
ПРОТОКОЛ № 1530-ПТ-11-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

15 червня 2022 року        м.Вараш 

 

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

Присутні: члени Економічної Ради - Ігор ВОСКОБОЙНИК, Дмитро 

СТЕЦЮК, Сергій ДЕНЕГА, Ірина БАРАБУХ, Олена КОРЕНЬ, Дмитро 

ЮЩУК, Наталія ПЕТРОВИЧ, Світлана ОСАДЧУК, Оксана ТАРАДЮК, 

Альона ШУМРА. 

Депутати Вараської міської ради-Дмитро МОХНАР, 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 житлово-комунального господарства, 

майна та будівництва виконавчого комітету Вараської 

міської ради 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК 

ВМР 

Служба у справах дітей ВК ВМР 

КП «Міські електричні мережі» 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

КП «Благоустрій» ВМР 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю імені З.А.Матвієнко 

Управління освіти ВК ВМР 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

(адміністративно-господарський відділ) 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

 

Перелік запланованих публічних закупівель товарів, робіт та 

послуг додається. 
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2. Розгляд проведених публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств, 

обгрунтування їх необхідності та призначення. 

КП «Благоустрій» ВМР 

КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» 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 житлово-комунального господарства, майна та 

будівництва виконавчого комітету Вараської міської ради 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту ВК ВМР 

Служба у справах дітей ВК ВМР 

КП «Міські електричні мережі» 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

КП «Благоустрій» ВМР 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю імені З.А.Матвієнко 

Управління освіти ВК ВМР 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

(адміністративно-господарський відділ) 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

 

Членами Економічної Ради був розглянутий  перелік запланованих 

закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників бюджетних коштів та 

комунальних підприємств.  

 

СЛУХАЛИ: 

 

А. РИБАЧИК  під час розгляду закупівлі виконавчого комітету 

Вараської міської ради «Централізована охорона об’єкта (архівний відділ 

управління документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету 

Вараської міської ради)», довів до відома присутніх про те, що було 

отримано комерційні пропозиції від трьох контрагентів, а саме: ТзОВ 

«Служба безпеки «Кольчуга-1» - 878,00 грн. за один календарний місяць, 
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ТзОВ «Фаворит –Рівне-Плюс» -1170,00 грн. за один календарний місяць та 

ВТОЛ Управління поліції охорони в Рівненській області-911,47 грн. за один 

календарний місяць.   

О.МЕНЗУЛ зауважив, що архівний відділ управління документообігу 

та організаційної роботи ВК ВМР в даний час  є важливим об’єктом, тому 

однією з технічних вимог  до охорони є наявність бойової зброї. Тому, 

враховуючи вище викладене, існує необхідність обговорення пропозицій  

учасників з однаковими вимогами до надання послуг.  

 

В результаті обговорення закупівлі «Централізована охорона об’єкта 

(архівний відділ управління документообігу та організаційної роботи 

виконавчого комітету Вараської міської ради)»,управлінню безпеки та 

внутрішнього контролю ВК ВМР (В.ЯЙЧЕНЯ) доручено вивчити питання 

експлуатації наявної системи охорони. Про результати вирішення даного 

питання повідомити на наступному засіданні Економічної Ради.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти закупівлю виконавчого комітету Вараської міської ради 

«Централізована охорона об’єкта (архівний відділ управління 

документообігу та організаційної роботи виконавчого комітету Вараської 

міської ради)»  -до наступного  засідання  Економічної Ради.  

 

На засіданні Економічної  Ради було також додатково розглянуто 

закупівлю  Більськовільського ліцею «Паливна деревина», яка не була 

включена в попередньо сформований перелік запланованих публічних 

закупівель. 

 

О.КОРЕНЬ було повідомлено про наявність двох комерційних 

пропозицій: ДП «Рафалівське лісове господарство» по ціні 1100 грн./м3 та 

ФОП Мельник Д.-1050грн/м3. 

 

            ВИРІШИЛИ: 

      Закупівлю   Більськовільського ліцею  «Паливна деревина» погодити з 

наступним укладанням договору з ФОП Мельник Д. 

Перелік запланованих публічних закупівель товарів, робіт та 

послуг з рішенням ЕР додається. 

 

2.Розгляд проведених публічних закупівель товарів, робіт та послуг 

розпорядників бюджетних коштів та комунальних підприємств, 

обгрунтування їх необхідності та призначення. 

$f8ABB0|QTWWVw¢¤¡¤¡®¡¤¡± 



 

КП «Благоустрій» ВМР 

КП «Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР 

Членами Економічної Ради був розглянутий  перелік проведених  

закупівель товарів, робіт та послуг КП «Благоустрій» ВМР та КП 

«Управляюча компанія «Житлокомунсервіс» ВМР. Закупівлі взято до відома. 

 

    Перелік проведених публічних закупівель товарів, робіт та послуг з 

рішенням ЕР додається. 

 3.Різне. 

 

О.МЕНЗУЛ  наголосив про необхідність надання  замовниками до 

предмета закупівлі належним чином оформлених комерційних пропозицій 

(наявність печатки, підпису на документі).  

 

 

Міський голова, 

голова ЕР               Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготувала: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

          публічних закупівель               Ірина КОВБАСЮК 
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