
                                                                                                                                                                                                                                  
 

 Проект річного плану державних закупівель на 2015 рік  
Виконавчий комітет Новокаховської міської ради Херсонської області, 04059964 

(найменування замовника , ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 
 

Предмет закупівлі Код КЕКВ (для 
бюджетних 

коштів) 

Джерело 
фінансування 

Очікувана 
вартість 
предмета 
закупівлі 

Процедура 
закупівлі 

Орієнтований 
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 з 

перевезення 
пасажирів 
наземним 

транспортом поза 
розкладом (послуги 

з перевезення 
посадових осіб 

виконавчого 
комітету 

Новокаховської 
міської ради) – код 

49.39.3 

2240 Кошти 
місцевого 
бюджету 

455236,00 Відкриті торги - Виконавчий 
комітет 

Новокаховської 
міської ради 

- 

Послуги з 
постачання  пари та 

гарячої води 
(централізоване 

постачання 
теплової енергії) – 

код 35.30.1 

2271 Кошти 
місцевого 
бюджету 

360897,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Виконавчий 
комітет 

Новокаховської 
міської ради 

- 

Послуги з 2273 Кошти 188739,00 Переговорна - Виконавчий - 



постачання 
електричної енергії 

(енергія 
електрична) - код 

35.11.1 

місцевого 
бюджету 

процедура 
закупівлі 

комітет 
Новокаховської 

міської ради 

Газ природний, 
скраплений або в 

газоподібному 
стані – код 06.20.1 

2274 Кошти 
місцевого 
бюджету 

130000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Виконавчий 
комітет 

Дніпрянської 
селищної ради 

- 

Послуги з 
постачання 

електричної енергії 
(енергія 

електрична) - код 
35.11.1 

2273 Кошти 
місцевого 
бюджету 

160000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Виконавчий 
комітет 

Дніпрянської 
селищної ради 

- 

Продукти 
харчування 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету 

8000000,00 Відкриті торги - Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Перевезення учнів 
сільської 

місцевості до місць 
навчання - код 
49.39.1-послуги 
міжміського та 
спеціального 

пасажирського 
наземного 

транспорту за 
розкладом 

2240 Кошти 
місцевого 
бюджету 

500000,00 Відкриті торги - Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Послуги з 
постачання  пари та 

гарячої води 
(централізоване 

постачання 
теплової енергії) – 

код 35.30.1 

2271 Кошти 
місцевого 
бюджету 

10000000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Послуги з 
постачання 

електричної енергії 
(енергія 

електрична) - код 

2273 Кошти 
місцевого 
бюджету  

2000000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 



35.11.1 
Обробляння та 

розподіляння води 
трубопроводами 

(водопостачання та 
водовідведення) – 

код 36.00.2 

2272 Кошти 
місцевого 
бюджету 

500000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Газ природний, 
скріплений або в 
газоподібному 

стані – код 06.20.1 

2274 Кошти 
місцевого 
бюджету 

4000000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Вугілля кам’яне – 
код 10.10.1 

2275 Кошти 
місцевого 
бюджету 

200000,00 Відкриті торги - Відділ освіти 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Паливо рідинне та 
газ, оливи 

мастильні – код 
19.20.2 

2210 Кошти 
місцевого 
бюджету 

1000000,00 Відкриті торги - Комунальний 
заклад 

,,Центральна 
міська лікарня 

міста Нова 
Каховка” 

- 

Пара та гаряча 
вода; постачання 
пари та гарячої 

води (постачання 
теплової енергії) – 

код 35.30.1 

2271 Кошти 
місцевого 
бюджету 

3300000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Комунальний 
заклад 

,,Центральна 
міська лікарня 

міста Нова 
Каховка” 

- 

Обробляння та 
розподіляння води 
трубопроводами 

(водопостачання та 
водовідведення) – 

код 36.00.2 

2272 Кошти 
місцевого 
бюджету 

450000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Комунальний 
заклад 

,,Центральна 
міська лікарня 

міста Нова 
Каховка” 

- 

Енергія електрична 
(постачання 
електричної 

енергії) – код 
35.11.1 

2273 Кошти 
місцевого 
бюджету 

1200000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Комунальний 
заклад 

,,Центральна 
міська лікарня 

міста Нова 
Каховка” 

- 

Послуги 
стоматологічні – 

код 86.23.1 

2282 Кошти 
місцевого 
бюджету 

400000,00 Відкриті торги - Комунальний 
заклад 

,,Центральна 

- 



міська лікарня 
міста Нова 
Каховка” 

Послуги у сфері 
охорони здоров’я, 
інші – код 86.90.1 

2240 Кошти 
місцевого 
бюджету 

250000,00 Відкриті торги - Комунальний 
заклад 

,,Центральна 
міська лікарня 

міста Нова 
Каховка” 

- 

Послуги з 
постачання  пари та 

гарячої води 
(централізоване 

постачання 
теплової енергії) – 

код 35.30.1 

2271 Кошти 
місцевого 
бюджету 

113000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Управління праці 
та соціального 

захисту населення 
Новокаховської 

міської ради 

- 

Паливо рідинне та 
газ, оливи 

мастильні – код 
19.20.2 

2210 Кошти 
місцевого 
бюджету 

500000,00 Відкриті торги - Новокаховське 
пасажирське 
комунальне 

підприємство 
,,Автоцентр” 

- 

Паливо рідинне та 
газ, оливи 

мастильні – код 
19.20.2 

2210 Кошти 
місцевого 
бюджету 

1800000,00 Відкриті торги - Комунальне 
підприємство 

 ,,НК Екосервіс” 

- 

Послуги з 
постачання  пари та 

гарячої води 
(централізоване 

постачання 
теплової енергії) – 

код 35.30.1 

2271 Кошти 
місцевого 
бюджету 

1100000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Відділ культури і 
туризму 

Новокаховської 
міської ради 

- 

Газ природний, 
скріплений або в 
газоподібному 

стані – код 06.20.1 

2274 Кошти 
місцевого 
бюджету 

125000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Відділ культури і 
туризму 

Новокаховської 
міської ради 

- 

Препарати 
фармацевтичні,інші 

– код 21.20.2 

2220 Кошти 
місцевого 
бюджету 

120000,00 Відкриті торги - Комунальний 
заклад ,,Центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги міста 

- 



Нова Каховка” 

Продукти молочні, 
інші –код 10.51.5 

2230 Кошти 
місцевого 
бюджету 

180000,00 Відкриті торги - Комунальний 
заклад ,,Центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги міста 
Нова Каховка” 

- 

Газ природний, 
скріплений або в 
газоподібному 

стані – код 06.20.1 

2274 Кошти 
місцевого 
бюджету 

135000,00 Переговорна 
процедура 
закупівлі 

- Комунальний 
заклад ,,Центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги міста 
Нова Каховка” 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


