
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

12 травня 2022 року                                    м. Шепетівка                                                  № 104 

 

Про визначення переліку та обсягів 

закупівель товарів, робіт і послуг в умовах 

воєнного стану, які здійснюватимуться 

управлінням житлово-комунального 

господарства Шепетівської міської ради 

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», 

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, з метою ефективного та результативного використання коштів міської 

територіальної громади по виконанню послуг з благоустрою, 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 здійснюватиме управління житлово-комунального господарства Шепетівської 

міської ради 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 (управління житлово-

комунального господарства 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 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Віталія ЯНУШЕВСЬКОГО. 

 

 

   

Міський голова                      Віталій БУЗИЛЬ 

 

 



 

Додаток  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від  12.05.2022  № 104 

 

Перелік та обсяги 
закупівель товарів робіт і послуг, що здійснюються управлінням житлово-комунального 

господарства без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель, визначених  

Законом України «Про публічні закупівлі» 

 

№ 

п/п 

 

Найменування 

Обсяг 

фінансування, грн 

1. Грейдерування з щебеневою підсипкою 

м.Шепетівка 

Вулиця Горбатюка 

Вулиця Чкалова 

Вулиця Ігоря Сікорського 

Вулиця Ігоря Ляшенка 

Вулиця Миколи Дзявульського 

Вулиця Олександра Ємця 

Вулиця Паркова 

Вулиця Першотравнева 

Вулиця Лінника 

 

2 000 000 

2. Поточний,  ямковий  ремонт  асфальтобетонного покриття 

доріг м. Шепетівка 

Вулиця Героїв Небесної Сотні 

Вулиця Українська 

Вулиця Островського 

 

 

 

 

 

     2 000 000 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету міської ради                Наталія БІЛАС 


