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Виконавчий комітет Вараської міської ради

ПРОТОКОЛ №02-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

13 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, 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 листа голови райдержадміністрації-начальника Вараської 

районної військової адміністрації  про Національну програму 

продовольчої безпеки 

 Доповідає: Олександр ДОЛЮК, начальник управління правового 

забезпечення ВК ВМР. 

Лист від 01.04.2022 №вих- 1111/01-27/22 додається. 

 

2. 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 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вараш 

КНП ВМР «Вараський центр первинної медичної допомоги» 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах 

воєнного стану додається. 

 

3. Різне. 

 
 

СЛУХАЛИ:  
 

1. Розгляд листа голови райдержадміністрації-начальника Вараської 

районної військової адміністрації  про Національну програму 

продовольчої безпеки 
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О.ДОЛЮК довів до відома присутніх, що з метою забезпечення 

продовольчої безпеки в Україні на базі Держпродспоживслужби створена 

Національна програма продовольчої безпеки, яка дозволяє здійснювати 

забезпечення харчовими продуктами й товарами першої необхідності 

мешканців громад, учасників Збройних Сил України та територіальної оборони. 

За допомогою платформи можна швидко сформувати потребу в тих чи інших 

товарах та побачити пропозиції інших учасників.Тому окремим розпорядникам 

(Управління освіти ВК ВМР, Департамент соціального захисту та гідності ВК 

ВМР) та комунальним підприємствам рекомендовано зареєструватись на 

Платформі Допомоги та долучитись до роботи за посилання 

https://dpss.creatio.com/ 

Лист та інструкція для користувачів додається. 
 

2. 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 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) міста Вараш 

КНП ВМР «Вараський центр первинної медичної 

допомоги» 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК 

ВМР 
 

Членами Економічної ради були розглянуті переліки запланованих 

закупівель товарів,робіт та послуг в умовах воєнного стану розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств. 

О.МЕНЗУЛ висунув пропозицію в подальшому в переліку закупівель на 

період воєнного стану зазначати їх кількість та ціну за одиницю.  

 

В ході обговорення питання щодо закупівлі Управлінням освіти ВК ВМР 

«Захисна маска респіратор фільтруюча FFP3 з клапаном видиху Мікрон ФФП3» 

було запропоновано визначити потребу закупівлі даного товару для всіх 

мешканців Вараської громади. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Управлінню безпеки та внутрішнього контролю ВК ВМР (В.ЯЙЧЕНЯ) 

вивчити можливість закупівлі «Захисна маска респіратор фільтруюча FFP3 з 

клапаном видиху Мікрон ФФП3» для всіх мешканців Вараської громади. Про 

результати вирішення даного питання повідомити на наступному засіданні 

Економічної Ради. 

 

$f8ABB0|PXWYWq¢¤¡¤¡¤¡®¡° 

https://dpss.creatio.com/


№ 7/0/43-22 від 15.04.2022
Підписувач Мензул Олександр Павлович

Сертифікат 2B6C7DF9A3891DA104000000E7198C0017849C02

Виконавчий комітет Вараської міської ради

Обговорюючи необхідність проведення закупівлі водопровідних та 

санітарно-технічних робіт у підвальному приміщенні  Вараського  ліцею №5 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Управлінню освіти ВК ВМР (О.КОРЕНЬ)  надати кошториси, розрахунки 

та дефектні акти по даним роботам. 

 

 Розглядаючи закупівлю «Комп’ютерне обладнання»  КНП ВМР 

«Вараська багатопрофільна лікарня» було запропоновано здійснити  дану 

закупівлю через Prozorro Market. 

 

Також, на засіданні було додатково розглянуто публічні закупівлі КП 

«Благоустрій» ВМР 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 
 

 

3. Різне 

 

 Д.ЮЩУК, начальник Департаменту ЖКГ, майна та будівництва ВК 

ВМР, повідомив про необхідність проведення рекультивації Вараського  

полігону з подальшим його закриттям. 

Також  виникло питання з приводу необхідності 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. 

 

Крім того, обговорювалось питання щодо можливості проведення 

капітального ремонту в КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» та про 

співпрацю між КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» та КНП ВМР 

«Вараський центр первинної медичної допомоги» щодо виконання 

договорів,укладених між ними. 

 

 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготував: 

Головний спеціаліст,фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

          публічних закупівель    Ірина КОВБАСЮК 
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