
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 грудня 2022 року                         м. Біла Церква                                                 № 815 

 

Про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг для облаштування 

найпростіших укриттів закладів освіти комунальної форми власності 

Білоцерківської міської територіальної громади 

 

Відповідно до статей 32, 40, частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим 

воєнного стану», законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України від 24 лютого 2022 

року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 

24 лютого 2022 року №2102-ІХ, від 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження 

строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження 

Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 

березня 2022 року № 2119-IX, від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 

року № 2212-IX, від 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного 

стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента 

України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року № 

2263-IX, від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 15 серпня 2022 року № 2500-IX, від 07 

листопада 2022 року № 757 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 16 листопада 2022 року № 2738-IX, 

згідно з рішеннями виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 29 серпня 2022 року 

№ 555 «Про організацію освітнього процесу в закладах й установах освіти, культури та спорту 

Білоцерківської міської територіальної громади з 01 вересня 2022 року» (зі змінами) та від 19 

липня 2022 року № 439 «Про затвердження переліку найпростіших укриттів у закладах освіти 

комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади та виконання заходів 

щодо їх облаштування» (зі змінами), з метою убезпечення учасників освітнього процесу від 

загроз держави-агресора, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Управлінню освіти і науки Білоцерківської міської ради та підпорядкованим закладам 

й установам освіти в найкоротші терміни здійснити закупівлі товарів, робіт і послуг, що 

необхідні для облаштування найпростіших укриттів закладів освіти комунальної форми 

власності Білоцерківської міської територіальної громади, зокрема таких: генератори 

(електрогенераторні установки), вогнегасники, печі-буржуйки, димовивідні труби, теплові 

гармати, бочки для води, каністри, електрочайники, медикаменти та медичні вироби, послуги 

з монтажу електромережі резервного живлення, послуги з проведення безпровідної локальної 
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мережі Wi-Fi, послуги з обслуговування генераторів, послуги з виготовлення проєктної 

документації для монтажу електромережі резервного живлення, послуги з встановлення 

(монтажу) печі-буржуйки, паливо для генераторів, бочки для зберігання палива, світильники 

на акумуляторах, послуги зі встановлення надвірних санвузлів, масло для генераторів тощо. 

2. Встановити, що закупівлі товарів, робіт і послуг для облаштування найпростіших 

укриттів закладів освіти комунальної форми власності Білоцерківської міської територіальної 

громади здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України, зокрема 

Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, 

передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178, без 

застосування відкритих торгів та/або електронного каталогу. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                                       Геннадій ДИКИЙ 

 


