
ПРОТОКОЛ №01-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

06 квітня 2022 року        м.Вараш 

 

Головував: Олександр МЕНЗУЛ, міський голова – голова Економічної Ради. 

Присутні: члени Економічної Ради- Ігор ВОСКОБОЙНИК, Дмитро СТЕЦЮК, 

Сергій ДЕНЕГА, Олександр ДОЛЮК, Ірина БАРАБУХ, Валентина ТАЦЮК, 

Олена КОРЕНЬ, Дмитро ЮЩУК, Наталія ПЕТРОВИЧ, Світлана ОСАДЧУК, 

Оксана ТАРАДЮК, Альона ШУМРА. 

Запрошені: керівники структурних підрозділів виконавчого комітету ВМР та 

комунальних підприємств. 

Порядок денний 

 
1. Про Положення про Економічну Раду виконавчого комітету Вараської 

міської ради. 

Доповідає: Олександр МЕНЗУЛ, міський голова – голова 

Економічної Ради. 
 

2. Алгоритм проведення закупівель товарів, робіт та послуг в умовах 

воєнного стану (відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №169 « 

Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, 

робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами)). 

Доповідає: Олександр ДОЛЮК, начальник управління правового 

забезпечення ВК ВМР. 
 

3. Розгляд публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств, проведення яких 

планується у період воєнного стану, обгрунтування їх необхідності та 

призначення. 

Перелік публічних закупівель в умовах воєнного стану додається. 
 

4. Різне. 
 

СЛУХАЛИ:  
 

1. Про Положення про Економічну Раду виконавчого комітету 

Вараської міської ради. 
 

О.МЕЗУЛ повідомив, що з метою забезпечення раціонального, 

ефективного та прозорого здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для 

потреб територіальної громади, запобігання проявам корупції у цій сфері 
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рішенням виконавчого комітету від 22.02.2022 №29-РВ-22 «Про організацію 

контролю використання бюджетних коштів» затверджено Положення про 

Економічну Раду (далі – ЕР) виконавчого комітету Вараської міської ради. 

Метою діяльності ЕР є формування управлінських рішень для 

забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади 

шляхом ефективного використання фінансових ресурсів на всіх підприємствах, 

підрозділах, установах, організаціях, які підзвітні та підконтрольні Вараській 

міській раді та виконавчому комітету Вараської міської ради. 
 

2. Алгоритм проведення закупівель товарів, робіт та послуг в умовах 

воєнного стану (відповідно до постанови КМУ від 28.02.2022 №169 « Деякі 

питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами)). 
 

О.ДОЛЮК довів до відома присутніх, що 28.02.2022 року Кабінетом 

Міністрів України прийнято постанову №169 «Деякі питання здійснення 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 

стану», до якої на даний час тричі були внесені зміни. Спрощені правила 

придбання товарів, робіт та послуг на період воєнного стану запроваджено 

виключно для недопущення блокування роботи замовників у цей період. 

Алгоритм проведення закупівель товарів, робіт та послуг в умовах 

воєнного стану додається. 
 

3. Розгляд публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств, проведення яких 

планується у період воєнного стану, обгрунтування їх необхідності та 

призначення. 
 

О.МЕНЗУЛ висунув пропозицію, для початку розглянути перелік 

публічних закупівель в умовах воєнного стану, проведення яких планується 

замовником – виконавчим комітетом Вараської міської ради. 

В ході обговорення було вказано на необхідність наявності декількох 

комерційних пропозицій та проведення аналізу ринкових цін щодо кожного 

предмету закупівлі.   

Перелік публічних закупівель товарів та послуг виконавчого 

комітету Вараської міської ради з рішенням ЕР додається. 

Під час розгляду публічних закупівель розпорядників бюджетних коштів 

та комунальних підприємств було наголошено на чіткому визначенні предмету 

закупівлі та необхідності опрацювання ціни за одиницю на ринку (включаючи 

інтернет-магазини). Враховуючи це, окремі закупівлі було відхилено. 

О.КОРЕНЬ, начальник управління освіти, попросила розгляд публічних 

закупівель управління освіти перенести на наступне засідання ЕР. 

Голова ЕР – погодив. 
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Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається. 

Також було повідомлено про те, що КНП ВМР «Вараський центр 

первинної медичної допомоги» не було надано інформацію про заплановані 

закупівлі товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану. 

 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

 

Протокол підготував: 

Начальник відділу  

публічних закупівель    Вікторія ВОЛОХ 
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