УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про
удосконалення
організації
здійснення державних закупівель
На виконання Закону України «Про здійснення державних закупівель» та з метою
удосконалення організації закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти:
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, рекомендувати селищним,
сільським головам:
привести у відповідність з вимогами чинного законодавства та нормативно-правових
актів видані розпорядчі документи, що регулюють діяльність у сфері державних закупівель;
взяти під особистий контроль питання дотримання вимог чинного законодавства під час
проведення процедур закупівель бюджетними установами з урахуванням необхідності
максимальної економії бюджетних коштів;
забезпечити дотримання вимог пункту 5 статті 2 та статті 4 Закону щодо заборони
укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів та/або оплату
замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених Законом, а
також поділу предмета закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури
відкритих торгів або застосування цього Закону;
забезпечити дотримання вимог пункту 5 статті 40 Закону в частині зміни істотних умов
договору;
під час укладання договорів за результатами процедур закупівель передбачати умови
договору відповідно до статті 41 Закону та врахувати вимого наказу Мінекономіки України
від 27 липня 2010 року № 925 «Про затвердження Типового договору про закупівлю товарів
(робіт або послуг) за державні кошти та інструкції щодо заповнення Типового договору про
закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти»;
під час розробки документації з конкурсних торгів на закупівлю товарів не допускати
встановлення дискримінаційних вимог до учасників торгів для можливості здійснення
добросовісної конкуренції серед них, проявів корупційних дій та необ’єктивної оцінки
пропозицій з конкурсних торгів;
переглянути склади комітетів з конкурсних торгів, поновити їх склади, залучивши до
роботи досвідчених фахівців;
забезпечити навчання і підвищення кваліфікації спеціалістів, які будуть залучені до
роботи в комітетах з конкурсних торгів.
2. Управлінню економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністрації спільно з
головним розпорядником коштів районного бюджету щокварталу надавати головному
управлінню економіки облдержадміністрації інформацію про результати проведених
процедур закупівель на придбання товарів, робіт і послуг за державні кошти не пізніше
20 числа місяця, наступного за звітним періодом, за формою, що додається.
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3. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від
27 травня 2010 року № 310-р «Про удосконалення організації закупівель товарів, робіт і
послуг за державні кошти».
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника
голови районної державної адміністрації Ярового О.В.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

Додаток
до розпорядження голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 18 » квітня 2011 року № 299-р

ІНФОРМАЦІЯ
про результати проведених тендерних процедур та закупівель на придбання товарів, робіт і послуг
за державні кошти _______________________________________ за ______________20__ року
(назва установи)

Обсяг придбання
товару (виконання
робіт, отримання
послуг) за договором:

Ціна за договором
Назва предмета
закупівлі

Процедура
закупівлі

Початкова
ціна за
одиницю
товару,
роботи,
послуги (грн.)

Зміна ціни за
одиницю
товару,
роботи,
послуги (грн.)
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Заступник голови районної
державної адміністрації

Обґрунтування
зміни ціни
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та його адреса
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номер
договору
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