
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

від 27.04. 2022 № 54  
 м. Золотоноша 

 

Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, що 

необхідно здійснити для забезпечення потреб виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

 

 У зв'язку з наявною потребою в закупівлі товарів, робіт і послуг, відповідно 

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, керуючись п. 20, ч. 4 ст. 42 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, --  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Затвердити перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

Секретар ради            Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 27.04.2022 № 54 

 

Перелік та обсяги закупівель товарів, робіт і послуг 

№ 

з/п  

Товари, роботи і послуги, 

закупівлю яких необхідно 

здійснити 

Код за ДК 021:2015 Єдиного 

закупівельного словника  

Обсяг 

закупівлі 

1. Багатофункціональний 

пристрій Canon i-SENSYS 

MF3010+ 2 Картриджа 725 

30230000-0 - Комп’ютерне 

обладнання  

1 шт 

2. Комп'ютер в зборі 

(системний блок (Socket 

1200, DDR4 8Gb, SSD 

240Gb, 400W), монітор 

19,5”, мережний фільтр 

живлення, клавіатура, 

мишка) 

30230000-0 - Комп’ютерне 

обладнання  

1 шт 

3. Засіб зв'язку для 

забезпечення оповіщення 

тривоги (сирени системи С-

40) розміри 750*550 мм 

31620000-8 — Прилади 

звукової та візуальної 

сигналізації  

2 шт 

4. Заправка картриджа типу 

Canon (HP) Laser  

50310000-1 - Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

1 шт 

5. Ремонт та заправка 

картриджа типу Canon (HP) 

Laser  

50310000-1 - Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

1 шт 

6. Комплект клавіатура та 

мишка А4Tech KK-3330S 

USB 

30230000-0 - Комп’ютерне 

обладнання  

2 шт 

7. Послуги по харчуванню 

(харчування військових) 

55320000-9 - Послуги з 

організації харчування  

6198 

порцій 

8. Послуги по харчуванню 

(харчування військових) 

55320000-9 - Послуги з 

організації харчування  

34994 

порцій 

9. Бінокль ARSENAL NB61 

7*50, тактичний 

38630000-0 — Астрономічні та 

оптичні прилади 

3 шт 



10. Ноутбук Dell Vostro 3515 

(N6262VN3515UA_WP) 

30210000-4 - Машини для 

обробки даних (апаратна 

частина)  

4 шт 

 

 

 

Керуючий справами            Оксана ШАКУРА 


