
ПРОТОКОЛ №07-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

18 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 - Роман ХОНДОКА, Сергій ДЕНЕГА, 

Олександр ДОЛЮК, Ірина БАРАБУХ, Олена КОРЕНЬ, Наталія ПЕТРОВИЧ, 

Оксана ТАРАДЮК, Алла ДМИТРУК. 

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 «Міські електричні мережі» 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб з 

інвалідністю ім. З.А.Матвієнко 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (Відділ 

молодіжних ініціатив) 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (ПСМНЗ 

Вараська дитяча музична школа) 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

КП «Вараштепловодоканал» 

КП «Благоустрій» ВМР 

КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР 

Департамент житлово-комунального господарства, майна 

та будівництва ВК 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. 

 

КП «Міські електричні мережі» 

Вараський міський центр комплексної реабілітації для осіб 

з інвалідністю ім. З.А.Матвієнко 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (Відділ 

молодіжних ініціатив) 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту 

(ПСМНЗ Вараська дитяча музична школа) 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

КП «Вараштепловодоканал» 

КП «Благоустрій» ВМР 

КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР 

Департамент житлово-комунального господарства, 

майна та будівництва ВК ВМР 

 

Членами Економічної Ради були розглянуті переліки запланованих 

закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств.  

Розгляду закупівель «Канцелярське приладдя» та «Папки» департаменту 

житлово-комунального господарства, майна та будівництва ВК ВМР, у зв’язку 

з виникненням ряду питань та відсутністю доповідача було вирішено відкласти 

до наступного засідання ЕР. 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається. 

 

2. Різне 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Ю.СЕРГІЙЧУК, директор КП «Благоустрій» ВМР, повідомив присутніх 

про нагальність закупівлі акумуляторів у кількості 4 шт., для автомобілів КРАЗ 

та МАЗ, з метою їх подальшої експлуатації для бетонування. 

Також було озвучене питання необхідності придбання КП «Благоустрій» 

ВМР спецтехніки, а саме: машини-пилосмока та екскаватора. 

 

$f8ABB0|QQUXUx¢¤¡¤¡¤¡®¡° 



ВИРІШИЛИ: 

 

Доручити КП «Благоустрій» ВМР провести маркетинговий аналіз цін на 

заплановані закупівлі товарів та подати ці закупівлі на розгляд наступного 

засідання Економічної Ради. 

 

Крім того, замовникам було наголошено, що при проведенні 

маркетингового аналізу цін запланованої закупівлі доцільно порівнювати цінові 

пропозиції саме на аналогічні товари, роботи чи послуги. 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

заступник голови ЕР     Ігор ВОСКОБОЙНИК 

 

Протокол підготувала: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель     Анна СОКОЛЕНКО 
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