
ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

«14» квітня 2016 року    № 4              смт Зарічне 

Присутні:  В. о. 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     Пожарська М.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження звіту про результати здійснення закупівель, що здійснюються без 

проведення процедур закупівель за І квартал 2016 року. 

СЛУХАЛИ: 

В. о. голови комітету з конкурсних торгів Кузьмич О.Ф., яка повідомила членів 

комітету, що відповідно до пунктів 2.4. і 4.3. Положення про комітет з конкурсних торгів 

Зарічненської селищної ради, нею була внесена пропозиція на розгляд селищного голови 

щодо зміни складу комітету з конкурсних торгів, виключивши із складу комітету Островську 

І.В. в зв'язку із її звільненням. Відтак, згідно розпорядження голови Зарічненської селищної 

ради № 40 від 12.04.2016 із складу комітету з конкурсних торгів Зарічненської селищної ради 

виключено діловода виконавчого апарату Зарічненської селищної ради Островську І.В. та 

включено в склад комітету з конкурсних торгів Зарічненської селищної ради діловода 

виконавчого апарату Зарічненської селищної ради Пожарську М.С. 

В. о. голови комітету з конкурсних торгів Кузьмич О.Ф. повідомила членів комітету, 

що відповідно до абзаців другого та третього ч. 2 ст. 3 Закону України «Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності» замовник зобов’язаний за 

результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4 цього Закону, 

оприлюднити на веб-порталі Уповноваженого органу (безоплатно) звіт про результати 

здійснення закупівель протягом трьох робочих днів з дня його затвердження. Звіт за 

результатами здійснення закупівель, передбачених частиною першою статті 4, 

затверджується замовником раз на квартал не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним 

періодом. 
Відповідно до вищезазначеного, в. о. голови комітету внесла пропозицію щодо 

затвердження звіту про результати здійснення закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель за І квартал 2016 року. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити звіт про результати здійснення закупівель, що здійснюються без 

проведення процедур закупівель за І квартал 2016 року. 

2. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів: 

- розмістити для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звіт про 

результати здійснення закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель за І 

квартал 2016 року протягом трьох робочих днів; 

- в цей же самий строк розмістити для оприлюднення на сайті Зарічненської 

селищної ради звіт про результати здійснення закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель за І квартал 2016 року та протокол даного засідання комітету з 

конкурсних торгів. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4851-17#n40
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4851-17#n40


Голосували:  «За» - 4; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

 

Підписи: 

В. о. 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 __________ Пожарська М.С.

  


