
 

 
ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 

 

(п’ятдесят сьома сесія шостого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

19  грудня  2014 року                                                                      № 632 

 

Про внесення змін у Положення про  

комітет з конкурсних торгів Власівської  

селищної ради, затверджене рішенням  

селищної ради № 11 від 19.11.10 р. 

 

З метою приведення Положення про комітет з конкурсних торгів 

Власівської селищної ради, затверджене рішенням селищної ради № 11 від 

19.11.10 р., у відповідність до законодавства, відповідно до Наказу 

Міністерства економіки України № 916 від 26.07.10 р. "Про затвердження 

Типового положення про комітет з конкурсних торгів" (із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1112 від 

16.09.2014 р.), Власівська селищна  рада       

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни в Положення про комітет з конкурсних торгів 

Власівської селищної ради, затверджене рішенням селищної ради № 11 від 

19.11.10 р.: 

 

1) У розділі ІІ: 

 

у пункті 1: 

у другому реченні слова «депутати місцевих рад» замінити словами 

«народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради»; 

 

пункт 2 доповнити наступним абзацом: 

«Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами 

селищної ради та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, 

наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття 

рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.»; 

 

у пункті 3: 

перше речення доповнити словами «та може мати право на підписання 

договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень селищною радою, 

оформлених відповідно до законодавства.». 



 

2) У розділі ІІІ: 

 

у абзаці другому слова «плану використання бюджетних коштів» 

замінити словами «плану асигнувань, плану використання бюджетних 

(державних) коштів»; 

 

абзац дев’ятий викласти в такій редакції: 

"проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної 

процедури закупівлі;". 

 

3) У розділі IV: 

 

у пункті 1: 

 

у абзаці четвертому слова «замовника» замінити словами «селищної 

ради»; 

 

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту: 

«пройти навчання з питань організації та проведення процедур 

закупівель;». 

 

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим; 

 

у пункті 2: 

абзац восьмий виключити. 

 

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий, десятий вважати відповідно абзацами 

восьмим, дев’ятим; 

 

в абзаці дев’ятому слова «Міністерству економіки України» замінити 

словами «Міністерству економічного розвитку і торгівлі України»; 

 

у абзаці дев'ятому пункту 3 слова «керівника замовника» замінити 

словами «селищного голови»; 

 

пункт 5 після слів «скріплені печаткою селищної ради» доповнити 

словами «або в електронному вигляді в разі використання електронних 

засобів». 

 

4) У пункті 2 розділу V слова «публікується в державному офіційному 

друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на 

веб-порталі Міністерства економіки України з питань закупівель» замінити 

словами «оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань 

закупівель для загального доступу». 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови Кравченка В.І. 

Селищний голова                                                                 О.Пасько 


