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ПРОТОКОЛ №1530-ПТ-08-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

25 травня 2022 року         м.Вараш 

 

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

Присутні: члени Економічної Ради - Ігор ВОСКОБОЙНИК, Роман ХОНДОКА, 

Сергій ДЕНЕГА, Олександр ДОЛЮК, Ніна ЗУБРЕЦЬКА, 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. 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. 

 

Фінансове управління ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ЗДО №10) 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

Департамент житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту ВК ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» 

Вараський міський центр соціальних служб 
 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного 

стану додається. 

 

2. Розгляд публічних закупівель КП «Благоустрій» ВМР. 
 

Перелік публічних закупівель та цінові пропозиції додаються. 

 

3. Розгляд листа КП «Вараштепловодоканал» ВМР щодо виділення коштів з 

резервного фонду . 
 

Копія листа від 24.05.2022 № 4570-549-22 додається. 

 

4. Різне. 
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1. 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. 

 

Фінансове управління ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ЗДО №10) 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

Департамент житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту ВК ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» 

Вараський міський центр соціальних служб 

 

Членами Економічної Ради були розглянуті переліки запланованих закупівель 

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

комунальних підприємств.  
 

СЛУХАЛИ: 
 

Д.ЮЩУК під час розгляду закупівлі «Послуги з аварійного ремонту 

санітарно-технічних систем» для ДНЗ №7 управління освіти ВК ВМР, повідомив, 

що ФОП Фещук Ігор Іванович, з яким планувалось укласти договір, зарекомендував 

себе як недобросовісного виконавця, що не повною мірою виконує свої зобов’язання 

за договорами. Після розгляду пропозицій від інших потенційних виконавців, було 

винесене на голосування прийняття пропозиції ТОВ «ДОЦ УБ РАЕС» на суму 

12 774,74 грн. з ПДВ.  
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 

ЗА – 12 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 1 
 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити закупівлю «Послуги з аварійного ремонту санітарно-технічних 

систем» для ДНЗ №7 управління освіти ВК ВМР, рекомендувати укласти договір з 

ТОВ «ДОЦ УБ РАЕС» на суму 12 774,74 грн. з ПДВ.  

Враховуючи виявлені факти недобросовісності певних контрагентів, створити 

базу контрагентів, які не повною мірою виконують свої договірні зобов’язання в 

АСУД «ДОКПРОФ» у формі карточок та в подальшому не допускати укладення 

договорів із внесеними в базу контрагентами. 
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Крім того, було наголошено на необхідності попереднього погодження 

договорів з профільними заступниками міського голови. 

 

О.МЕНЗУЛ під час обговорення закупівель ВК ВМР «Послуги з 

впровадження підсистеми «Реєстри територіальної громади» на базі 

програмного забезпечення «Автоматизована система управління документами 

«ДОКПРОФ 3»» на суму 490 000,00 грн та «Послуги з впровадження підсистеми 

«Автоматизація центрів надання послуг» на базі програмного забезпечення 

«Автоматизована система управління документами «ДОКПРОФ 3»» на суму 1 

110 000,00 грн зазначив про необхідність розпочати процес впровадження підсистем. 

В.ВОЛОХ, начальник відділу публічних закупівель управління правового 

забезпечення ВК ВМР, повідомила, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» рекомендовано кожному 

замовнику, який зараз здійснює та планує закупівлі, в першу чергу займатися 

закупівлями, які терміново необхідні під час дії правового режиму воєнного стану. 

Спрощені правила придбання товарів, робіт та послуг на період воєнного стану 

запроваджено виключно для недопущення блокування роботи замовників у цей 

період.  

Оскільки закупівлі «Послуги з впровадження підсистеми «Реєстри 

територіальної громади» на базі програмного забезпечення «Автоматизована система 

управління документами «ДОКПРОФ 3»» та «Послуги з впровадження підсистеми 

«Автоматизація центрів надання послуг» на базі програмного забезпечення 

«Автоматизована система управління документами «ДОКПРОФ 3»» є плановою і 

річною потребою замовника (ВК ВМР), то укладення прямого договору згідно із 

постановою КМУ №169, може мати негативні наслідки у вигляді адміністративної 

відповідальності, приміром, за придбання товарів, робіт та послуг до/без проведення 

процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

 У ході обговорення можливості проведення закупівель, після розгляду 

постанови Кабінету Міністрів України №169 від 28.02.2022 «Деякі питання 

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

воєнного стану» та постанови Кабінету Міністрів України №590 від 09.06.2022 «Про 

затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою 

в особливому режимі в умовах воєнного стану»,  винесли на голосування питання 

щодо відкладення даних закупівель на період після закінчення строку дії воєнного 

стану, визначеного Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» задля проведення закупівлі за 

процедурою відкритих торгів, відповідно до Закону України «Про публічні 

закупівлі». 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 

ЗА – 11 

ПРОТИ – 1 

УТРИМАЛИСЬ – 1 
 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 
 

Відкласти закупівлі ВК ВМР «Послуги з впровадження підсистеми «Реєстри 

територіальної громади» на базі програмного забезпечення «Автоматизована система 

управління документами «ДОКПРОФ 3»» та «Послуги з впровадження підсистеми 

«Автоматизація центрів надання послуг» на базі програмного забезпечення 

«Автоматизована система управління документами «ДОКПРОФ 3»» на період після 

закінчення строку дії воєнного стану, визначеного Указом Президента України № 

341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» задля 

проведення закупівлі за процедурою відкритих торгів, відповідно до Закону України 

«Про публічні закупівлі». 

