської ради 

 

Всього:        

 

Затверджений протоколом зборів комітету з конкурсних торгів від 12.02.15  р. N б/н. 

 

Голова комітету з конкурсних торгів 
                Юрко А.А.     

  (прізвище, ініціали) 

_______________ 

      (підпис)          М. П. 
  

Заступник секретаря комітету з конкурсних торгів 
          Зелінська М.І. 

  (прізвище, ініціали) 

_______________ 

     (підпис) 
  

  



КЕКВ/

КФКВ Процедура 
закупівлі

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі

2 4 5
2210/

010116 - -

2210/
010116 - -

2210/
010116 - -

2210/
010116 - -

2210/
010116 - -

2210/
010116 - -

2210/
010116 - -

2210/
010116 - -

2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

1 3 6

58.14.1 Журнали та періодичні видання

17.23.1 Приладдя канцелярське паперове (папір та конверти, кільцеві 
зшивачі документів, папки-конверти, бланки, марки, календарі, листівки, 
папки-швидкозшивачі 

26.20.1 Машини обчислювальні, частини та приладдя до них (картридж)

23.41.1 Вироби господарчі та декоративні керамічні

Додаток  до  річного  плану  закупівель на 2015 рік 
Річний план закупівель товарів та послуг без застосування процедури закупівлі

Управління  капітального будівництва Ужгородської міської ради

Предмет закупівлі
Очікувана вартість,

грн.

Примітка
(В т.ч. Код згідно з ДКПП 01697 

(при закупівлі товарів та 
послуг)

65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту

45.20.1 Технічний ремонт, обслуговування автомобілів 

Всього по КЕКВ 2210

32.99.1 Ручки для писання та олівці

20.41.3 Мило та чистильні препарати

19.20.2 Бензин, паливо, мастильні матеріали 

31.01.1 Меблі конторські, офісні

64.19.3 Послуги щодо грошового посередництва та інші (банк)

62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення 



2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

2240/
010116 - -

2250/
010116 - -

2272/
010116 - -

2273/
010116 - -

2274/
010116 - -

2282/
010116 - -

3110/
010116 - -

3110/
150110 - -

3110/
150101 - -

   (підпис)                               М. П.

(прізвище, ініціали)   (підпис)          
Зелінська М.І.Заступник секретаря комітету з 

конкурсних торгів

Юрко А.А.
Голова комітету з конкурсних 
торгів

61.10.1 Послуги щодо переддавання даних і повідомлень

Затверджений протоколом зборів комітету з конкурсних торгів від 12.02.15р. N б/н.

Всього по КЕКВ 2250

Всього по КЕКВ 2240

61.10.4 Послуги зв'язку Інтернетом проводними мережами

95.11.1 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устаткування 
(перезарядка картриджів)

Видатки на відрядження 

06.20.1 Відшкодування за природний газ

Всього по КЕКВ 2274

40.30.1Відшкодування за водопостачання та водовідведення

Всього по КЕКВ 2273

35.11.1 Відшкодування за електроенергію

Всього по КЕКВ 2272

Всього по КЕКВ 2282

Підвищення кваліфікації кадрів по державних закупівлях

Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в 
загальноосвітніх школах та НВК 

Придбання обладнання (комп’ютери ,принтери)

61.10.11 Послуги стаціонарного телефонного зв'язку - доступ та 
користування

  (прізвище, ініціали)

Лізингові платежі по будівництву та реконструкції автономних котелень в 
дошкільних закладах

Всього по КЕКВ 3110

18.14.1 Послуги палітурні та послуги, повязані з оправлянням (підшивка 
документів) 
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