
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Ш І С Т Н А Д Ц Я ТА  С Е С І Я  
 

 РІШЕННЯ 
 
 

№ VIII/16/7        від 10 березня 2022 року 

 

Про здійснення публічних  

закупівель товарів, робіт і 

послуг в умовах воєнного стану 

  

 

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року 

№ 169 "Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, 

робіт та послуг в умовах надзвичайного стану" (із змінами внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України  від 2 березня 2022 року № 76, та 

змінами внесеними постановою Кабінету Міністрів України  від 5 березня 2022 

року № 201), з метою забезпечення оперативності виконання покладених на 

органи місцевого самоврядування завдань, Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити для Збаразької міської ради (ЄДРПОУ 04058404) Перелік 

товарів, робіт і послуг закупівель, які будуть здійснюватися без застосування 

процедур закупівель в умовах воєнного стану, згідно з додатками. 

2. Виконавчим органам, підприємствам, установам (комунальним 

некомерційним підприємствам, та/або комунальним установам тощо) Збаразької 

міської ради, які фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету 

затвердити відповідні Переліки товарів, робіт і послуг закупівель, які будуть 

здійснюватися без застосування процедур закупівель в умовах воєнного стану.  

3. Відповідальність за визначення номенклатури та обсягів предмету 

закупівлі покласти на керівника замовника. 

4. Всі інші закупівлі здійснювати відповідно до вимог Закону України 

"Про публічні закупівлі". 

Збаразький міський голова                                   Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 



Додаток  
 

рішення Збаразької міської ради  

від 10 березня 2022 року № VIII/16/7 
 

Перелік товарів, робіт і послуг закупівель, які будуть здійснюватися без 

застосування процедур закупівель в умовах воєнного стану 
 

№ 

з/п 

Товари 

 Лікарські засоби та медикаменти 

 Вироби медичного призначення 

 Інфузійні розчини та лікарські засоби, виготовлені в умовах аптеки 

 Кров та препарати крові 

 Кисень та закис азоту 

 Спирт медичний 

 Лабораторні реактиви 

 Лабораторні дослідження, в тому числі для ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

 Медичні ноші та інші пристосування для транспортування пацієнтів 

 Дрібний медичний інструментарій 

 Дезинфікуючі засоби 

 Засоби особистої гігієни 

 Медичне обладнання, в тому числі для надання первинної медичної 

допомоги 

 Джерела альтернативного живлення 

 Комп’ютерна техніка та програмне забезпечення 

 Послуги з підтримки програмного забезпечення 

 Продукти харчування, напої та супутня продукція 

 Дитяче харчування, в тому числі спеціалізоване 

 Питна вода 

 Вода для технічних потреб 

 Меблі,в тому числі медичні 

 Медичний одяг,в тому числі одноразовий 

 Форменний одяг,спеціальний робочий одяг та аксесуари 

 Постіль,в тому числі одноразова 

 Автозапчастини, шини автомобільні 

 Нафтопродукти,паливо,електроенергія та інші джерела енергії 

 Інші товари та послуги,необхідні для надання медичної допомоги 

 Пакети прграмного забезпечення різного призначення 

 Пласмасові вироби 

 Шкіряні вирби,що використовуються в техніці чи механічних пристроях 

 Друкована продукція різна 

 Передавальна апаратура для 

радіотелефонії,радіотелеграфії,радіомовлення і телебачення 

 Телекомунікаційне обладнання та приладдя 

 Аварійне та охоронне обладнання 

 Конструкції та конструкційні матеріали.Допоміжна будівельна продукція 



(Конструкційні вироби, кабелі,дроти,кріпильні деталі,будівельний 

камінь,інше) 

 Будівельні матеріали 

 Офісна та комп’ютерна техніка,устаткування та приладдя 

 Пожежне обладнання різне 

 Промислові гази 

 Гірнича продукція,неблагородні метали та супутня продукція 

 Основні органічні та неорганічні хімічні речовини,промислові гази 

 Електротехнічне устаткування,апаратура,обладнання та 

матеріали,освітлювальне устаткування 

 Канцелярські товари 

  

 Послуги та роботи 

 Прокат техніки та обладнання з оператором для виконання будівельних 

робіт та цивільного будівництва 

 Лабораторні дослідження,в тому числі для ВІЛ-інфікованих пацієнтів 

 Послуги з технічного обслуговування та ремонту медичного обладнання 

 Послуги з технічного обслуговування та ремонту комп’ютерної техніки 

 Послуги їдалень 

 Кейтерингові послуги 

 Послуги з прання білизни та медичного одягу 

 Послуги з технічного обслуговування та ремонту автомобільного 

транспорту 

 Послуги з охорони території та приміщень 

 Послуги з надання соціальної допомоги та супутні послуги 

 Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування 

 Поховальні та супутні послуги 

 Юридичні послуги, бухгалтерські, аудиторські послуги 

 Послуги у сфері професійної підготовки різні 

 Будівельні роботи та поточний ремонт 

 Послуги професійної підготовки у галузі оборони та засобів безпеки 

 Послуги у сферах поводження зі стічними водами та сміттям, послуги у 

сферах санітарії та охорони довкілля  

  
 

 

Секретар ради                                                                 Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


