
 

У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

 
21 листопада  2017 року        № 293 

 

Про здійснення допорогових закупівель товарів  
Розглянувши лист КП «Комунальник» від 07.11.2017 р. № 1563, на виконання власних 

повноважень зазначених у підпункті 3 пункту а статті 28 та підпункті 1 пункту 2 статті 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

Комсомольської селищної ради 

ВИРІШИВ: 
 

1. Комсомольському селищному голові Діхтярю Д.М., директорам комунальних 

підприємств (Чучупалову В.Б., Літвіновій С.Ю., Афанасенко В.П.) здійснювати з 01.01.2018 

допорогову закупівлю товарів за рахунок коштів селищного бюджету відповідно до наказу 

ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 №35 «Про затвердження Порядку здійснення 

допорогових закупівель», якщо вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 

гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзаці 2 частини 1 статті 2 Закону 

України «Про публічні закупівлі», крім випадків, якщо предметом закупівлі є: 

• товари визначені частиною 3 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі»; 

• у разі здійснення закупівель, пов’язаних із попередженням або ліквідацією наслідків 

аварійних та надзвичайних ситуацій;  

•  товари для проведення культмасових заходів з нагоди державних, селищних свят, 

знаменних дат та спортивних заходів;  

• електрична енергія, природній газ,пара, гаряча вода та пов’язана продукція (опалення 

та гаряча вода); 

• товари, стосовно яких замовником було опубліковано оголошення про проведення 

закупівлі та, внаслідок відсутності пропозицій від учасників, закупівля визнана такою, 

що не відбулася;  

• запасні частини до тракторів, автомобілів, до обладнання техніки по озелененню; 

• сантехнічні матеріали (вентилі, засувки, фланці та інше); 

• електрообладнання; 

• технічний газ, кисень, пропан. 

У виняткових випадках непередбачуваного характеру дозволити не застосовувати 

процедуру  електронних допорогових закупівель за умови відповідного письмового 

обґрунтування та відповідного розпорядчого документа керівника бюджетної установи, 

комунального підприємства . 

2. Винести п.1 цього рішення на узгодження сесії Комсомольської селищної ради. 

3. Призначити спеціаліста І категорії – бухгалтера Ковалевську Л.І. відповідальною  за 

здійснення допорогових закупівель. 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

Комсомольський 

селищний голова                                                                                                         Д.М. Діхтяр  


