
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №33 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Арцизької 
міської ради від 24 червня 2022 року №120 «Про затвердження переліку 
та обсягів публічних закупівель товарів, робіт і послуг без застосування 
процедур закупівель та спрощених закупівель на період воєнного стану» 

 

Керуючись статтями 28, 40, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 1 частини 1 статті 2 Закону України 

«Про публічні закупівлі», на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 №169 (зі 

змінами), Указів Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні» та від 12.08.2022 №573/2022 «Про продовження дії 

воєнного стану в Україні», у зв’язку з нагальною потребою у публічних 

закупівлях товарів, робіт і послуг без застосування процедур закупівель та 

спрощених закупівель на період дії воєнного стану в Україні, виконавчий 

комітет Арцизької міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Арцизької міської 

ради від 24 червня 2022 року №120 «Про затвердження переліку та обсягів 

публічних закупівель товарів, робіт і послуг без застосування процедур 

закупівель та спрощених закупівель на період воєнного стану», виклавши  

Перелік та обсяги публічних закупівель товарів, робіт і послуг без 

застосування процедур закупівель та спрощених закупівель на період 

воєнного стану у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на першого 

заступника Арцизького міського голови. 

 
 

 

 

Проект рішення підготовлений   

уповноваженою особою з  

організації та проведення    

закупівель Арцизької міської ради 

 

 

 



Додаток  

до проекту рішення  

виконавчого комітету 

Арцизької міської ради 

від____________2022 року №_____ 

 

Перелік та обсяги публічних закупівель товарів, робіт і послуг без 
застосування процедур закупівель та спрощених закупівель на період 

воєнного стану 

№  Товари, роботи та послуги, 
закупівлю яких необхідно здійснити 

Код за ДК 021:2015 Єдиного 
закупівельного словника 

Обсяг закупівлі 

1 Нафта і дистиляти (бензин А-95, 

бензин А-92) 
ДК021:2015: 09130000-

9 Нафта і дистиляти 
Бензин А-92-1515 л 

Бензин А-95-1470 л 

 
2 Нафта і дистиляти (бензин А-95) ДК021:2015: 09130000-

9 Нафта і дистиляти 
Бензин А-95-3000 л 

 
3 Нафта і дистиляти (дизпаливо Energy) ДК021:2015: 09130000-

9 Нафта і дистиляти 

Дизпаливо Energy – 

3000 л 

4 Нафта і дистиляти (бензин А-95, 

дизпаливо Energy) 

ДК 021:2015: 09130000-

9 Нафта і дистиляти 

Бензин А-95-1190 л 

Дизпаливо Energy – 

3260 л 

5 Нафта і дистиляти (бензин А-95, 

дизпаливо Energy) 

ДК 021:2015: 09130000-

9 Нафта і дистиляти 

Бензин А-95-2000 л 

Дизпаливо Energy – 

2000 л 

6 Ліжка та спальне приладдя, домашній 

текстиль 

ДК 021-2015:39140000-

5 Меблі для дому  

Ліжко польове 2-х 

ярусне металеве 

розбірне – 37шт; 

комплект спального 

приладдя – 74шт 

7 Поточний ремонт мереж 

водопостачання та водовідведення 

будівлі Першого Болградського РТЦК 

та СП 

ДК 021-2015:45330000-9 Послуги  

8 Нафта і дистиляти (бензин А-95) ДК 021:2015: 09130000-

9 Нафта і дистиляти 

Бензин А-95-2000 л 

 

9 Ліжка та спальне приладдя, домашній 

текстиль 

ДК 021-2015:39140000-

5 Меблі для дому  

Ліжко одномісне 

одноярусне побутове 

корпус ДСП, з лам 

елями (спрощене)– 

66 шт; комплект 

спального приладдя 

– 66 шт 
 

____________________________________________________________________________ 

Уповноважена особа з організації та проведення  

закупівель Арцизької міської ради,  

головний спеціаліст юридичного відділу  

Арцизької міської ради                          _______________ Наталія СНІГИР 
 


