
 
 

ПРОТОКОЛ 

ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ УПОВНОВАЖЕНОЮ ОСОБОЮ 
відповідальною за організацію та проведення процедур закупівель  

при управлінні освіти виконавчого комітету  
Нововолинської міської ради Волинської області 

 

24.02.2022 року                                  № 32                              м. Нововолинськ                                                   

 
 

Враховуючи статті 3, 11 та 33 Закону України «Про публічні закупівлі» 
(далі – Закон), Положення про уповноважену особу, що затверджене наказом 

управління освіти від 04.01.2021 р. № 12   
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. Закупівля здійснюється 

відповідно до річного плану. 
З метою організації закупівлі по предмету: — 4-та цифра основного 

словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  

закупівельний  словник»  (CPV) — 03140000-4 Продукція тваринництва та 
супутня продукція) (Яйця курячі харчові) на 2022 рік шляхом проведення 

процедури відкритих торгів 
 

ВИРІШИВ:  
1.  Затвердити річний план закупівель на 2022 рік на: — 4-та цифра 

основного словника «клас» національного класифікатора України ДК 021:2015 
«Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) — 03140000-4 Продукція 

тваринництва та супутня продукція) (Яйця курячі харчові);   
2. Оприлюднити річний план закупівель на 2022 рік, зазначений у п. 1 

цього Протоколу у порядку, передбаченому згідно ст. 4 Закону в електронній 
системі закупівель 

3. Закупівлю по предмету: — 4-та цифра основного словника «клас» 

національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  
словник»  (CPV) — 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція) 

(Яйця курячі харчові) здійснити шляхом проведення процедури відкритих 
торгів у відповідності з вимогами Закону.     

4. Забезпечити проведення процедури відкритих торгів закупівель, 
зазначених в п.3 цього Протоколу, в межах чинного законодавства. 

5. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 
оголошення про проведення процедури відкритих торгів закупівель, зазначених 

в п.3 цього Протоколу, в електронній системі закупівель з урахуванням статей 
10 та 21 Закону. 

6. Затвердити тендерну документацію закупівлі, зазначеної в п.3 цього 
Протоколу (додається). 

7. Подати на оприлюднення через авторизований електронний майданчик 
тендерну документацію закупівель, зазначених в п.3 цього Протоколу в 
електронну систему закупівель у порядку, передбаченому ст. 10 Закону.  

 



 
 

8. Затвердити та оприлюднити обґрунтування технічних та якісних 

характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предметів закупівель, зазначених в п.3 цього Протоколу, на 

власному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення 
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівель або 

повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 
переговорної процедури закупівель. 

 
 

 
Уповноважена особа                                                                                В.С. Бобак 

 
 
 

 
 

 
 

 
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 
розміру бюджетного призначення,  

очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710                                

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 
 
 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код 
замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, його категорія:  
1.1. Найменування: Управління  освіти виконавчого комітету 

Нововолинської міської ради Волинської області;  
1.2. Місцезнаходження: 45400, Україна, Волинська область, місто 

Нововолинськ, проспект Дружби, 27;  
1.3.   Код за ЄДРПОУ: 02141696;  

1.4. Категорія: органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування. 

 
2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним 

закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості                        
повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних 
класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за 

наявності):   
2.1. — 4-та цифра основного словника «клас» національного класифікатора 

України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) — 03140000-4 
Продукція тваринництва та супутня продукція) (Яйця курячі харчові); 

 
 

 



 
 

3. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:  
3.1. Якість предмету закупівлі повинна відповідати стандартам, 

технічним умовам, нормам та положенням, установленим: ДСТУ, Законів 
України та інших нормативно-правових актів, діючих на території України, які 

регулюють якість Товару, а саме:  
3.1.1. ДСТУ 5028:2008 «Яйця курячі харчові. Технічні умови»; 

3.1.2. Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів» від 23 грудня 1997 року № 771/97-ВР; 

3.1.3. Законом України «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 № 142-V; 
3.1.4. Законом України «Про безпечність та якість харчових продуктів» 

від 23.12.1997 № 771/97-ВР. 
  
4. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:  

4.1. Розмір бюджетного призначення згідно предмету закупівлі: 
4.1.1. — 4-та цифра основного словника «клас» національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний  закупівельний  словник»  (CPV) 
— 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція) (Яйця курячі 

харчові) відповідає розрахунку видатків до кошторису Замовника на 2022 рік 
(загальний фонд) за КПКВК:  0611010 «Надання дошкільної освіти». 

 
5. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

5.1. Очікувана вартість предмета закупівлі становить суму в розмірі:                             
455 000,00 грн. (Чотириста п’ятдесят п’ять тисяч гривень 00 копійок) з ПДВ; 

5.2. Очікувана вартість предмета закупівлі розрахована з урахуванням 
вартості за одиницю Товару згідно середніх споживчих цін на товари (послуги), 
які склались по Волинській області станом на січень 2022 року, розміщених на 

сайті Державної служби статистики України, та потреби даної продукції для 
забезпечення харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2022 рік згідно 

Перспективного чотирьохтижневого меню в закладах дошкільної освіти                         
при 3-х разовому харчуванні дітей ясельного та дошкільного віку. 

 


