
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОПАСНЯНСЫСА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника військово-цивільної адміністрації

дЗ 2017 р . м. Попасна

Про призначення відповідальної особи 
щодо здійснення мониторингу та аналізу 
публічних закупівель товарів, робіт та послуг 
в Попаснянському районі

№

Відповідно до ст.22 Бюджетного кодексу України, Закону України 
«Про військово - цивільні адміністрації», Закону України «Про публічні 
закупівлі», наказу Державного підприємства «Зовнішторгвидав України» від 
13.04.2016 №35 «Про затвердження -Порядку здійснення допорогових 
закупівель», з метою ефективного та раціонального використання бюджетних 
коштів, забезпечення прозорості та відкритості закупівель, формування 
конкурентного середовища, відбору постачальників товару (товарів), 
надавачів послуги (послуг), та виконавців робіт для укладання договорів 
щодо закупівель та запобігання проявам корупції і зловживання службовим 
становищем і визначенням вартості предмета закупівлі товару (товарів), 
послуги (послуг) та робіт, аналізу на початковій стадії підготовленої 
документації для публікації в електронній системі PROZORRO:

1. Розпорядникам коштів районного бюджету надавати на розгляд 
Управлінню економічного розвитку і торгівлі документацію (тендерну 
документацію) перед публікацією в електронній системі закупівель 
PROZORRO.

2. Розпорядникам районного бюджету в обов’язковому порядку після 
публікації річного плану та додатку до річного плану в електронній системі 
закупівель письмово інформувати Управління економічного розвитку і 
торгівлі з наданням підтверджуючих документів.

3. Призначити відповідальною особою за надання консультацій та аналізу 
зареєстрованих закупівель розміщених на електронних майданчиках в 
системі PROZORRO розпорядниками коштів районного бюджету головного 
спеціаліста відділу соціально-економічного розвитку грошово - фінансових 
відносин та інвестиційної політики Управління економічного розвитку і 
торгівлі - ДЕМЧЕНКО ВІКТОРІЮ ЮРІЇВНУ.
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3. Відповідальній особі аналізувати надану інформацію, у разі виявлення 
помилок інформувати розпорядників бюджетних коштів, узагальнену 
інформацію доводити до відома керівництва району, готувати нормативно - 
розпорядчі документи за підсумками аналізу та матеріал на колегію.

5. Управлінню фінансів (Карачевцева Г.І.) проводити фінансування 
закупівель згідно затверджених планових показників у відповідності з 
наданими розпорядниками бюджетних коштів заявками на фінансування.

6. Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування на офіційному 
сайті Попаснянської райдержадміністрації.

7. Визнати таким що втратило чинність розпорядження голови 
райдержадміністрації -  керівника районної військово-цивільної адміністрації 
від 25 жовтня 2016 року №403 «Про визначення відповідальних осіб за 
проведення допорогових закупівель».

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови районної державної адміністрації Проскурка В.І.

Голова районної державної,^4
• І  і  ^  ..адміністрації -  керівник районної 

військово-цивільної адміністрації С.В. ШАКУН
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