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Про здійснення закупівлі робіт без застосування порядку проведення 

спрощених закупівель у зв’язку із нагальною потребою для  управління 

освіти, молоді та спорту Чортківської міської ради 

           

Враховуючи клопотання директора Чортківської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради Скриника В.Я., у зв'язку із 

початком 2022-2023 навчального року, відмовою від виконання робіт на об’єкті 

«Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими 

видами спорту Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 

Чортківської міської ради Тернопільської області по вул. Шевченка, 25 в м. 

Чорткові Тернопільської області», Підрядником, передбачених Договором 

№117 від 08.06.2021р., з метою забезпечення безпеки учнів та працівників 

закладу загальної середньої освіти, виникненням об’єктивних обставин, що 

унеможливлюють дотриманням замовниками строків для проведення 

спрощеної закупівлі, а саме термінової заміни складових частин діючих 

електричних мереж 10 кВ Л-6 від ЗТП-347 до ЗТП-465, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2022р. №169 «Деякі питання здійснення 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 

стану» (зі змінами) (далі – Постанов), керуючись ст. 32, 59, 60   Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1.Надати дозвіл управлінню освіти, молоді та спорту міської ради 

здійснити закупівлю робіт «Технічного переоснащення із заміною складових 

частин діючих електричних мереж 10 кВ Л-6 від ЗТП-347 до ЗТП-465» на 

об’єкті «Нове будівництво мультифункціонального майданчика для занять 

ігровими видами спорту Чортківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

№7 Чортківської міської ради Тернопільської області по вул. Шевченка, 25 в м. 

Чорткові Тернопільської області», код за ДК 021:2015 – 45210000-2 

Будівництво будівель, без застосування порядку проведення спрощених 

закупівель у зв’язку із нагальною потребою. 

2. Уповноваженій особі з публічних закупівель управління освіти, молоді 

та спорту міської ради оприлюднити в електронній системі закупівель 



відповідно до Постанови звіт про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель згідно вищезазначеної закупівлі.  
3. Копію рішення виконавчого комітету направити до управління освіти, 

молоді та спорту міської ради.  

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих  органів міської ради                             Віктор ГУРИН 
 
    


