
ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

«20» січня 2016 року    № 1              смт Зарічне 

Присутні:  Голова комітету з конкурсних торгів     Шостакевич Є.О. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   Кузьмич О.Ф. 

Секретар комітету з конкурсних торгів    Полюхович Р.М. 

Член комітету з конкурсних торгів     Кречкевич М.І. 

Член комітету з конкурсних торгів     Островська І.В. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Затвердження річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель на 2016 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Голову комітету з конкурсних торгів Шостакевича Є.О., який повідомив членів 

комітету, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про особливості здійснення 

закупівель в окремих сферах господарської діяльності» без застосування процедур 

закупівель, передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» 

здійснюються закупівлі товарів, робіт та послуг повністю або частково за рахунок 

бюджетних коштів за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - не перевищує 1 мільйон 500 тисяч 

гривень. Голова комітету зазначив, що для того, щоб розпочати здійснення вищезазначених 

закупівель необхідно затвердити річний план закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель на 2016 р. і вніс пропозицію щодо затвердження даного плану. 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Затвердити річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель на 2016 р. 

2. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів: 

- підготувати та розмістити для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 

2016 р.; 

- підготувати та розмістити для оприлюднення на сайті селищної ради річний план 

закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 р. та протокол 

даного засідання комітету з конкурсних торгів. 

 

Голосували:  «За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/paran3#n3


Підписи: 

Голова комітету з конкурсних торгів    __________  Шостакевич Є.О. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   __________     Кузьмич О.Ф. 

Секретар комітету з конкурсних торгів    __________     Полюхович Р.М. 

Член комітету з конкурсних торгів    __________     Кречкевич М.І. 

Член комітету з конкурсних торгів    __________     Островська І.В. 


