
 
РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ (зі змінами) 

на 2014 рік 

Управління  сім`ї, молоді та спорту Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації)  02147629 
(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  

Послуги щодо тимчасового 

розміщування під час 

відпусток та інші послуги 

щодо тимчасового 

розміщування ( послуги 

дитячих закладів з організації 

оздоровлення дітей, дітей сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 

2730 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

 
Відкриті 

торги 

Квітень 

2014 р. 

Відділ спортивного 

резерву та 

оздоровчої роботи 

55.20.1 



які перебувають на повному 

державному утриманні) 4 лоти 

Послуги щодо тимчасового 

розміщування під час 

відпусток та інші послуги 

щодо тимчасового 

розміщування (послуги дитячих 

закладів з організації відпочинку 

дітей) 4 лоти 

2730 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

 
Відкриті 

торги 

Квітень 

2014 р. 

Відділ спортивного 

резерву та 

оздоровчої роботи 

55.20.1 

Послуги щодо тимчасового 

розміщування під час 

відпусток та інші послуги 

щодо тимчасового 

розміщування ( послуги 

дитячих закладів з організації 

оздоровлення дітей в літній 

період) 3 лоти 

2730 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

 
Відкриті 

торги 

Червень 

2014 р. 

Відділ спортивного 

резерву та 

оздоровчої роботи 

55.20.1 

За рахунок економії 

коштів від відміни 

торгів «Послуги 

місць  

короткотермінового 

проживання інших 

( послуги дитячих 

закладів з 

організації 

оздоровлення дітей, 

дітей сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування та які 

перебувають на 

повному 

державному 

утриманні)» 4 лоти 

по лоту 4 та   

«Послуги щодо 

тимчасового 

розміщування під 

час відпусток та 

інші послуги щодо 



тимчасового 

розміщування 

(послуги дитячих 

закладів з 

організації 

відпочинку дітей)» 

4 лоти  по лоту 1    

Послуги у сфері спорту, інші 

(Організація та проведення 

спортивного фестивалю змагань 

серед професійних , аматорських 

та дитячих команд Києва з 

футболу, баскетболу, волейболу, 

пляжних видів спорту та 

сімейного спорту «Гідропарк 

Місто Спорту») 

2282 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Квітень - 

жовтень 2014 

р. 

Відділ спорту 

вищих досягнень 
93.19.1 

Послуги у сфері спорту, інші 

(Організація та проведення 

міжнародного турніру за участю 

національних збірних пляжного 

футболу) 

 

2282 

Кошти 

місцевих 

бюджетів 

 

Закупівля в 

одного 

учасника 

Квітень - 

жовтень 2014 

р. 

Відділ спорту 

вищих досягнень 
93.19.1 

        

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  25.09.2014 р. №15 

Голова комітету з конкурсних торгів  
Костюченко В.К. 

(прізвище, ініціали)  

_______________ 

      (підпис)    М. П.  

Секретар комітету з конкурсних торгів  
Ганза С.В.                                                     

(прізвище, ініціали)  

_______________ 

        (підпис)  

 


