
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ  
на 2011 рік 

___Виконавчий комітет Ужгородської міської ради, код ЄДРПОУ - 04053699_ 
 

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) 

Примітки 

1  2  3 4  5 6  7  8 
40.30.1. Послуги з постачання 
водяної пари і гарячої води 
(включно з холодоагентами) 
(теплова енергія в гарячій воді) 

1161 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 
закупівля в 
одного 
учасника 

грудень 
2010р.  змінено 19.01.2011р. 

40.10.1. Електрична енергія 
(електрична енергія для 
забезпечення потреб 
електроустановок Споживача) 

1163 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 
закупівля в 
одного 
учасника 

грудень 
2010р.   

01.11.2. Культури овочеві 1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

01.12.1. Овочі свіжі  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.11.1. М'ясо свіже та заморожене  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.12.1. М'ясо та харчові 
субпродукти свійської птиці  1133 

кошти 
місцевого 
бюджету 

 запит цінових 
пропозицій 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.13.1. М’ясопродукти  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.20.1. Продукція рибна  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 запит цінових 
пропозицій 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 



змінено 14.01.2011р. 

15.33.1. Продукти готові та 
консерви овочеві  1133 

кошти 
місцевого 
бюджету 

 запит цінових 
пропозицій 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 
змінено 14.01.2011р. 

 
15.51.1. Молоко рідке та вершки  

 

1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.51.3. Масло вершкове   1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.51.5. Продукти молочні інші  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.61.3. Крупи  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 запит цінових 
пропозицій 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 
змінено 14.01.2011р. 

15.81.1. Вироби хлібобулочні, 
тістечка та здобні хлібобулочні 
вироби  

1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 
15.82.1. Вироби сухарні, печиво та 
здобні хлібобулочні вироби 
довгочасного зберігання  

1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 запит цінових 
пропозицій 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 

15.83.1. Цукор  1133 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 запит цінових 
пропозицій 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для управління освіти згідно ріш-

ня виконкому міської ради 
змінено 14.01.2011р. 

93.03.1 Послуги з організації 
похоронів та суміжні послуги 
(послуги з утримання кладовищ) 

1134 
1162 
1163 
1165 

кошти 
місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 
ріш-ня виконкому міської ради 

90.00.3 Санітарне оброблення та 
аналогічні послуги (послуги з 
утримання доріг) 

1165 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 
ріш-ня виконкому міської ради 

45.34.2 Інші електромонтажні 
роботи (послуги з утримання 
світлофорних об’єктів) 

1134 
 

кошти 
місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 
ріш-ня виконкому міської ради 

01.41.1 Послуги в рослинництві 
(озеленення та утримання зелених 
насаджень) 

1134 
1165 

кошти 
місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 



ріш-ня виконкому міської ради 
31.62.9 Послуги з монтажу, 
технічного обслуговування і 
ремонту електроустаткування 
н.в.і.у (послуги з утримання 
систем вуличного освітлення) 

1134 
1165 

кошти 
місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 
ріш-ня виконкому міської ради 

90.00.2 Послуги з видалення 
твердих відходів (послуги з 
ліквідації несанкціонованих 
сміттєзвалищ, вивіз сміття) 

1165 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 
ріш-ня виконкому міської ради 

40.10.1 Електрична енергія 1163 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 
закупівля в 
одного 
учасника 

грудень 
2010р.  

закупівля на засадах координації 
для головного управління 

міського господарства згідно 
ріш-ня виконкому міської ради 

45.61.1 Будинки житлові (квартира 
інваліду ВВВ 1-ї групи) 2430 

кошти 
державного 
бюджету 

 відкриті торги серпень 
2011р.  змінено 17.08.2011р. 

70.31.1 Послуги агентств 
нерухомості (проведення 
нормативної грошової оцінки 
земель м. Ужгорода) 

1134 
кошти 

місцевого 
бюджету 

 відкриті торги серпень 
2011р.  змінено 17.08.2011р. 

 
 
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 17.08.2011р. № 46. 
 
Заступник міського голови, 
Голова комітету з конкурсних торгів:                     Беляков Ю.В.   _______________ 
                                                                                                                                             М. П.  
Секретар комітету з конкурсних торгів                   Химич В.В.   _______________ 
 


