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ПРОТОКОЛ №1530-ПТ-10-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

08 червня 2022 року         м.Вараш 

 

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

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

Роман ХОНДОКА, Олександр ДОЛЮК, Ніна ЗУБРЕЦЬКА, Валентина ТАЦЮК,  

Олена КОРЕНЬ, Дмитро ЮЩУК, Наталія ПЕТРОВИЧ, Оксана ТАРАДЮК, Альона 

ШУМРА. 

Депутат Вараської міської ради – Олег СНІЖКО. 

Запрошені: керівники структурних підрозділів виконавчого комітету ВМР та 

комунальних підприємств. 

 

Порядок денний 

 

1. Розгляд запланованих публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств, обгрунтування 

їх необхідності та призначення. 

 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

(Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку») 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

(Комунальний заклад «Вараський молодіжний центр) 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

Відділ ДАБК ВК ВМР 

Служба у справах дітей ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ інформаційних 

технологій) 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю імені З.А.Матвієнко 

Департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» 

КП «Благоустрій» ВМР 

 

Перелік запланованих публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

додається. 

 

2. Розгляд проведених публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств, обгрунтування 

їх необхідності та призначення. 
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КП «Благоустрій» ВМР 

 

Перелік проведених  публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

додається. 

 

3. Різне. 

 

1. Розгляд запланованих публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств, 

обгрунтування їх необхідності та призначення. 

 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

(Комунальний заклад «Парк культури та відпочинку») 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

(Комунальний заклад «Вараський молодіжний центр) 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

Відділ ДАБК ВК ВМР 

Служба у справах дітей ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Виконавчий комітет Вараської міської ради (відділ 

інформаційних технологій) 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю імені З.А.Матвієнко 

Департамент соціального захисту та гідності ВК ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» 

КП «Благоустрій» ВМР 

 

Членами Економічної Ради був розглянутий перелік запланованих закупівель 

товарів, робіт та послуг розпорядників бюджетних коштів та комунальних 

підприємств.  

 

СЛУХАЛИ: 
 

У ході розгляду закупівель департаменту культури, туризму, молоді та спорту 

ВК ВМР «Охорона об’єкту та майна замовника», обговорювали вибір контрагента 

та існування його альтернативи. Після наведених аргументів та обгрунтування вибору 

виконавця, була внесена пропозиція укласти з ним договір, із врахуванням 

можливості розірвати договір в односторонньому порядку на підставі виникнення 

наміру змінити виконавця.  

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити укладання договору з обраним контрагентом, із врахуванням 

можливості розірвати договір в односторонньому порядку на підставі виникнення 

наміру змінити виконавця.  
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Під час розгляду закупівлі «Послуги з проведення експертизи кошторисної 

документації робочого проекту «Капітальний ремонт Сопачівської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини за адресою: вул.Центральна, 18А, 

с.Сопачів, Вараський район, Рівненська область»» КНП ВМР «Вараський 

ЦПМД», обговорювали доцільність проєкту та його вартість. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Погодити закупівлю «Послуги з проведення експертизи кошторисної 

документації робочого проекту «Капітальний ремонт Сопачівської амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини за адресою: вул.Центральна, 18А, с.Сопачів, 

Вараський район, Рівненська область»» КНП ВМР «Вараський ЦПМД». 

О.МЕНЗУЛ доручив Р.ХОНДОЦІ вивчити питання проведення незалежної 

експертної оцінки проектно-кошторисної документації. 

 

У ході розгляду закупівлі «Послуги з проведення періодичних медичних 

оглядів працівників» КНП ВМР «Вараський ЦПМД», обговорювали цінові та 

нецінові критерії до предмета закупівлі, порівнювали цінові пропозиції потенційних 

виконавців. З метою вибору оптимальної пропозиції та у зв’язку з виникненням 

розбіжностей у виборі виконавця, головою ЕР було запропоновано провести нараду 

щодо вирішення даного питання 08.06.22 о 15:00 год, спільно із заступниками 

міського голови Р.ХОНДОКОЮ та І.ВОСКОБОЙНИКОМ. 

 

ВИРІШИЛИ: 
 

Закупівлю «Послуги з проведення періодичних медичних оглядів 

працівників» КНП ВМР «Вараський ЦПМД» відкласти до проведення наради. 

 За результатами проведеної наради, закупівлю «Послуги з проведення 

періодичних медичних оглядів працівників» КНП ВМР «Вараський ЦПМД» повторно 

винести на розгляд наступного засідання ЕР. 

 

О.СНІЖКО, депутат Вараської міської ради, вкотре наголосив про необхідність 

підтримки місцевого бізнесу. 

 

Перелік запланованих публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

додається. 
 

2. Розгляд проведених публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств, 

обгрунтування їх необхідності та призначення. 

 

КП «Благоустрій» ВМР 

 

Членами Економічної Ради був розглянутий перелік проведених закупівель 

товарів, робіт та послуг КП «Благоустрій» ВМР. Закупівлі взято до відома. 

 

Перелік проведених  публічних закупівель товарів, робіт та послуг додається. 
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3. Різне. 

 

О.ГАВРИЛОВ повідомив присутніх про необхідність закупівлі гіпохлориту 

натрію. Було зазначено, що у попереднього постачальника (м.Дніпро) значно зросла 

ціна на товар, враховуючи цей факт, підприємством розглядається можливість 

закупівлі гіпохлориту натрію у інших постачальників (Румунія, Польща). 

О.МЕНЗУЛ наголосив на необхідності офіційного листування під час 

переговорів з даного питання. 

 

В.БОСИК довів до відома присутніх про необхідність закупівлі брикетів та дрів 

для підготовки до опалювального сезону в адмінбудівлях с.Сопачів, с.Більська Воля, 

с.Озерці, с.Стара Рафалівка. 

Погоджено закупівлю брикетів за ціною 3 511,00 грн/т у кількості 10,3т. 

Крім того, погоджено закупівлю дрів за ціною 1 100 грн/м3 у кількості 31 м3. 

 

 

 

 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготував: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель    Анна СОКОЛЕНКО 
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