
 
ЧОРТКІВСЬКА    МІСЬКА    РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
20 жовтня  2022 року                                                                                     № 358 

 

Про здійснення закупівлі послуг без застосування порядку проведення 

спрощених закупівель у зв’язку із нагальною потребою для  управління 

освіти, молоді та спорту міської ради 

           

У зв'язку з триваючою і широкомасштабною військовою агресією 

російської федерації проти України, враховуючи Указ Президента України 

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

змінами), виникненням об’єктивних обставин, що унеможливлюють 

дотриманням замовниками строків для проведення спрощеної закупівлі, а саме 

забезпечення надання закладами загальної середньої освіти дистанційних 

освітніх послуг для учнів, що обрали онлайн навчання та в умовах частих і 

триваючих повітряних тривог, 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 – Постанова), 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 закупівлі послуг без застосування порядку проведення спрощених 

закупівель у зв’язку із нагальною потребою, а саме: 

1.1. «Прокладання локальної мережі в Чортківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №2 Чортківської міської ради», код за ДК 

021:2015:72710000-0 «Послуги у сфері локальної мережі»; 

1.2.  «Прокладання локальної мережі в Чортківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №5 Чортківської міської ради», код за ДК 

021:2015:72710000-0 «Послуги у сфері локальної мережі»; 

1.3. «Прокладання локальної мережі в Чортківській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів №7 Чортківської міської ради», код за ДК 

021:2015:72710000-0 «Послуги у сфері локальної мережі»; 

1.4. «Прокладання локальної мережі в Білівському ОЗЗСО І-ІІІ ст.», код 

за ДК 021:2015:72710000-0 «Послуги у сфері локальної мережі»; 



1.5. «Прокладання локальної мережі в Скородинській філії Білівського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст.», код за ДК 021:2015:72710000-0 «Послуги у сфері локальної 

мережі»; 

1.6. «Прокладання локальної мережі в Бичківській філії Білівського 

ОЗЗСО І-ІІІ ст.», код за ДК 021:2015:72710000-0 «Послуги у сфері локальної 

мережі».      

2. Уповноваженій особі з публічних закупівель управління освіти, молоді 

та спорту міської ради відповідно до Постанови оприлюднити в електронній 

системі закупівель звіти про договори про закупівлю, укладені без 

використання електронної системи закупівель згідно вищезазначених 

закупівель. 
3. Копію рішення виконавчого комітету направити до управління освіти, 

молоді та спорту міської ради  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Віктора 

ГУРИНА 

 

 

Міський голова                                                        Володимир ШМАТЬКО 
  

  

 

  


