
 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ САНАТОРНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 

КОМПЛЕКС» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
 

НАКАЗ 

 

25.12.2015 смт Нова Водолага    № 304 

 

Про участь у пілотному проекті щодо 

впровадження процедур 

електронних закупівель  

товарів, робіт і послуг 
 

 

З метою підвищення рівня прозорості, відкритості та попередження 

корупції в сфері державних закупівель, відповідно до розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2015 року № 501-р «Про реалізацію пілотного 

проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товару», на 

виконання протокольних доручень Президента України від 15 липня 2015 року 

вих. № 1-1/497 за результатами наради Президента України з головами обласних, 

Київської міської державних адміністрацій за участю керівництва центральних 

органів та правоохоронних органів, яка відбулася в Одеській області 08 липня 2015 

року, та від 08 жовтня 2015 року вих. № 1-1/873 за результатами наради 

Президента України та Прем'єр-міністра України з головами обласних, Київської 

міської державних адміністрацій, яка відбулася в Адміністрації Президента 

України 05 жовтня 2015 року, згідно з розпорядженням голови Харківської 

обласної державної адміністрації від 30 жовтня 2015 року № 518 «Про участь у 

пілотному проекті щодо впровадження процедури електронних закупівель 

товарів», керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Приєднатися до реалізації пілотного проекту щодо впровадження процедури 

електронних закупівель товарів (далі – пілотний проект), вартість яких не 

перевищує суми, визначеної Законами України «Про здійснення державних 

закупівель» і «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності». 

 

2. Призначити відповідальними за проведення вказаних закупівель комітет з            

конкурсних торгів.  

 

3. Відповідальну за розміщення інформації на електронному торговельному 

майданчику призначити Матюшенко Тетяну Ярославівну, оператора  ЕОМ.  

 

4. Комітету з конкурсних торгів:  
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4.1.Зареєструватися на автоматизованій інформаційній системі електронних 

закупівель «ProZorro» та інтегрованого до неї електронного 

торговельного майданчика «SmartTender.biz» . 

До 31.12.2015 

 

4.2.Здійснювати електронну закупівлю на автоматизованій інформаційній 

системі та інтегрованій до неї електронному торговельному майданчику 

у тестовому режимі. 

Січень – липень 2016 

 

4.3.Здійснити  перехід на проведення закупівельних процедур через 

електронну систему у реальному режимі. 

З 01.08.2016 

 

4.4.Здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг з використання 

електронної системи закупівель за умови, що вартість предмета 

закупівлі дорівнює, або перевищує  50 тис. грн.. 

З 01.08.2016 

 

5. Здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг без використання електронної 

системи закупівель за умови, що вартість предмета закупівлі до 50 тис. грн.. 

 

З 01.08.2016 

 

 

5.1.Матюшенко Тетяні Ярославівні оприлюднювати звіти про укладені 

прямі договори вартість яких   до або дорівнює 50 тис. грн. в системі 

електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

 

Протягом одного дня з дня укладення договору. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                                С.Ю.Єрмаков  

 

Буряківська Я.С. 
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З наказом  від 25.12.2015 № 304 ознайомлені: 

Калашник Л.Б.____ 

Коротецький  В.П.____ 

Головешко Н.С____ 

Буряківська Я.С.____ 

Матюшенко Т.Я. ____ 

Москаленко Т.В.____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