 

Н.ПЕТРОВИЧ під час розгляду закупівлі «Канцелярське приладдя» 

департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва ВК ВМР, 

висунула пропозицію усунути з переліку канцелярського приладдя гумки, ручки та 

олівці, оскільки ці товари можна купити за власні кошти. В ході обговорення, 

пропозицію поставлено на голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 

ЗА – 4 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 9  
 

Рішення не прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити закупівлю «Канцелярське приладдя» департаменту житлово-

комунального господарства, майна та будівництва ВК ВМР в цілому. 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішеннями ЕР додається. 

 

2. Розгляд публічних закупівель КП «Благоустрій» ВМР. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

Ю.СЕРГІЙЧУК довів до відома присутніх про необхідність закупівлі 

спецтехніки КП «Благоустрій» ВМР та надав для розгляду комерційні пропозиції 

потенційних постачальників товару. 

 Під час розгляду закупівлі «Колісний екскаватор VOLVO EW140D»  було 

зазначено,  що планується придбати товар, який був у вжитку.  

Окрім того, Ю.СЕРГІЙЧУК доповів про те, що екскаватор, що був у вжитку, є в 

наявності у постачальника, натомість новий екскаватор доведеться брати на 

замовлення, що займе невизначений період часу. 

А.ШУМРА зазначила, що за бюджетні кошти необхідно купувати лише новий, 

невживаний товар.  
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У ході обговорення було винесене на голосування питання щодо закупівлі  

нового товару, що не був у вжитку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 

ЗА – 8 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 5 
 

Рішення прийняте.  

 

Крім того, було винесене на голосування питання щодо закупівлі саме такого 

товару, що був у вжитку. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
  

ЗА – 7 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 6 
 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Доручити КП «Благоустрій» ВМР детально опрацювати закупівлю «Колісний 

екскаватор VOLVO EW140D» з подальшим винесенням пропозицій як нового товару, 

так і такого, що був у вжитку на розгляд депутатських комісій задля прийняття 

рішення щодо даної закупівлі та можливості виділення коштів з резервного фонду 

місцевого бюджету. 

 

Також Ю.СЕРГІЙЧУК доповідав про закупівлю «Машина підмітально-

прибиральна EGHOLM City Ranger 3070». 

Під час розгляду наданих пропозицій визначали оптимальну, обговорювали 

доцільність цієї закупівлі. У ході розгляду було винесене питання щодо прийняття 

пропозиції на суму 3 800 000,00 грн. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 
 

ЗА – 13 

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 0 
 

Рішення прийняте. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Попередньо погодити закупівлю «Машина підмітально-прибиральна EGHOLM 

City Ranger 3070» КП «Благоустрій» ВМР, з обов’язковим подальшим винесенням на 

розгляд депутатських комісій для прийняття остаточного рішення щодо доцільності 

придбання даної техніки та можливості виділення коштів з резервного фонду 

місцевого бюджету. 
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Перелік публічних закупівель КП «Благоустрій» з рішеннями ЕР додається. 

 

3. Розгляд листа КП «Вараштепловодоканал» ВМР щодо виділення коштів з 

резервного фонду. 

 

СЛУХАЛИ: 
 

О.ГАВРИЛОВ  довів до відома присутніх про необхідність закупівлі КП 

«Вараштепловодоканал» ВМР труб сталевих попередньо – ізольованих в ПЕ 

оболонці, ⌀89ммх4 в кількості 200 пог.м. Були розглянуті пропозиції від 4-х 

постачальників. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити закупівлю труб сталевих попередньо – ізольованих в ПЕ оболонці, 

⌀89ммх4 в кількості 200 пог.м. КП «Вараштепловодоканал» ВМР, оптимальною 

визнати пропозицію ТОВ «Інтерпайп Україна» на загальну суму 212 100,00 грн. 

 

4.  Різне. 

 

О.МЕНЗУЛ  зазначив, що обгрунтування необхідності проведення закупівлі в 

умовах воєнного стану, при поданні переліку на розгляд ЕР, має бути чітким та 

вичерпним. Перелік має бути обдуманим та грунтовно підготованим.  

 

Крім того,  відділу публічних закупівель було доручено при підготовці 

переліку публічних закупівель на розгляд засідання нумерувати позиції для легкої 

навігації. 

 

 

 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготував: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель    Анна СОКОЛЕНКО 
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