
ПРОТОКОЛ № X
засідання уповноваженої особи по Корюківській районній раді 

Корюківської районної ради Чернігівської області
від 10 лютого 2022 р.
Місце засідання -15300, 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 розгляд та затвердження річного плану закупівель на 2022 

рік у порядку, встановленому Законом України «Про публічні закупівлі» (далІ- 
Закон)

2. Про оприлюднення річного плайу закупівель на 2022 рік в 
електронній системі закупівель (далі - «Електронна система») у порядку, 
встановленому Уповноваженим органам.

По питанню першому порядку денного: '
На виконання статті 4 Закону України для забезпечення наявної 

потреби Замовника є необхідність у затвердженні річного плану закупівель 
на 2022 рік (Додаток 1).

На сьогоднішній день Замовнику необхідно здійснити наступні 
закупівлі:
КЕКВ 2210 Предмети,матеріали,обладнання та інвентар:
-Придбання прапору по ДК 021:2015 35821000-5 Прапори « на суму 1800,00гри; 
-Придбання паливно-мастильних матеріалів ДК 021:201509130000-9 Нафта і дистиляти 
па суму 12000,00 гривень;
-Придбання паперу ДК 021:2015 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне на 
суму 1400,00 гривень;
КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних ):
-  Телекомунікаційні послуги по ДК 021:2015 64200000-8 «Телекомунікаційні послуги» на 
суму 7200,00 гри;
- Послуги веб-сайту та онлайн сервісів по ДК 021:2015 72410000-7 «Послуги провайдера» 
на суму 5400,00 грн;
КЕКВ 2275 Оплата інші види енергії :
-  Вивіз та утилізація сміття по ДК 021:2015 90510000-5 «Утилізація сміття та 
поводження зі сміттям» на суму 2170,00 грн;
КЕКВ 2271 Оплата теплопостачання:
-  Послуги з централізованого теплопостачання по ДК 021:2015 09320000-8 «Пара, гаряча 
вода та пов 'язана продукція» на суму 48000,00 грн;
КЕКВ 2273 Оплата електроенергії:
-  Електроенергія по ДК 021:2015 09310000-5 «Електрична енергія» на суму 22570,00 грн;
- Послуги з розподілу електричної енергії по ДК 021:2015 65310000-9 «Розподіл 
електричної енергії» на суму 7430,00 гри;
По питанню другому порядку денного:

Керуючись вимогами статті 4 та 11 Закону України «Про публічні 
закупівлі» (далі -  Закон), є необхідність оприлюднити річний план 
закупівель в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з 
дня затвердження річного плану.

ВИРІШИЛА:



1. Затвердити річний план закупівель на 2022 рік від 10.02.2022р. 
(додається).

2. Забезпечити оприлюднення річного плану закупівель на 2022 рік 
від 10.02.2022 р. на веб - порталі Уповноваженого органу протягом 5-ти 
робочих днів з дня їх затвердження (ст.4 Закону України «Про публічні 
закупівлі»).

3. Забезпечити оприлюднення протоколу уповноваженої особи по 
Корюківській районній раді від 10.02.2022р. №1 на офіційному сайті 
Корюківської районної ради.

Уповноважена особа по 
Корюківській районній раді Наталія ПРИХОДЬКО


