
 
 

УКРАЇНА 
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
ХАРКІВСЬКИЙ РАЙОН 

ДЕРГАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Р І Ш Е Н Н Я 

ХХХ сесії     VIII скликання 
від 26 жовтня  2022 року                                               № 3353-6 

Про внесення змін та доповнень до рішення ХХІХ 
сесії Дергачівської міської ради VIII скликання від 
13 вересня 2022 № 3342-9  «Про здійснення  
публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 
умовах воєнного  стану»  
 

Відповідно до УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
«Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами),  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ від 
12 серпня 2022 року № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 
Закону України «Про правовий режим воєнного стану» (зі змінами),  статей 26, 59  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні закупівлі», 
постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання 
здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт  і послуг в умовах воєнного  
стану» (зі змінами від 02.08.2022 № 874), постанови Кабінету Міністрів України від 12 
жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження 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», наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України від 25 квітня 2022 року № 75, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 25 квітня 2022 року за № 453/37789 (у редакції наказу Міністерства з питань 
реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 26 вересня 2022 року № 217), 
враховуючи рекомендації постійних комісій Дергачівської міської ради VІІІ скликання, 
міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести доповнення до рішення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання 
від 13 вересня 2022 № 3342-9  «Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг 
в умовах воєнного   стану», а саме доповнити пунктами:  
 «3.У зв’язку з тим, що замовник перебуває в районі проведення воєнних (бойових) дій 
на момент прийняття рішення про здійснення закупівлі або її здійснення  на період дії 
правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
скасування, здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для  потреб вищевказаних  
замовників без застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу, згідно підпункту 
2 пункту 13 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, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022р. № 1178, для 
забезпечення їх безперебійного функціонування. 
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 4.Замовниками визначити такі юридичні особи:  Управління освіти, культури, молоді та 
спорту Дергачівської міської ради; комунальне некомерційне підприємство «Дергачівська 
центральна лікарня» Дергачівської міської ради Харківської області; комунальне 
некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської 
міської ради Харківської області; комунальне підприємство «Постачальник послуг» 
Дергачівської  міської ради Харківської  області». 

2. Пункт «3» рішення ХХІХ сесії Дергачівської міської ради VIII скликання від 13 
вересня 2022 № 3342-9  «Про здійснення  публічних закупівель товарів, робіт і послуг в 
умовах воєнного   стану» вважати пунктом «4». 

3. Управлінню освіти, культури, молоді та спорту Дергачівської міської ради; 
комунальному некомерційному підприємству «Дергачівська центральна лікарня» 
Дергачівської міської ради Харківської області; комунальному некомерційному 
підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дергачівської міської ради 
Харківської області; комунальному підприємству «Постачальник послуг» Дергачівської  
міської ради Харківської  області  здійснити  комплекс  заходів   щодо  виконання цього 
рішення сесії,  згідно вимог чинного  законодавства України. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Дергачівської 
міської ради VІІІ скликання з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 
інвестиційної діяльності, регуляторної політики, промисловості та підприємництва (П’ЯТАК 
Інна) та на постійну комісію Дергачівської міської ради VІІІ скликання з питань освіти, 
культури, молоді та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту населення 
(ГАПЛЄВСЬКА Інна). 

 
 
 
 

Секретар міської ради       Світлана КУЧЕРЕНКО 
 
 


