
ПРОТОКОЛ № 1530-ПТ-09-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

01 червня 2022 року        м.Вараш 

 

Головував: Олександр МЕНЗУЛ, міський голова – голова Економічної Ради. 
Присутні: члени Економічної Ради - Ігор ВОСКОБОЙНИК, Дмитро СТЕЦЮК, 

Роман ХОНДОКА, Ніна ЗУБРЕЦЬКА, 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. 

 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ЗДО №10) 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

Департамент житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР 

Департамент соціального захисту та гідності 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Вараський міський центр соціальних служб 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

КП «Вараштепловодоканал» 

КП «Міські електричні мережі» 

КП «Благоустрій» ВМР 

 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного 

стану додається. 

 

 

2. 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. 

 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ЗДО №10) 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

Департамент житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР 

Департамент соціального захисту та гідності 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Вараський міський центр соціальних служб 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

КП «Вараштепловодоканал» 

КП «Міські електричні мережі» 

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.  

 
Під час розгляду закупівлі «Перезарядження вогнегасників»  департаменту 

соціального захисту та гідності було встановлено, що дана закупівля вже була 

розглянута та погоджена на засіданні Економічної Ради від. 06.04.2022 р. Подану 

позицію було виключено з переліку без розгляду. 

  

СЛУХАЛИ: 

 

О.КОРЕНЬ під час розгляду закупівлі управління освіти ВК ВМР «Офісний 

папір А4,80г/м2, 500 арк.», довела до відома присутніх про те, що було отримано 

комерційні пропозиції від двох  місцевих постачальників, а саме:  ФОП Литвин Ольга 

Олегівна  по ціні 200 грн/пач. та ФОП Воробей Ніна Антонівна -220 грн./пач.  

О.МЕНЗУЛ наголосив що даний товар можна придбати за ціною 175 грн./пач у 

постачальника з м.Рівне. У ході розгляду було винесене питання щодо прийняття 

пропозиції саме  місцевого постачальника ФОП Литвин Ольга Олегівна, задля 

підняття  місцевого бізнесу та наповнення бюджету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

ЗА-10 

ПРОТИ-0 

УТРИМАЛИСЬ-1 

Рішення прийняте. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити закупівлю «Офісний папір А4,80г/м2, 500 арк.»  управління освіти 

ВК ВМР у місцевого постачальника. 

 

О.КОРЕНЬ під час розгляду закупівлі управління освіти ВК ВМР   «Послуги з 

охорони об’єкта та майна (охоронники)» висунула пропозицію щодо переукладання 

договору в зв’язку з реорганізацією  ППФ «Імбекс» та переходом його в управління  

підприємства  ТОВ «Служба безпеки Кольчуга-1». 

 

О.МЕНЗУЛ повідомив про те, що  питання охорони в умовах воєнного стану 

необхідно вивчати особливо, тому планується  проведення   незалежного аудиту 

системи охорони м.Вараш,.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Закупівлю  управління освіти ВК ВМР    «Послуги з охорони об’єкта та майна 

(охоронники)» погодити терміном на 2 місяці (червень,липень) до отримання 

результатів незалежного аудиту системи охорони м.Вараш. 

 

Д.ЮЩУК, доповідаючи про закупівлю «Послуги передрейсового медичного 

огляду водія» департаментом житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва ВК ВМР, довів до відома присутніх про наявність пропозиції КП  

«Благоустрій» ВМР  по 25,00 грн. за одну послугу. В ході обговорення даного 

питання було з’ясовано про  відсутність  КВЕДу  на конкретний вид діяльності  КП 

«Благоустрій» ВМР   

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити закупівлю «Послуги передрейсового медичного огляду водія» 

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

КП «Благоустрій» вивчити питання щодо приведення у відповідність до норм 

чинного законодавста відповідних документів, з приводу можливості надання послуг 

«Предрейсового медичного огляду водія», шляхом внесення змін до статуту 

підприємства.    

 

На засіданні Економічної  Ради було також додатково розглянуто закупівлі  КП 

«МЕМ», які не були включені в попередньо сформований перелік публічних 

закупівель в умовах воєнного стану, а саме: «Охоронні послуги» на суму 4700,00 грн. 

та  «Бензин» обсягом 200л , дані закупівлі було погоджено. 

 

Також, на засіданні було додатково розглянуто публічні закупівлі  КП 

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

період воєнного стану. 

 

$f8ABB0|QSVVPp¢¤¡°¡¤¡®¡

§ 



Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається. 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготувала: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель    Ірина КОВБАСЮК 
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