
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

від 03.05. 2022 № 57  
 м. Золотоноша 

 

Про доповнення 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, керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України “Про деякі питання здійснення 

оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного 

стану” від 28.02.2022 №169 (далі - Постанова), -  

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Доповнити перелік та обсяг закупівель товарів, робіт і послуг, 

затверджених розпорядженням міського голови від 27.04.2022 № 54 згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

Секретар ради            Наталія СЬОМАК 

 

 

 

 

 

 

 

Вікторія Остроглазова 23850 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 03.05.2022 № 57 
 

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 

11 Послуги заправки та 

ремонту картриджів 

50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

7 послуг 

12 Ремонт ноутбука 50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

1 послуга 

13 Припинення (обмеження) 

розподілу природного газу 

шляхом перекриття 

запірного пристрою на 

надземному газопроводі до 

50 мм з встановленням 

інвентарної заглушки та 

його опломбування з 

оформленням відповідної 

документації за адресою 

м.Золотоноша, вул. Садовий 

проїзд, 8 

50530000-9 Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування техніки  

1 послуга 

14 Послуги по харчуванню 

(харчування військових) 

55320000-9 - Послуги з 

організації харчування  

11118 порцій 

15 Заправка картриджу, 

перепрошивка БФП Xerox 

workcentre 3345 

50310000-1 Технічне 

обслуговування і ремонт 

офісної техніки  

2 послуги 

16 Бензин А-95 09130000-9: Нафта і 

дистиляти 

1761 літр 

17 Автомобільні запчастини 

для поточного ремонту 

автомобіля (Mazda 6) (трос 

відкривання дверей) 

34330000-9: Запасні 

частини до вантажних 

транспортних засобів, 

фургонів та легкових 

автомобілів  

1 шт 

18 Поточний ремонт 

автомобіля 

50110000-9: Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

1 послуга 



мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання   

19 Радіостанція Baofeng 32230000-4: Апаратура 

для передавання 

радіосигналу з 

приймальним пристроєм  

4 шт 

20 Цифровий диктофон Savetek 32330000-5 — Апаратура 

для запису та відтворення 

аудіо- та відеоматеріалу  

4 шт 

21 Ремонт автомобільного 

транспорту 

50110000-9: Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

мототранспортних засобів 

і супутнього обладнання  

1 послуга 

22 Прилади тепловізійні для 

цивільного використання 

(тепловізор Therm Cyclops 

335) 

38630000-0: Астрономічні 

та оптичні прилади  

5 шт 

23 Ритуальні послуги 98370000-7: Поховальні 

та супутні послуги  

2 послуги 

24 Членські внески 98130000-3: Послуги 

різних членських 

організацій  

1 шт 

25 Грамоти для нагородження 18530000-3:Подарунки та 

нагороди 

200 шт 

26 Канцелярські книги, книги 

обліку 

22810000-1:Паперові чи 

картонні реєстраційні 

журнали 

3 шт 

27 Державна 

атрибутика(прапори) 

35820000-8: Допоміжне 

екіпірування 

4 шт 

 

 

Керуючий справами           Оксана ШАКУРА 


