
ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ № 205 

уповноваженої особи комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Школа 

гуманітарної праці» Херсонської обласної ради щодо розгляду та затвердження змін до річного 

плану закупівель на 2022 рік 
 

м. Херсон                                                                                           «24» грудня  2021 року 
Я, Ніколаєва Галина Володимирівна,  уповноважена особа комунального закладу «Навчально – 

виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради (надалі – 

Уповноважена особа), що діє на підставі наказу № 336-к від 09.11.2020 рокуроку, приймаю 

рішення: 

1. Розгляд та затвердження змін до річного плану закупівель на 2022 рік комунального 

закладу «Навчально – виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської 

обласної ради 

2. Оприлюднення змін до річного плану закупівель на 2022 рік комунального закладу 

«Навчально – виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної 

ради 

Обґрунтування: 

Існує необхідність здійснення закупівлі ДК 021:2015: код 09310000-5 «Електрична 

енергія» (Електрична енергія ДК 021:2015: код 09310000-5) для потреб комунального закладу 

«Навчально – виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради 

згідно з вимогами Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. №922-VIII (далі – 

Закон).  

Відповідно до статті 3 цього Закону, який застосовується до замовників, визначених 

пунктами 1-3 частини першої статті 2 цього Закону, за умови що вартість предмета закупівлі 

товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень.  

Очікувана вартість закупівлі ДК 021:2015: код 09310000-5 «Електрична енергія» 

(Електрична енергія ДК 021:2015: код 09310000-5) становить 2 838 000,00 грн. (Два мільйона 

вісімсот тридцять вісім тисяч грн. 00 коп.) і відповідно уповноважена особа має оголосити 

відкриті торги відповідно до статті 20 Закону України «Про публічні закупівлі».  

Відповідно до статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної 

потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного 

плану закупівель (далі - річний план). Річний план та зміни до нього безоплатно 

оприлюднюються замовником в електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з 

дня затвердження річного плану та змін до нього. Доповнила, що вищезазначену інформацію 

необхідно внести в річний план та затвердити зміни до річного плану закупівель на 2022 рік 

комунального закладу «Навчально – виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» 

Херсонської обласної ради. 

Відповідно до пункту 3 Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 

2020 року N708, предмет закупівлі товарів і послуг визначається замовником згідно з пунктами 

21 і 34 частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри національного 

класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”, затвердженого наказом 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року №1749 (далі – 

Єдиний закупівельний словник). Таким чином, предмет закупівлі визначено на основі  

основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015: код 09310000-5 

«Електрична енергія» (Електрична енергія ДК 021:2015: код 09310000-5). 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до річного плану закупівель на 2022 рік комунального закладу «Навчально 

– виховний комплекс «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради. 

2. Уповноваженій особі оприлюднити зміни до річного плану закупівель  на веб-порталі 

Уповноваженого органу з питань закупівель  протягом п’яти робочих днів з дня їх 

затвердження: 

Уповноважена особа     _____________________ Ніколаєва Г.В. 

                                                     (підпис) 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n795
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1749731-15/paran14#n14

