від 01 березня 2016 року

№ 52-р

Про підвищення прозорості та ефективності
здійснення державних закупівель
На виконання Закону України «Про здійснення державних закупівель» (із
змінами), відповідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня
2015 року № 501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження
процедури електронних закупівель товарів» (із змінами), розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 24 лютого 2016 року № 76-р «Про
підвищення прозорості та ефективності здійснення державних закупівель» та з
метою недопущення фактів порушення законодавства, забезпечення
ефективності функціонування системи державних закупівель, зниження
корупційних ризиків та збільшення конкурентного середовища серед учасників
торгів:
1.
Зобов’язати
структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
рекомендувати сільським, селищним головам закупівлю товарів, робіт і послуг
за бюджетні кошти здійснювати відкрито, прозоро та у повній відповідності до
вимог чинного законодавства України.
2.
Керівникам
структурних
підрозділів
рекомендувати сільським, селищним головам:

райдержадміністрації,

1) під час організації та проведення державних закупівель:
вживати заходи щодо недопущення проявів корупції, фінансових
правопорушень та інших зловживань з боку членів комітетів з конкурсних
торгів;
переглянути (у разі необхідності) склади комітетів з конкурсних торгів,
включивши до їх складу досвідчених фахівців;
забезпечити проведення товарів, вартість предмету яких не перевищує
межі, встановлені законами України «Про здійснення державних закупівель»,
«Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської
діяльності» через систему електронних закупівель ProZorro;
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2) з метою недопущення правопорушень у сфері державних закупівель
створити умови членам комітету з конкурсних торгів для постійного
підвищення ними свого професійного рівня, теоретичного та практичного
досвіду з питань організації та проведення конкурсних торгів.
3. Головам сільських та селищних рад забезпечити використання системи
електронних державних закупівель.
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, сільським, селищним
головам надавати до 10 липня і 10 січня кожного року інформацію про стан
виконання даного розпорядження на узагальнення управлінню економічного
розвитку, торгівлі, промисловості, інфраструктури та надання адміністративних
послуг райдержадміністрації.
5. Управлінню економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та надання адміністративних послуг райдержадміністрації
надавати інформацію про стан виконання даного розпорядження департаменту
економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації до 20 липня і 20 січня
кожного року.
6. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної
державної адміністрації від 09 вересня 2015 року № 250-р «Про застосування
системи електронних державних закупівель в районі».
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

