ПРОТОКОЛ № 22
засідання постійної комісії з питань планування, бюджету, фінансів та децентралізації
05 серпня 2021 року
16.00
Місце проведення: сесійна зала.
Всього: 6 членів комісії.
Присутні: Василишин, Л. Головко, В. Пекарський, А. Ярова.
Відсутні: Я.Каюк, Б. Лукашук.
Запрошені: П.Мот – заступник начальника фінансового управління, Л.Стародуб – завідувач відділу
бухгалтерського обліку, планування та звітності.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.
Про розгляд звернення фінансового управління щодо внесення змін до бюджету Хмельницької міської
територіальної громади на поточний рік.
2.
Про розгляд звернення відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності щодо погодження
внесення змін до розрахунку бюджетних коштів у 2021 році за КЕКВ 2210 КПКВКМБ 0210150.
1. СЛУХАЛИ:
Л.
Головко
На розгляд комісії надійшло звернення фінансового управління щодо
заступника голови внесення змін до бюджету Хмельницької міської територіальної громади на
комісії
поточний рік, пропоную надати слово заступнику начальника фінансового
управління П. Мот, немає заперечень? (Немає).
ВИСТУПИЛИ:
П. Мот– заступник
начальника
фінансового
управління

У відповідності до пунктів 15, 20 рішення 2-ї сесії Хмельницької міської
ради від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної
громади на 2021 рік», згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.07.2021 року №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій», розпорядження Хмельницької обласної
державної адміністрації від 02.08.2021 року № 641/2021-р та № 642/2021-р,
звернень виконавчого комітету міської ради від 04.08.2021 року № 02-23-703, від
04.08.2021 року №Л-35-44-21, управління праці та соціального захисту населення
від 04.08.2021 року №9759, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської
ради від 04.08.2021 року №01-22/1733, з метою ефективного використання
бюджетних коштів, просимо розглянути та погодити внесення змін до бюджету
громади на поточний рік, а саме:
1. Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
4 665 403,78 гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
1 820 000,00
соціально-економічного
розвитку
окремих
територій
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей учасників бойових
дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II
групи з числа учасників бойових дій на території
41050500 інших держав, інвалідність яких настала
1 093 438,78
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов, за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування
збройної
агресії
Російської
41050600 Федерації у Донецькій та Луганській областях,
1 751 965,0
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно
до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету громади на суму 1170000.00
гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
1 170 000,00
соціально-економічного
розвитку
окремих
територій
3. Збільшити видатки спеціалоьного фонду бюджету громади на суму 5835403.78
гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Управлінню
охорони
здоров’я
2 990 000,00
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих територій, а
саме: на придбання медичного обладнання:
портативної
ультразвукової
системи
для
комунального
підприємства
«Хмельницька
КПКВК
міська
лікарня»
1 170 000,00
грн;
МБ
спектрального оптико-когерентного томографа з
0717363
2 990 000,00
функцією фундус-камери для комунального
КЕКВ
підприємства
«Хмельницький
міський
3210
лікувально-діагностичний центр»- 1 300 000,00
грн; мобільного апарату КТГ для контролю за
внутрішньоутробним станом плоду (13 штук)
для комунального підприємства «Хмельницький
міський перинатальний центр» - 520 000,00
гривень.
Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Управлінню праці та соціального захисту
2 845 403,78
населення Хмельницької міської ради, з них
на:
КПКВК
Грошова компенсація за належні для отримання
МБ
жилі приміщення для внутрішньо переміщених
1 751 965,00
0813222
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та

КЕКВ
3240

КПКВК
МБ
0813223
КЕКВ
3240

територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11-14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно
до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов.
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей учасників бойових
дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II
групи з числа учасників бойових дій на території
1 093 438,78
інших держав, інвалідність яких настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов.

