
ПРОТОКОЛ №06-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

11 травня 2022 року        м.Вараш 

 

Головував: Ігор ВОСКОБОЙНИК, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради – заступник голови Економічної Ради. 

Присутні: члени Економічної Ради – Дмитро СТЕЦЮК, Роман ХОНДОКА, 

Олександр ДОЛЮК, Ірина БАРАБУХ, Олена КОРЕНЬ, Дмитро ЮЩУК, Наталія 

ПЕТРОВИЧ, Світлана ОСАДЧУК, Оксана ТАРАДЮК. 

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. 

 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю ім. З.А.Матвієнко 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Управління освіти ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

КП «Благоустрій» ВМР 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту (КЗ «Парк 

культури та відпочинку») 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (КЗ 

«Вараський молодіжний центр) 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного 

стану додається. 

 

2. Різне. 

 

 

 

 

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. 
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КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю ім. З.А.Матвієнко 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Управління освіти ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

КП «Благоустрій» ВМР 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту (КЗ «Парк 

культури та відпочинку») 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (КЗ 

«Вараський молодіжний центр) 

 

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 закупівель КНП ВМР «Вараський ЦПМД»  «Амортизатор зад 

Combo», «Тяга рульова Combo», «Наконечник рульовий Combo», «Фільтр повітря», 

замовником було наголошено, що  запасні частини до автомобіля планують купувати 

у магазинах м.Вараш, оскільки  при закупівлі запасних частин з інтернет-магазинів 

необхідно додатково сплатити за послуги доставки товару, що призведе до надмірних 

витрат. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Н.ФЕДІНЧИК під час розгляду закупівлі «Поточний ремонт інженерних мереж 

задля підготовки до осінньо-зимового періоду (ОЗП) 2022-2023 року» Вараського 

міського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ім.З.А.Матвієнко, 

довела до відома присутніх, що  договір планується укласти з ТОВ «Мале 

підприємство ЗЕТ», оскільки  саме з цим контрагентом у 2021 році був укладений  

договір, послуги за яким надавались вичерпно та добросовісно. 

Обговорювали доцільність закупівлі та необхідність проведення маркетингового 

аналізу цін. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою ефективного використання коштів дану закупівлю відкласти, з 

наступним її винесенням на розгляд засідання Економічної Ради та наданням  актів 

приймання-передачі наданих послуг з ТОВ «Мале підприємство ЗЕТ». 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Н.БУРА  під час обговорення закупівлі «Канцелярські товари різні» КНП ВМР 

«Вараська багатопрофільна лікарня», було встановлено, що замовником не надано 
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чіткого переліку канцелярських товарів, які плануються закуповуватись в межах 

загальної суми - 50 тис. грн.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Відкласти закупівлю «Канцелярські товари різні»  КНП ВМР «Вараська 

багатопрофільна лікарня»,  рекомендовано надати на наступне засідання Економічної 

Ради перелік канцелярських  товарів, які планують закупити в межах зазначеної суми. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Ю.СЕРГІЙЧУК, доповідаючи про закупівлі «Суміші бетонні готові важкі, клас 

бетону В10 (М200)» та «Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (М400)»  КП 

«Благоустрій» ВМР, довів до відома присутніх, що договір буде укладено з 

підприємством «Інтер-Бетон», оскільки поставка планується малими партіями, що не 

уможливлює закупівлю  товару у постачальників поза межами міста.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити закупівлю «Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (М200)» та 

«Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 (М400)»  КП «Благоустрій» ВМР. 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається. 

 

2. Різне 

 

  

 

 

Заступник міського голови з  

питань діяльності виконавчих органів  

ради, заступник голови Економічної Ради   Ігор ВОСКОБОЙНИК

    

 

 

 

Протокол підготувала: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель               Ірина КОВБАСЮК 
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