
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ МІСТА ЛУЦЬКА»

ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 24

Дата: 03.10.2022 р. м. Луцьк

Про затвердження Річного плану закупівель на 2022 рік

Уповноважена особа І Іарамуд Г.М., відповідальна за організацію та проведення 
процедур закупівель КЗ “ Палац культури міста Луцька” ,

ВСТАНОВИЛА:
Згідно з ст. 4 Закону України “ Про публічні закупівлі” (далі Закон) закупівля 

здійснюється відповідно до річного плану, річний план та зміни до нього безоплатно 
оприлюднюються на веб-портал і Уповноваженого органу з питань закупівель 
протягом п'яти днів з дня їх затвердження.

Форма річного плану закупівель затверджена наказом Мінекономрозвитку 
України від 22.03.2016 № 490.

Згідно із п. 2 наказу від 22.03.2016 № 490 формами документів, зазначених у п. 1 
цього наказу, затверджуються обов'язкові поля, що заповнюються замовником шляхом 
унесення в них наявної інформації в електронній системі закупівель. У разі 
необхідності замовник може зазначити додаткову інформацію про закупівлю, якщо 
заповнить необов’язкові поля, передбачені системою.

Для забезпечення проведення онлайн - фестивалю “ЗНИКАЮЧІ ПРОФЕСІЇ” в 
межах реалазації Проекту “ Розвиток польсько-українського співробітництва на основі 
культурної спадщини” , переглянувши очікувані об’єми та вартість предмету закупівлі 
згідно лінії бюджету проекту 4.1.2. “Онлайн-фестиваль “Зникаючі професії” , 
відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон), 
керуючись вартісними межами, встановленими у статті 3 Закону, необхідно 
затвердити та оприлюднити Річний плану закупівель на 2022 рік на предмет закупівлі 
ДК 021:2015 92610000-7 Послуги зі створювання та інтепретування мистецьких і 
літературних творів, що додається.

Керуючись ч. 1 ст. 4, Закону України “Про публічні закупівлі” ,
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити річний план на предмет закупівлі ДК021:2015 92610000-7 Послуги зі 
створювання та інтепретування мистецьких і літературних творів на 2022 рік, що 
додається.

2. Річний план закупівель на 2022 рік оприлюднити на веб-порталі 
Уповноваженого органу за формою згідно наказом Мінекономрозвитку України 
від 22.03.2016 № 490.

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОКИ:

1 Іарамуд Т.М., бухгалтер
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Затверджений Протоколом № 24 від 03.10.2022 р.

Підпис уповноваженої особи підпис Гетяна ПАРАМУД



КОМУНАЛЬНИМ ЗАКЛАД «ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ МІСТА ЛУЦЬКА»

ПРОТОКОЛ (РІШЕННЯ) № 25

Дата: 03.10.2022р.

Про застосування спроіценої/донорогової закупівлі

Уповноважена особа І Іарамуд Т.М., відповідальна за організацію та проведення 
процедур закупівель КЗ “ Палац культури міста Луцька” , -

ВСТАНОВИЛА:
1.Відповідно до пунктів 1 і 2 статті 3 нової редакції Закону України “Про публічні 
закупівлі” (далі Закон) обов’язковою умовою для замовників при придбанні товарів, 
робіт, послуг, вартість яких дорівнює або перевищує 50.тис.грн. та є меншою за 
вартість, що встановлена в пунктах 1 і 2 частини 1 статті 3 , буде проведення 
спрощених (допорогових) закупівель в електронній системі.
Для проведення онлайн - фестивалю “ЗНИКАЮЧІ ПРОФЕСІЇ” в межах реалазації 
Проекту “ Розвиток польсько-українського співробітництва на основі культурної 
спадщини” в 2022 році існують підстави для застосування спрощеної (допорогової) 
процедури закупівлі на предмет закупівлі ДК021:2015 92610000-7 Послуги зі 
створювання та інтепрегування мистецьких і літературних творів згідно лінії бюджету 
проекту 4.1.2. “Онлайн-фестиваль “ Зникаючі професії” .
Тому зважаючи на вищевикладснс встановлено підстави застосування спрощеної 
(допорогової) процедури закупівлі.

ВИРІШИЛА:
1.Керуючись пунктів 1 і 2 статті 3 нової редакції Закону :
Прийняти рішення про застосування спрощеної (допорогової) процедури па предмет 
закупівлі ДК02П2015 92610000-7 Послуги зі створювання та інтепретування 
мистецьких і літературних творів.
2.Оприлюднити оголошення, проект договору та вимоги до предмета закупівлі в 
Електронній системі згідно ст. 10 Закону.

ПІДПИС УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ:

Гстяна 11 АРАМУ Д, бухгалтер
(підпис)


