
ПРОТОКОЛ № 16
засідання уповноваженої особи по Корюківській районній раді 

Корюківської районної ради Чернігівської області

від 13 вересня 2021 р. .
Місце засідання -Чернігівська область, місто Корюківка, вулиця Шевченка, 
будинок 60 .
Уповноважена особа по Корюківській районній раді:
- начальник фінансово-господарського відділу,головний бухгалтер виконавчого 
апарату Корюківської районної ради -  Наталія ПРИХОДЬКО

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про прийняття рішення щодо оприлюднення звітів про договір про 

закупівлю, укладений без використання електронної системи 
закупівель за :

- ДАТ 021:2015 72410000-7Послуги провайдерів
- ДАТ 021:2015 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям , -
-ДАТ 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічне обслуговування
мототранспорти их засобів і супутнього обладнання
- ДАТ 021:2015 45450000-6 Інші завершальні роботи
-ДАТ 021:2015 09130000-9 Нафта і дистилятщ (далі - Закупівля) в
електронній системі закупівель відповідно до вимог Закону України «Про 
публічні закупівлі» № 114-ІХ (надалі — Закон).

Ідентифікатор плану закупівлі:

UA-P-2021 -09-10-008534-с

UA-P-2021 -09-10-008943-с

UA-P-2021 -09-10-009247-с

UA-P-2021 -09-10-009430-с

UA-P-2021 -09-10-009567-с

Під час розгляду питання порядку денного:

Відповідно до річного плану закупівель,який оприлюднено в 
електронній системі закупівель,щодо Закупівлі, замовнику необхідно 
оприлюднити звіти про договори про закупівлю,укладені без використання 
електронної системи закупівель (далі -  звіт про договір про закупівлю) з ТОВ 
“Інформаційно-аналітичний центр” на суму 2700,00 гривень, Корюківська 
житлова-експлуатаційна контора на суму 1100,00 гривень, ФОП 
Станівславський М.І. на суму 5000,00 гривень ,ПП ’’Будмайстер” на суму 
12416,91 гривня, ТОВ ”Астра” на суму 5900,00 гривень.

Згідно з пунктом 13 частини 1 статті 10 Закону передбачено, що звіт 
про договір про закупівлю, оприлюднюються Замовником самостійно та 
безоплатно через авторизовані електронні майданчики протягом трьох робочих 
днів з дня укладення договору про закупівлю.
ВИРІШИЛА:



Оприлюднити звіти про договори про закупівлю за :
-ЩС 021:2015 72410000-7 Послуги провайдерів
- ДАТ 021:2015 90510000-5 Утилізація сміття та поводження зі сміттям , -
-ДК 021:2015 50110000-9 Послуги з ремонту і технічне обслуговування
мототранспортних засобів і супутнього обладнання
-  ДЛ* 021:2015 45450000-6 Інші завершальні роботи
-ДА* 021:2015 09130000-9 Нафта і дистиляти, в електронній системі
закупівель протягом трьох робочих днів з дня укладення договорів про 
закупівлю відповідно до вимог пункту 13 частини 1 статті 10 Закону.

Уповноважена особа по 
Корюківській районній раді Наталія ПРИХОДЬКО


