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Виконавчий комітет Вараської міської ради

ПРОТОКОЛ №03-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

20 квітня 2022 року        м.Вараш 

 

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

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

ХОНДОКА, Сергій ДЕНЕГА, Олександр ДОЛЮК, Ірина БАРАБУХ,  Олена КОРЕНЬ, 

Дмитро ЮЩУК, Наталія ПЕТРОВИЧ, Світлана ОСАДЧУК, Оксана ТАРАДЮК. 

Запрошені: керівники структурних підрозділів виконавчого комітету ВМР та 

комунальних підприємств. 

Порядок денний 

 

1. Розгляд протокольних доручень засідання Економічної Ради від 13.04.2022 

року. 

Доповідає: Віта ЯЙЧЕНЯ, начальник управління безпеки та 

внутрішнього контролю ВК ВМР щодо можливості закупівлі «Захисна 

маска респіратор FFP3 з клапаном видиху Мікрон FFP3» для всіх 

мешканців Вараської громади. 

 

Доповідає:  Олена КОРЕНЬ, начальник управління освіти ВК ВМР щодо 

наявних кошторисів, розрахунків та дефектних актів закупівлі 

водопровідних та санітарно-технічних робіт у підвальному приміщенні 

Вараського ліцею №5. 

 

2. Розгляд службового листа в.о. директора департаменту соціального захисту та 

гідності виконавчого комітету ВМР від 18.04.2022 №7112-СЛ-252-22. 

 Доповідає: Світлана ОСАДЧУК, директор департаменту соціального 

захисту та гідності виконавчого комітету 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. 

Департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР 

Департамент житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» 

КП «Благоустрій» ВМР 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного 

стану додається. 

 

4. Різне. 

Про отримання дозволу на укладання Договору на закупівлю. 

Доповідає:  Станіслав РЕШЕТИЦЬКИЙ, директор КП «Міські 

електричні мережі» 
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1. Розгляд протокольних доручень засідання Економічної Ради від 

13.04.2022 року. 

СЛУХАЛИ:  

 

1) Про можливість закупівлі «Захисна маска респіратор FFP3 з клапаном 

видиху Мікрон FFP3» для всіх мешканців Вараської громади. 

 

В.ЯЙЧЕНЯ довела до відома присутніх, що Постановою КМУ від 19 серпня 

2002 року №1200 обмежена можливість закупівлі захисних масок респіраторів FFP3 з 

клапаном видиху Мікрон FFP3 для всіх мешканців Вараської громади. 

Відповідно до законодавства, в умовах воєнного стану  забезпечення засобами 

індивідуального захисту за рахунок коштів місцевих бюджетів здійснюється лише для 

працівників суб’єктів господарювання, які призначаються до складу територіальних 

формувань та територіальних спеціалізованих служб цивільного захисту, а також для 

непрацюючого населення, яке проживає в зоні спостереження суб’єктів 

господарювання радіаційної небезпеки І та ІІ категорій.  

Крім того, було зазначено, що у 2020 році було проведено закупівлю засобів 

індивідуального захисту органів дихання (півмаска фільтрувальна для захисту від 

аерозолів «МІКРОН» без клапану видиху «МІКРОН» FFP3 NR) на загальну суму 

228 458,86 тис.грн, в кількості 20 902 шт. для непрацюючого населення. 

 

2) Про наявність кошторисів, розрахунків та дефектних актів закупівлі 

водопровідних та санітарно-технічних робіт у підвальному приміщенні 

Вараського ліцею №5. 

 

О.КОРЕНЬ надала документацію (дефектний акт) закупівлі водопровідних та 

санітарно-технічних робіт у підвальному приміщенні Вараського ліцею №5 на суму 

183 787,00 грн. 

В ході обговорення необхідності проведення поточного ремонту у підвальному 

приміщенні Вараського ліцею №5 (водопровідні та санітарно-технічні роботи) було 

надано два альтернативних варіанти – дефектні акти на суми 131 901,00 грн та 

146 916,00 грн. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

За результатами розгляду, затвердити оптимальний кошторис поточного 

ремонту у підвальному приміщенні Вараського ліцею №5 (водопровідні та санітарно-

технічні роботи) на суму 131 901,00 грн. 

