
 

 

Громадський вісник закупівель Вінниччини  

(09.09-22.09.2014) 

 

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua ,експерти громадської 
організації «Філософія Серця»  з’ясували: 
 
23 вересня 2014 року стане відомо постачальника 50 тон картоплі для 
дошкільних навчальних закладів та шкіл міста Хмільника. За інформацією 
управління освіти Хмільницької міськради, за кошти місцевих бюджетів картопля 
має бути поставлена споживачам протягом жовтня, а хто її поставить і за якою 
ціною, ми дізнаємося, коли відбудеться розкриття цінових пропозицій.  
 

Виконавчий комітет Вінницької міськради 1 жовтня 2014 року має визначитися з 

виконавцем робіт, який за кошти місцевих бюджетів буде здійснювати до кінця 

2014 року ремонтування та технічне обслуговування комп'ютерної та копіювально 

- розмножувальної техніки, заправку та відновлення картриджів.  На це виконком 

готовий виділити 185 тисяч гривень. Виявилося, що необхідно буде заправити 

більше 750  одиниць принтерів та копіювальної техніки, відновити майже 280 

картриджів а також здійснити ремонт системних блоків та іншого комп’ютерного 

обладнання. Зараз наші експерти з’ясовують для яких саме структурних 

підрозділів будуть надаватися ці послуги та яка загальна кількість комп'ютерної та 

копіювально - розмножувальної техніки в міськраді. 

Не відбулися торги, які замовляв Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Хмільника, було прийнято 

документацію лише від одного учасника.  На відкритих торгах планувалося 

закупити  автомобіль спеціальної призначенності для перевезення людей з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Таким чином, ініціатива 

хмельничан щодо  організації  соціально-транспортної служби «Надія» поки що  

залишається нереалізованою. Бажаємо їм в майбутньому все ж здійснити свою 

задумку. 

П’ять з половиною мільйонів гривень   з коштів державного бюджету України та 

місцевого бюджету витратить Департамент капітального будівництва Вінницької 

міської ради для будівництва вставки між трамвайними лініями по вул. Келецька - 

вул. Пирогова (електромережа) в м. Вінниці – 0,400 км.  Переможцем торгів 

визначено комунальне підприємство "Вінницька транспортна компанія", яке ще до 

кінця 2014 року має  забезпечити вінничанам безпересадкові поїздки на трамваї   

«Електромережа» - «Урожай» - «Вишенька (кільце)».  Наразі,  громадські експерти 

дізнаються скільки грошей з місцевого бюджету піде на цю вставку та економічне 

обґрунтування п’ятимільйонної вставки довжиною 400 м. 

http://www.tender.me.gov.ua/


Департамент охорони здоров'я та курортів Вінницької обласної державної 

адміністрації за 420 100 гривень місцевих бюджетів забезпечить Вінницьку міську 

станцію швидкої медичної допомоги парою та гарячою водою. Послуги з 

постачання тепла і гарячої води надаватиме до кінця 2014 року комунальне 

підприємство Вінницької міської ради  "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО".  

Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи 

контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних 

студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер 

проекту у Вінницькій області – громадська організація «Філософія Серця», медіа партнер – 

ВОГО «Громадська студія». 

 