4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Виконавчому комітету міської ради:
- враховуючи рекомендації та роз’яснення Міністерства цифрової трансформації України щодо
закупівель, в рамках передбаченої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській
місцевості, здійснити перерозподіл коштів, а саме зменшити призначення за КПКВ МБ 0217540 по КЕКВ
2282 на суму 250 000,00 грн та збільшити на аналогічну суму призначення по КЕКВ 2240;
- з метою забезпечення належних умов праці, дотримання ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми
мікроклімату виробничих приміщень» та безперебійної роботи серверного обладнання внести зміни в
розрахунок бюджетних коштів до кошторису за КЕКВ 3110 по КПКВК МБ 0210150 та за рахунок коштів в
сумі 68 900,00 грн, вивільнених внаслідок економії, отриманої за результатами проведених відкритих торгів
за предметом закупівлі «Багатофункціональні пристрої, код ДК 021:2015-30120000-6 - Фотокопіювальне та
поліграфічне обладнання для офсетного друку» UA-2021-06-25-002280-a, та в зв’язку з відсутністю
подальшої потреби в закупівлі комп’ютерної техніки для сесійної зали через зміну технічних умов та
відповідно кошторисної вартості, передбачити призначення на придбання 2 шт кондиціонерів з монтажем
на суму 49 900,00 грн та материнської плати для сервера на суму 19 000,00 тис. гривень.
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради здійснити перерозподіл коштів спеціального фонду (надходження від плати за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством) за КПКВК МБ 0611010 в ДНЗ
№20 «Білочка», у зв’язку із необхідністю придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт в сумі 23
600,00 грн та миючих засобів в сумі 18 157,96 грн, а саме: зменшити призначення по КЕКВ 2230 в сумі 41
757,96 грн за рахунок економії коштів, яка виникла у зв’язку зі зменшенням відвідування дітей, та
збільшити призначення по КЕКВ 2210 на аналогічну суму.
6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813242, у зв’язку із необхідністю придбання
подарунків для дітей відповідно до уточненого плану заходів з нагоди Дня міста, «Святий Миколай,

прийди до нас з раю» для багатодітних родин, новорічних ранків для дітей з інвалідністю, здійснити
перерозподіл коштів, а саме: зменшити призначення по КЕКВ 2230 в сумі 370 000,0 грн та збільшити
призначення по КЕКВ 2210 на аналогічну суму.
В обговоренні взяли участь: О.Василишин, Л.Головко, В.Пекарський, А.Ярова.
Л.Головко
заступник
комісії

– Які будуть запитання? (Немає). Поставила на голосування пропозицію підтримати
голови звернення фінансового управління та погодити внесення змін до бюджету міської
територіальної громади на поточний рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

