
  

 

 
 

    

       

       

       Річний план закупівель зі змінами  

       на      2  0  1  4    рік 

       Централізована бухгалтерія дитячо-юнацьких спортивних шкіл Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчого органу  Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

(найменування замовника)  

       

       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ   26476487     
 

    
 

Предмет закупівлі   
Код КЕКВ (для 

бюджетних 
коштів)   

Джерело 
фінансування  

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 5 6 7 8 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-

оздоровчі послуги спортивного залу та 
прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
переговорна 
процедура 

червень - 
липень 
2014р. 

ДЮСШ 
Дерюгіних 

93.11.1 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-
оздоровчі послуги басейну та 

прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
Відкриті торги 

березень - 
квітень 
2014р. 

Яковлєв Є.О. 
ДЮСШ 

"Аквалідер" 
93.11.1 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-

оздоровчі послуги льодового поля та 
прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
Відкриті торги 

березень-
квітень    
2014 р. 

Юрченко І.В. 
ДЮСШ 

"Крижинка" 
93.11.1 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-

оздоровчі послуги льодового поля та 
прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
Відкриті торги 

березень-
квітень    
2014 р. 

Коваленко М.М. 
ДЮСШ 

"Вікторія" 
93.11.1 



Послуги щодо оренди й 
експлуатування власної чи взятої у 

лізинг нежитлової нерухомості 
2240 

Кошти місцевого 
бюджету  м.Києва 

переговорна 
процедура 

серпень-
вересень 

Михайловська 
Л.М. СДЮШОР 

з фігурного 
катання 

68.20.1 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-
оздоровчі послуги басейну та 

прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
Відкриті торги 

березень-
квітень    
2014 р. 

Поваров В.В. 
КДЮСШ 

«Динамо» 
93.11.1 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-

оздоровчі  послуги конкурного поля, 
кінного манежу, денників та 

прилеглих приміщеньприлеглих 
приміщень;спортивно-оздоровчі 

послуги стрілецького тиру та 
прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
переговорна 
процедура 

серпень-
вересень 

Поваров В.В. 
КДЮСШ 

«Динамо» 

93.11.2 

Послуги, пов'язані з використанням 
спортивних споруд:Спортивно-

оздоровчі послуги спортивного залу та 
прилеглих приміщень 

2240 
Кошти місцевого 

бюджету  м.Києва 
переговорна 
процедура 

червень - 
липень 
2014р. 

Крісс Г. Я.  
ДЮСШ 

"Динамівець" 
93.11.1 

Всього:             

    

       

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  27.08.2014 р. № 29 

       
Голова  комітету з  конкурсних торгів   Стасюк Л.І. ______________________________ 

 
           (прізвище,ініціали)                                   (підпис)      М.П. 

    

       
Секретар комітету з  конкурсних торгів  Болбот Г.В.  ______________________________ 

 
(прізвище,ініціали)                                      (підпис)    

    

       
 


