
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

22 березня 2022 року                                 м. Шепетівка                                                         №  60 

 

Про визначення переліку та обсягів закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану  

для забезпечення потреб Шепетівської міської 

територіальної громади 

 

Відповідно до  статті 40, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» з 

наступними змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 № 169 

«Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 

умовах воєнного стану», зі змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів від 05 березня 

2022 р. № 201, з метою своєчасного виконання заходів щодо захисту національних інтересів 

України, забезпечення потреб безпеки і оборони, ефективного та результативного 

використання коштів міської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради     

 

В И Р І Ш И В: 

 
1. Визначити перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 

стану, що здійснюються без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, 

визначених Законом України «Про публічні закупівлі», згідно з додатком. 

2. Установити, що такі закупівлі не включаються до річного плану закупівель, за 

результатами їх здійснення в електронній системі закупівель замовник (виконавчий комітет 

Шепетівської міської ради) оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього 

не пізніше ніж через 20 днів з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні або в 

окремих її місцевостях. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Наталію БІЛАС та начальника відділу внутрішнього аудиту Віту 

МЕДЛЯРСЬКУ. 

 

 

 
Міський голова                     Віталій БУЗИЛЬ 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від  22.03.2022 № 60   

 

Перелік та обсяги 
закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану,  що здійснюються без 

застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених  

Законом України «Про публічні закупівлі» 

 

№ Товари, роботи та послуги, які необхідно здійснити Обсяг закупівель 

(очікувана вартість 

закупівлі), 

Сума, грн 

1 Канцелярські товари 10 000 

2 Конструкційні матеріали та супутні вироби 160 000 

3 Текстильні вироби та супутні товари 30 000 

4 Перевезення пасажирів та багажу 1 356 000 

5 Господарські послуги 10 000 

6 Послуги пов’язані  з друком 6 000 

7 Нафта і дистилятори 200 000 

8 Послуги з організації харчування 390 000 

9 Продукти харчування 150 000 

10 Лікарські засоби та товари медичного призначення 200 000 

11 Придбання транспортного засобу 350 000 

12 Послуги з поточного ремонту приміщень 800 000 

13 Послуги з ремонту транспортних засобів  100 000 

14 Комп’ютерне обладнання  50 000 

15 Телекомунікаційне обладнання 100 000 

16 Послуги з навчання  10 000 

17 Запасні частини різні 100 000 

18 Будівельні матеріали 400 000 

19 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 000 000 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету  

міської ради          Наталія БІЛАС 