У відповідності до пунктів 15, 20 рішення 2-ї сесії Хмельницької міської
ради від 23.12.2020 року №14 «Про бюджет Хмельницької міської територіальної
громади на 2021 рік», згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від
21.07.2021 року №822-р «Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій», розпорядження Хмельницької обласної
державної адміністрації від 02.08.2021 року № 641/2021-р та № 642/2021-р,
звернень виконавчого комітету міської ради від 04.08.2021 року № 02-23-703, від
04.08.2021 року №Л-35-44-21, управління праці та соціального захисту населення
від 04.08.2021 року №9759, Департаменту освіти та науки Хмельницької міської
ради від 04.08.2021 року №01-22/1733, з метою ефективного використання
бюджетних коштів, погодити внесення змін до бюджету громади на поточний рік, а
саме:
1.
Збільшити доходи загального фонду бюджету громади на суму
4 665 403,78 гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
1 820 000,00
соціально-економічного
розвитку
окремих
територій
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для сімей учасників бойових
дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II
групи з числа учасників бойових дій на території
41050500 інших держав, інвалідність яких настала
1 093 438,78
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов, за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
грошової компенсації за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
41050600 безпосередню участь в антитерористичній
1 751 965,0
операції,
забезпеченні
її
проведення,
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
антитерористичної операції у період її
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення
зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно
до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6
Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
2. Збільшити доходи спеціального фонду бюджету громади на суму 1170000.00
гривень, а саме:
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
1 170 000,00
соціально-економічного
розвитку
окремих
територій
3. Збільшити видатки спеціалоьного фонду бюджету громади на суму 5835403.78
гривень, а саме:
Головному розпоряднику бюджетних коштів
–
Управлінню
охорони
здоров’я
2 990 000,00
Хмельницької міської ради, з них на:
Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення
заходів
щодо
соціальноекономічного розвитку окремих територій, а
саме: на придбання медичного обладнання:
портативної
ультразвукової
системи
для
комунального
підприємства
«Хмельницька
КПКВК
міська
лікарня»
1 170 000,00
грн;
МБ
спектрального оптико-когерентного томографа з
0717363
2 990 000,00
функцією фундус-камери для комунального
КЕКВ
підприємства
«Хмельницький
міський
3210
лікувально-діагностичний центр»- 1 300 000,00
грн; мобільного апарату КТГ для контролю за
внутрішньоутробним станом плоду (13 штук)
для комунального підприємства «Хмельницький
міський перинатальний центр» - 520 000,00
гривень.
Головному розпоряднику бюджетних коштів
– Управлінню праці та соціального захисту
2 845 403,78
населення Хмельницької міської ради, з них
на:
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для внутрішньо переміщених
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та
територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній
КПКВК
операції,
забезпеченні
її
проведення,
МБ
перебуваючи
безпосередньо
в
районах
0813222
1 751 965,00
антитерористичної операції у період її
КЕКВ
проведення, у здійсненні заходів із забезпечення
3240
національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування
збройної
агресії
Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях,
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення

КПКВК
МБ
0813223
КЕКВ
3240

зазначених заходів, та визнані особами з
інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11-14 частини другої
статті 7 або учасниками бойових дій відповідно
до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", та які потребують
поліпшення житлових умов.
Грошова компенсація за належні для отримання
жилі приміщення для сімей учасників бойових
дій на території інших держав, визначених
у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту", для осіб з інвалідністю I-II
групи з числа учасників бойових дій на території
1 093 438,78
інших держав, інвалідність яких настала
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих
державах, визначених пунктом 7 частини другої
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують поліпшення житлових умов.

4. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Виконавчому комітету міської ради:
- враховуючи рекомендації та роз’яснення Міністерства цифрової трансформації України щодо
закупівель, в рамках передбаченої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію
заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській
місцевості, здійснити перерозподіл коштів, а саме зменшити призначення за КПКВ МБ 0217540 по КЕКВ
2282 на суму 250 000,00 грн та збільшити на аналогічну суму призначення по КЕКВ 2240;
- з метою забезпечення належних умов праці, дотримання ДСН 3.3.6.042-99 «Санітарні норми
мікроклімату виробничих приміщень» та безперебійної роботи серверного обладнання внести зміни в
розрахунок бюджетних коштів до кошторису за КЕКВ 3110 по КПКВК МБ 0210150 та за рахунок коштів в
сумі 68 900,00 грн, вивільнених внаслідок економії, отриманої за результатами проведених відкритих торгів
за предметом закупівлі «Багатофункціональні пристрої, код ДК 021:2015-30120000-6 - Фотокопіювальне та
поліграфічне обладнання для офсетного друку» UA-2021-06-25-002280-a, та в зв’язку з відсутністю
подальшої потреби в закупівлі комп’ютерної техніки для сесійної зали через зміну технічних умов та
відповідно кошторисної вартості, передбачити призначення на придбання 2 шт кондиціонерів з монтажем
на суму 49 900,00 грн та материнської плати для сервера на суму 19 000,00 тис. гривень.
5. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Департаменту освіти та науки Хмельницької
міської ради здійснити перерозподіл коштів спеціального фонду (надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із законодавством) за КПКВК МБ 0611010 в ДНЗ №20
«Білочка», у зв’язку із необхідністю придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт в сумі 23 600,00
грн та миючих засобів в сумі 18 157,96 грн, а саме: зменшити призначення по КЕКВ 2230 в сумі 41 757,96
грн за рахунок економії коштів, яка виникла у зв’язку зі зменшенням відвідування дітей, та збільшити
призначення по КЕКВ 2210 на аналогічну суму.
6. По головному розпоряднику бюджетних коштів – Управлінню праці та соціального захисту
населення Хмельницької міської ради за КПКВК МБ 0813242, у зв’язку із необхідністю придбання
подарунків для дітей відповідно до уточненого плану заходів з нагоди Дня міста, «Святий Миколай,
прийди до нас з раю» для багатодітних родин, новорічних ранків для дітей з інвалідністю, здійснити
перерозподіл коштів, а саме: зменшити призначення по КЕКВ 2230 в сумі 370 000,0 грн та збільшити
призначення по КЕКВ 2210 на аналогічну суму.

