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Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
від "____"_____________ 20___ року      №______ 

 
 

 

Про внесення доповнень до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради  від 23 березня 2022 року № 157 «Про визначення переліку та 

обсягу закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення 

потреб Кропивницької міської територіальної громади, що здійснюються 

Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення 

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

стану», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

 Внести доповнення до рішення Виконавчого комітету Кропивницької 

міської ради  від 23 березня 2022 року № 157 «Про визначення переліку та обсягу 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб 

Кропивницької міської територіальної громади, що здійснюються Виконавчим 

комітетом Кропивницької міської ради», а саме доповнити перелік та обсяги 

закупівель товарів, робіт послуг, необхідних для забезпечення потреб 

Кропивницької міської територіальної громади, що здійснюються Виконавчим 

комітетом Кропивницької міської ради, пунктами 10-12 у редакції, що додається. 

 

 

 

Секретар міської ради          Олег КОЛЮКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Сорока 35 83 71 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Рішення Виконавчого комітету  

Кропивницької міської ради  

«____» ________ 2022 року № ____ 

 

 

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ ТА ОБСЯГІВ 

закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення потреб 

Кропивницької міської територіальної громади, що здійснюються 

Виконавчим комітетом Кропивницької міської ради 

 

10. Послуги з харчування працівників міської дружини, продовольчі пайки  

на суму 200 000,00 грн (двісті тисяч гривень 00 копійок). Код ДК 021:2015 

«Єдиного закупівельного словника» - 55520000-1 

11. Бланки, реєстраційні журнали, папір А4  на суму 29 950,00 грн 

(двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят гривень 00 копійок). Коди ДК 

021:2015 «Єдиного закупівельного словника» - 22820000-4; 30190000-7; 

22810000-1  

12. Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони 

(посуд на суму 26 600,00 грн (двадцять шість тисяч шістсот гривень 00 

копійок). Код ДК 021:2015 «Єдиного закупівельного словника» - 39220000-0 

           

 

 

Начальник відділу бухгалтерського  

обліку-головний бухгалтер                                              Світлана СОРОКА 


