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Річний план  

закупівель на 2014 рік   
відділу освіти Слов’янської міської ради, код за ЄДРПОУ 02142922 

 

Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансув

ання 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

Пара та гаряча вода; постачання пари 
та гарячої води 

2271 
Місцевий 
бюджет 

Закупівля в 
одного учасника 

Листопад 2013 р. 
Підпункт 2 пункту 2 ст. 39 ЗУ 

«Про здійснення держ. 
закупівель» 

Обробляння та розподіляння води 
трубопроводами   

2272 
Місцевий 
бюджет 

Закупівля в 
одного учасника 

Листопад 2013 р. 
Підпункт 2 пункту 2 ст. 39 ЗУ 

«Про здійснення держ. 
закупівель» 

Енергія електрична  2273 
Місцевий 
бюджет 

Закупівля в 
одного учасника 

Листопад 2013 р. 
Підпункт 2 пункту 2 ст. 39 ЗУ 

«Про здійснення держ. 
закупівель» 

Газ природний, скраплений або в 
газоподібному стані  

2274 
Місцевий 
бюджет 

Закупівля в 
одного учасника 

Листопад 2013 р. 
Підпункт 2 пункту 2 ст. 39 ЗУ 

«Про здійснення держ. 
закупівель» 

М’ясо великої рогатої худоби, 
свиней, овець, кіз, коней та інших 
тварин родини конячих, свіже чи 
охолоджене.  

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Субпродукти харчові великої рогатої 
худоби, свиней, овець, кіз, коней та 
інших тварин родини конячих, свіжі 
чи охолоджені 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансув

ання 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

М’ясо свійської птицi, заморожене 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Консерви та готові страви з м’яса, 
м’ясних субпродуктів чи крові  

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Продукція рибна, свіжа, охолоджена 
чи заморожена  

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Масло вершкове та молочні пасти 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Олії рафіновані 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Молоко та вершки, рідинні, 
оброблені   

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Сир сичужний та кисломолочний сир 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Продукти молочні, інші 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Плоди й горіхи оброблені та 
законсервовані 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Продукти та овочі, оброблені та 
консервовані, крім картоплі 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Вироби хлібобулочні, кондитерські та 
кулінарні, борошняні, нетривалого 
зберігання 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  



Предмет закупівлі 

Код КЕКВ 
(для 

бюджетних 
коштів) 

Джерело 
фінансув

ання 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтовний 
початок 

проведення 
процедури 
закупівлі 

Примітка 

Соки фруктові та овочеві 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Крупи, крупка, гранули та інші 
продукти з зерна зернових культур 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Виробу  хлібобулочні, зниженої 
вологості, та кондитерські, 
борошняні,тривалого зберігання   

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Цукор-сирець тростинний і очищений 
тростинний чи буряковий цукор 
(сахароза); меляса 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Борошно зернових і овочевих 
культур; їхні суміші 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Яйця у шкарлупі, свіжі 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Коренеплоди та бульби їстівні з 
високим умістом крохмалю та інуліну 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Овочі листкові 2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

Овочі коренеплідні, цибулинні та 
бульбоплідні 

2230 
Місцевий 
бюджет 

Відкриті торги Листопад 2013 р.  

 
Затверджений рішенням комітету  з конкурсних торгів 25.11.2013  № 60 
 
Голова комітету з конкурсних торгів                      Зубарєв О.В.                                   ________________             
 
Секретар комітету з конкурсних торгів                  Рубльовський  І.М.                      _________________ 