2. СЛУХАЛИ:
Л.
Головко
На розгляд комісії надійшло звернення відділу бухгалтерського обліку,
заступника голови планування та звітності щодо погодження внесення змін до розрахунку бюджетних
комісії
коштів у 2021 році за КЕКВ 2210 КПКВКМБ 0210150, пропоную надати слово
завідувачу відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності Л.Стародуб,
немає заперечень? (Немає).
ВИСТУПИЛИ:
Л.
Стародуб
- З метою забезпечення належних умов роботи структурних підрозділів виконавчого
завідувач
відділу комітету Хмельницької міської ради, ефективного функціонування комп’ютерної
бухгалтерського
мережі та телекомунікаційного обладнання, просимо погодити внесення змін до
обліку, планування розрахунку бюджетних коштів у 2021 році за КЕКВ 2210 КПКВКМБ 0210150 та
та звітності
спрямувати їх наступним чином:
 відеокабелі (110 шт.) – 12400,00 грн;
 роз’єми з ковпачком в комплекті (15 шт.) – 1450,00 грн;
 бокси монтажні (3 шт.) – 2200,00 грн;
 акумуляторні батареї (10 шт.) – 8000,00 грн;
 батареї для ББЖ (17 шт.) – 6991,00 грн;
 прапори (3 шт) – 10000,00 грн;
 флагшток з навершям до прапорів (3 шт) – 1680,00 грн;
 тумби під прапори (4 шт.) – 22400,00;
 мобільні телефони (10 шт.) – 4200,00;
 москітні сітки (15 шт.) – 6100,00;
 телефонне обладнання (2 шт.) – 3200,00;
 жалюзі (1 шт.) – 1300,00 грн;
 ролети (1 шт.) – 2000,00 грн;
 дзеркало (2 шт.) – 800,00 грн;
 фотошпалери (10 шт.) 11000,00 грн;
 крісла офісні (10 шт.) – 22090,00 грн;
 приладдя для автомобілів – 10000,00 грн;
 плівка для тонування (для управління адміністративних послуг) – 11000,00
грн;
 шафа для одягу (1 шт) – 3500,00 грн;
 холодильник (1 шт) – 5300,00 грн;
 мікрохвильова піч (1 шт) – 1500,00 грн;
 миючі засоби для підлоги – 2000,00 грн.
Закупівлю даних товарів буде здійснено за рахунок коштів, вивільнених
внаслідок економії коштів отриманої за результатами проведених відкритих торгів
за предметами закупівель: «Бензин А95, дизельне паливо, код ДК 021:201509130000-9 - Нафта і дистиляти» UA-2021-02-20-000082-c (економія 40290,00 грн.),
«Канцелярське приладдя (2 лоти), код ДК 021:2015- 30190000-7 - Офісне
устаткування та приладдя різне UA-2021-03-19-004474-a (економія 91700,00 грн.),
«Захищені носії особистого ключа, код ДК 021:2015- 30230000-0 - Комп’ютерне
обладнання» UA-2021-06-11-012580-b (економія 3000,00 грн), «Чохли, захисне
скло, код ДК 021-2015:30230000-0 Комп’ютерне обладнання» UA-2021-05-26002863-c (економія 249,00 грн) та спрощених закупівель: «Таблички, вивіски (2
лоти), код ДК 021:2015-44420000-0 - Будівельні товари» UA-2021-03-16-007146-c
(економія 11220,00 грн) та «Комплекти для прибирання, код ДК 021:201539220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для
закладів громадського харчування» UA-2021-05-14-003239-b (економія 2652,00
грн).
В обговоренні взяли участь: О.Василишин, Л.Головко, В.Пекарський, А.Ярова.
Л.Головко
заступника
комісії

