
 

                                         Річний план закупівель  на 2014 рік (зі змінами і доповненнями) 

           Департаменту комунального господарства, транспорту і зв'язку виконавчого комітету  Івано-Франківської         

                                            міської ради,  ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37794186 

Предмет закупівлі  

Код КЕКВ 

(для 

бюджетних 

коштів)   

Джерело 

фінансування 

Процедура 

закупівлі  

Орієнтовний 

початок 

проведення 

процедури 

закупівлі   

Примітки 

1 2 3 4 5 6 

ДК 016:2010-81.29.1 послуги  щодо 

очищування, інші (послуги з утримання 

доріг, площ, внутрішньоквартальних 

територій міста та  дорожніх знаків) 

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

січень            

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

ДК 016:2010-81.30.1 послуги щодо 

благоустрою території (послуги з 

експлуатації мережі зовнішнього 

освітлення та світлофорів) 

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

січень             

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 



ДК 016:2010-81.30.1 послуги щодо 

благоустрою території (послуги з 

утримання зелених насаджень та 

озеленення міста)  

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

січень                 

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

ДК 016:2010–96.03.1 послуги похоронні 

та суміжні (послуги з доставки померлих 

на судмедекспертизу) 

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

січень            

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

ДК 016:2010-71.20.1 послуги щодо 

технічного випробовування й 

аналізування (послуги з технічного 

огляду та експертного обстеження 

пасажирських ліфтів) - 2 лоти 

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

березень           

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний ремонт 

(послуги з поточного ремонту 

пасажирських ліфтів)  

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

березень              

2014 р. 

Внесені зміни у 

назву предмета 

закупівлі від 

21.03.2014р. 



ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний ремонт 

(послуги з поточного ремонту доріг)  
КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету, 

субвенція з 

державного 

бюджету 

відкриті 

торги 

березень              

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 поточний ремонт 

(послуги з поточного ремонту 

інженерних мереж) - 2 лоти 

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

березень              

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

ДК 016:2010-81.30.1 послуги щодо 

благоустрою території (послуги зі 

звалювання дерев на виконання звернень 

мешканців)  

КЕКВ -2240 

кошти 

міського 

бюджету 

відкриті 

торги 

березень              

2014 р. 

Головний 

розпорядник бюдж. 

коштів - виконавчий 

комітет Івано-

Франківської міської 

ради 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  21.03.2014 р. № 3. 

Голова комітету з конкурсних торгів        Білик В. Й.     

  

____________________________ 

 

    

підпис     М. П. 

 
Секретар комітету з конкурсних торгів    Бойчук Т.О. 

  

 ______________________________ 

  

    

підпис   
 



         

 

 

 

 

 

 

 