 

 

2. Розгляд службового листа в.о. директора департаменту соціального 

захисту та гідності виконавчого комітету ВМР від 18.04.2022 №7112-СЛ-

252-22. 

 

СЛУХАЛИ: 

С.ОСАДЧУК довела до відома присутніх про гостру необхідність у закупівлі 

комп’ютерної техніки, розхідних та комплектуючих матеріалів до неї для 

$f8ABB0|PYTRWv¢¤¡¥¡®¡®¡¦ 



№ 1/0/43-22 від 22.04.2022
Підписувач Мензул Олександр Павлович

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000E7198C0017849C02

Виконавчий комітет Вараської міської ради

департаменту соціального захисту та гідності ВК ВМР, оскільки наявна техніка є 

застарілою та не витримує існуючого навантаження. 

О.МЕНЗУЛ висунув пропозицію щодо закупівлі корпоративної ліцензії 

програмного забезпечення на департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР з 

метою ефективного використання бюджетних коштів. 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити закупівлю товарів, наведених у переліку–додатку до службового 

листа, за виключенням однієї позиції (захищений носій ключової інформації). 

Закупівлю здійснити через державний інтернет-магазин для держзамовників ProZorro 

Market. 

 

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. 

Департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР 

Департамент житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку» 

КП «Благоустрій» ВМР 

 

Членами Економічної Ради були розглянуті переліки запланованих закупівель 

товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану розпорядників бюджетних коштів та 

комунальних підприємств.  

Д.ЮЩУК, начальник департаменту ЖКГ, майна та будівництва ВК ВМР, 

повідомив про необхідність проведення оцінки   квартир, оскільки  залишкова 

вартість яких невідома, з метою в подальшому  поставити їх на баланс та здійснити 

ремонт.  

О.МЕНЗУЛ доручив департаменту ЖКГ майна та будівництва ВК ВМР 

працювати над вирішенням даних питань. 

 

Також, на засіданні було додатково розглянуто публічні закупівлі Управління 

освіти ВК ВМР, КНП ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги» та КП 

«Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР, проведення яких планується у 

період воєнного стану. 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається 

 

4. Різне 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1) Про отримання дозволу на укладання Договору на закупівлю. 
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С.РЕШЕТИЦЬКИЙ, директор КП «Міські електричні мережі» ВМР,  підняв 

питання щодо дозволу на закупівлю нового обладнання з метою заміни старого, 

такого що зносилось. Договір планувалось укласти з ТОВ «Технології сучасності». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Погодити закупівлю нового обладнання у зв’язку з обгрунтованою 

необхідністю. 

О.МЕНЗУЛ зобов’язав провести маркетинговий аналіз цін на предмет 

закупівлі, та провести ділове спілкування принаймні з трьома потенційними 

постачальниками. 

 

СЛУХАЛИ: 

О.МЕНЗУЛ довів до відома присутніх про рекомендації Рівненської обласної 

ради щодо харчування внутрішньо переміщених осіб. 

Була надана пропозиція щодо організації харчування на базі Вараського ліцею 

№1, мінімально 1 раз на день. 

С.ОСАДЧУК, О.КОРЕНЬ, Н.ПЕТРОВИЧ та Р.ХОНДОКА навели статистичні 

відомості та проаналізували доцільність заходу. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Визначити наявність потреби у внутрішньо переміщених осіб щодо такого 

харчування шляхом проведення СМС-опитування. 

 

Також О.МЕНЗУЛ зазначив про необхідність повідомляти відповідні 

правоохоронні органи про випадки, коли ВПО не може зазначити фактичне місце 

проживання при реєстрації. 

 

Крім того, обговорювали можливість встановлення обладнання для 

покращення зв’язку на вежі в с.Сопачів та взяття її на баланс. 

 

 

 

 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготував: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель    Анна СОКОЛЕНКО 
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