
ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №3 м.ЧЕРНІВЦІ

ПРОТОКОЛ № 7

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ

м.Чернівці 01 жовтня 2020 року

Про внесення змін до Річного плану закупівель на 2020 рік

Керуючись статтями 4 та 11 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - 
Закон), Положенням про Уповноважену особу, відповідальну за організацію та 
проведення процедур закупівлі/спрощених закупівель у Вищому професійному 
училищі №3 м.Чернівці, затвердженим наказом від 13.04.2020р. №75, необхідно 
забезпечити планування закупівель у межах визначених потреб замовника.

Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі 
товарів, робіт і послу, заплановані закупівлі включаються до річного плану 
закупівель (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.

Виникла потреба у закупівлях,а саме:
- Форменний одяг, спеціальний робочий одяг та аксесуари (ФОП Хомутовська Л.І.);
- Бланки (ТзОВ Видавничо-інформаційний центр «Місто»);
- Послуги у сфері професійної підготовки (КЗ ЧО «Навчально-курсовий комбінат 
ЖКГ») КЕКВ 2282 -  4700,00 грн;
- Фармацевтична продукція (ТОВ «Вако»);
- Частини та приладдя до транспортних засобів і їх двигунів 
(ФОП Поліховський О.В.);

Зважаючи на викладене вище та з метою забезпечення потреб замовника у 
закупівлі товарів, робіт і послуг та пов’язаного з цим планування закупівель, 
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА:
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2020 рік, доповнивши його

предметом закупівлі за:
- ДК 021:2015: 18100000-0 -  Спеціальний одяг та аксесуари 
(ФОП Хомутовська Л.І.) КЕКВ 2210- 4490,00 грн.;
- ДК 021:2015: 22820000-4 -  Бухгалтерські бланки
(ТзОВ Видавничо-інформаційний центр «Місто») КЕКВ 2210 -  320,76 грн.;
- ДК 021:2015:80530000-8 Навчання та перевірка знань оператора котельні 
(КЗ ЧО «Навчально-курсовий комбінат ЖКГ») КЕКВ 2282 - 4700,00 грн.;

-ДК 021:2015:33600000-6 Лікарські засоби(ТОВ «Вако»)КЕКВ 2220 -  1407,00 грн.;



-ДК 021:2015:34300000-0 Запчастини до транспортних засобів 
(ФОП Поліховський О.В.) КЕКВ 2210 -  1690,00 грн.
вид закупівлі: звіт про укладений договір (без використання електронної системи 
закупівель);
орієнтований початок проведення: жовтень-листопад 2020 року.
(Зміни до плану додаються -  Додаток 7 до річного плану закупівель).

2. Оприлюднити відповідну інформацію в електронній системі закупівель у
порядку, передбаченому згідно зі ст.4 Закону України «Про публічні закупівлі».

Уповноважена особа Л.В.Рашківська


