
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                        наказом Міністерства економіки України 
                                                      від 26 липня 2010 р. № 922 

Річний план 
державних закупівель на 2014 рік (зі змінами від 28.02.2014 року) 

Громадської організації «Київська міська федерація хокею» 
(найменування замовника) 

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,пов’язані з 
використанням 

спортивних споруд 
(оренда льодового поля та 

прилеглих приміщень) 

2610 
Кошти місцевих 

бюджетів   
 відкриті торги   січень 

Головний бухгалтер 
Кравченко Ю.М.   

93.11.1-Послуги, 
пов'язані з 

використанням 
спортивних споруд 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28 лютого 2014 року № 14-03 

 

Голова комітету з конкурсних торгів Вінницький В.Р. _____________________       

 Секретар комітету з конкурсних торгів Царенко О.М. ____________________ 
 

 



 

 

Додаток до річного плану державних закупівель на 2014 р. (зі змінами від 28.02.2014 року)*  

Громадська організація «Київська міська федерація хокею»  КЕКВ 2610 
(назва організації, установи) 

 

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від 28.02.2014 року № 14-03 

 

Голова комітету з конкурсних торгів       В.Р.Вінницький  
 

 
№ 

зп 

Дані щодо кожного окремого предмета закупівлі 

Загальне найменування 

предмета 

Джерело 

фінансування 

Очікуваний 

строк 

здійснення 

закупівлі 

Очікувана вартість предмета 

закупівлі 

Примітка 

1 2 3 4 5 6 

1 Кредиторська заборгованість 

за 2013 рік (Послуги, 

пов’язані з використанням 

спортивних споруд (оренда 

льодового поля та прилеглих 

приміщень)) 

Місцевий 

бюджет 
Березень - 

грудень 
 93.11.1-Послуги, пов'язані з використанням спортивних 

споруд 

2 Кредиторська заборгованість 

за 2013 рік (Вироби спортивні 

(хокейна екіпіровка, ковзани, 

ключкихокейні)) 

Місцевий 

бюджет 
Березень – 

грудень  

 32.30.1 - Вироби спортивні 

3 Кредиторська заборгованість 

за 2013 рік (Оплата витрат 

суддівства на змаганнях) 

Місцевий 

бюджет 
Березень - 

грудень 

 Дія закону не поширюється 

4 Оплата витрат суддівства на 

змаганнях згідно з 

Календарним планом змагань. 

Місцевих 

бюджетів 
вересень - 
листопад 

 Дія закону не поширюється 

2 Банківське обслуговування 

(касові видатки) 
Місцевих 

бюджетів 
лютий - 
грудень 

 64.19.3 - Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. 

в. і. у. 