- Які будуть запитання? (Немає). Поставила на голосування пропозицію підтримати
голови звернення відділу бухгалтерського обліку, планування та звітності та погодити
внесення змін до розрахунку бюджетних коштів у 2021 році за КЕКВ 2210
КПКВКМБ 0210150.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 4, Проти – 0, Утрим. – 0, Не голос. – 0. ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

З метою забезпечення належних умов роботи структурних підрозділів виконавчого
комітету Хмельницької міської ради, ефективного функціонування комп’ютерної
мережі та телекомунікаційного обладнання погодити внесення змін до розрахунку
бюджетних коштів у 2021 році за КЕКВ 2210 КПКВКМБ 0210150 та спрямувати їх
наступним чином:
 відеокабелі (110 шт.) – 12400,00 грн;
 роз’єми з ковпачком в комплекті (15 шт.) – 1450,00 грн;
 бокси монтажні (3 шт.) – 2200,00 грн;
 акумуляторні батареї (10 шт.) – 8000,00 грн;
 батареї для ББЖ (17 шт.) – 6991,00 грн;
 прапори (3 шт) – 10000,00 грн;
 флагшток з навершям до прапорів (3 шт) – 1680,00 грн;
 тумби під прапори (4 шт.) – 22400,00;
 мобільні телефони (10 шт.) – 4200,00;
 москітні сітки (15 шт.) – 6100,00;
 телефонне обладнання (2 шт.) – 3200,00;
 жалюзі (1 шт.) – 1300,00 грн;
 ролети (1 шт.) – 2000,00 грн;
 дзеркало (2 шт.) – 800,00 грн;
 фотошпалери (10 шт.) 11000,00 грн;
 крісла офісні (10 шт.) – 22090,00 грн;
 приладдя для автомобілів – 10000,00 грн;
 плівка для тонування (для управління адміністративних послуг) – 11000,00
грн;
 шафа для одягу (1 шт) – 3500,00 грн;
 холодильник (1 шт) – 5300,00 грн;
 мікрохвильова піч (1 шт) – 1500,00 грн;
 миючі засоби для підлоги – 2000,00 грн.
Закупівлю даних товарів буде здійснено за рахунок коштів, вивільнених
внаслідок економії коштів отриманої за результатами проведених відкритих торгів
за предметами закупівель: «Бензин А95, дизельне паливо, код ДК 021:201509130000-9 - Нафта і дистиляти» UA-2021-02-20-000082-c (економія 40290,00 грн.),
«Канцелярське приладдя (2 лоти), код ДК 021:2015- 30190000-7 - Офісне
устаткування та приладдя різне UA-2021-03-19-004474-a (економія 91700,00 грн.),
«Захищені носії особистого ключа, код ДК 021:2015- 30230000-0 - Комп’ютерне
обладнання» UA-2021-06-11-012580-b (економія 3000,00 грн), «Чохли, захисне
скло, код ДК 021-2015:30230000-0 Комп’ютерне обладнання» UA-2021-05-26002863-c (економія 249,00 грн) та спрощених закупівель: «Таблички, вивіски (2
лоти), код ДК 021:2015-44420000-0 - Будівельні товари» UA-2021-03-16-007146-c
(економія 11220,00 грн) та «Комплекти для прибирання, код ДК 021:201539220000-0 - Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для
закладів громадського харчування» UA-2021-05-14-003239-b (економія 2652,00
грн).

Заступник голови комісії

Л.ГОЛОВКО

Секретар комісії

О.ВАСИЛИШИН

