
ПРОТОКОЛ

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 

«03» листопада 2022р. № 50-2022 м. Кам’янка-Бузька

Уповноважена особа Оксана БИХ

Порядок денний:
1. Про внесення змін до річного плану закупівель на 2023 рік.

2. Про проведення відкритих торгів з особливостями згідно річного 
плану закупівель на 2023 рік..

Враховуючи статті 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 
Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом Вищого 
професійного училища №71 м. Кам’янка-Бузька Львівської області від 
07.09.2021 № 86, та з метою організації закупівлі по предмету ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний словник” -  09120000-6» «Газове паливо (Природний 
газ)».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

По питанню першому:
Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» 

планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 
товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану 
(далі річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником 
в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня 
затвердження річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.
У замовника виникла потреба у закупівлі на січень-березень 2023 року 

природного газу: ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” -  09120000-6» 
«Газове паливо (Природній газ)», очікувана вартість 893910,06 гри. з ПДВ. 
Джерело фінансування -  кошти місцевого бюджету (обгрунтування очікуваної 
вартості закупівлі додається).

Враховуючи очікувану вартість закупівлі та відповідно до п. 10 
«Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період 
дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його 
припинення або скасування» (далі -  Особливості), затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня2022р. № 1178, необхідно



передбачити проведення закупівлі природного газу шляхом проведення 
відкритих торгів з особливостями та внести зміни в річний план закупівлі на 
2023 рік.

По другому питанню:

Відповідно до річного плану закупівель на 2023 рік необхідно провести 
відкриті торги з особливостями на закупівлю природного газу: ДК 021:2015 
“Єдиний закупівельний словник” -  09120000-6» «Газове паливо (Природній
газ)», очікувана вартість 893910,06 гри. з ПДВ. Джерело фінансування -  кошти 
місцевого бюджету.

Для проведення закупівлі необхідно затвердити тендерну документацію 
та оголосити відповідну закупівлю: ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 
словник” -  09120000-6» «Газове паливо (Природній газ)», очікувана вартість 
893910,06 грн. з ПДВ. Джерело фінансування -  кошти місцевого бюджету.

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в річний план закупівель на 2023 рік та оприлюднити 
відповідну інформацію у порядку, передбаченому згідно ст. 4 Закону в 
електронній системі закупівель.

2. Закупівлю по предмету «Газове паливо (природній газ)» - код 
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний 
словник” -  «09120000-6» здійснити шляхом проведення процедури відкритих 
торгів з особливостями у відповідності з вимогами Закону та Особливостей.

2. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів з особливостями в 
межах чинного законодавства.

3. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 
оголошення про проведення процедури відкритих торгів з особливостями в 
електронній системі закупівель з урахуванням статей 10 (з врахуванням 
Особливостей) та 21 Закону.

5. Затвердити тендерну документацію (додається).
6. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 

тендерну документацію в електронну систему закупівель у порядку, 
передбаченому ст. 10 Закону.

Уповноважена особа Оксана БИХ


