
ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

«15» лютого 2016 року    № 2              смт Зарічне 

Присутні:  Голова комітету з конкурсних торгів     Шостакевич Є.О. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   Кузьмич О.Ф. 

В.о. секретар комітету з конкурсних торгів    Островська І.В. 

Член комітету з конкурсних торгів     Кречкевич М.І. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Внесення змін до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель на 2016 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову комітету з конкурсних торгів Шостакевича Є.О., який повідомив членів 

комітету, що відповідно до прийнятих на шостій сесії рішень Зарічненської селищної ради № 

62/5-2016 та № 63/5-2016 необхідно внести зміни до вартості предметів закупівель річного 

плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік в 

наступних лотах: 

- 20.30.1 (фарби 4481) фарби – 43 742,00 грн.; 

- 32.91.1 (мітли, щітки та інше господарське приладдя 39224) макловиця – 420,00 грн.; 

- 19.20.2 (бензин 09132) бензин – 23 600,00 грн.; 

- 23.42.1 (готова продукція різних видів та супутні вироби 444) запчастини до 

санітарно-технічних виробів – 34 000,00 грн.; 

- 23.41.1 (кухонне приладдя 39221) посуд – 16 300,00 грн.; 

- 86.90.1 (послуги лікувальних закладів 85111) періодичний контроль безпечності та 

якості питної води та визначення інших показників та рівнів – 8 693,00 грн.; 

- 64.11.1 (послуги центральних банків 66111) касове обслуговування - 3 412,00 грн.; 

- 02.20.1 (паливна деревина 03413) паливна деревина – 4 900,00 грн.; 

- 93.19.1 (послуги, пов’язані зі спортом 9262) забезпечення участі збірних команд 

Зарічненської селищної ради в районних та обласних змаганнях, спартакіадах, турнірах – 

11 000,00 грн.; 

- 38.11.3 (послуги з управління полігонами твердих побутових відходів 90531) 

забезпечення утримання полігону твердих побутових відходів в смт Зарічне – 46 500,00 грн. 

Доповнити річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель на 2016 рік такими предметами закупівлі: 

- 19.20.2 (мастильні оливи та мастильні матеріали 09211) мастила – 200,00 грн.; 

- 22.23.1 (будівельні конструкції різні 44112) лінолеум – 7 000,00 грн.; 

- 21.20.1 (фармацевтична продукція 336) лікарські засоби – 5 885,00 грн. 

Голова комітету вніс пропозицію щодо затвердження вищезазначених змін до річного 

плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 р. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель на 2016 р. 

2. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів: 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.30.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.91.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=19.20.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.42.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=23.41.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=86.90.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=02.20.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=93.19.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=19.20.2&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=22.23.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=21.20.1&type=code


- підготувати та розмістити для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 

2016 р. (із змінами); 

- підготувати та розмістити для оприлюднення на сайті Зарічненської селищної ради 

річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 р. (із 

змінами) та протокол даного засідання комітету з конкурсних торгів. 

 

 

 

Голосували:  «За» - 4; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

 

Підписи: 

Голова комітету з конкурсних торгів    __________  Шостакевич Є.О. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   __________     Кузьмич О.Ф. 

В.о. секретаря комітету з конкурсних торгів   __________     Островська І.В. 

Член комітету з конкурсних торгів    __________     Кречкевич М.І. 


