
ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОПАСНЯНСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації -  

керівника районної військово-цивільної адміністрації

Попасна

Про внесення змін до Порядку організації договірної роботи 
Попаснянській районній державній адміністрації

в

Відповідно до статті 6, пункту 7 частини першої статті 39 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації», підпункту 16 пункту 6 Типового 
положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, 
затвердженого постановою Кабінету М іністрів України від 26.09.2012 № 887, 
підпунктом 11 пункту 10 Загального положення про юридичну службу 
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, 
установи та організації, затвердженого постановою Кабінету М іністрів України 
від 26.11.2008 № 1040, враховуючи пункт 114 Регламенту ГТопаснянської 
районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
райдержадміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації 
від 09.04.2020 № 647, 
зобов’язую:

внести до Порядку організації договірної роботи в Попаснянській 
районній державній адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
районної державної адміністрації — керівника районної військово-цивільної 
адміністрації від 18.09.2019 № 1676 «Про затвердження Порядку організації 
договірної роботи в Попаснянській районній державній адміністрації» такі 
зміни:

1) пункт 8 викласти в наступній редакції:
«8. Договори укладаються за результатами проведеної процедури 

закупівлі товарів, робіт і послуг, спрощ еної закупівлі або у разі здійснення 
закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. грн.»;

2) у пункті 10 слова «та додатків до нього, затверджених» виключити;

3) у пункті 11 слова «та додатку до нього» виключити;
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4) пункт 12 після слів «тендерного комітету» доповнити словами 
«та/або уповноваженій особі», а також виключити слова «чи додатку до нього»;

5) абзац перший підпункту 1 пункту 16 після слів «предмета закупівлі», 
«процедури закупівлі» доповнити словами «(спрощ еної закупівлі)»;

6) підпункт 2 пункту 16 після слів «тендерного комітету» доповнити 
словами «та/або уповноваженою особою», а також виключити слова «( у разі 
здійснення процедури публічної закупівлі)»;

7) у пункті 18 слова «(уповноваженої ним особи)» замінити словами 
«(особою, якій доручено підписання договорів відповідним розпорядчим 
актом)»;

8) у пункті 23 слово «тендеру» замінити відповідно словами 
«спрощеної закупівлі, закупівель, вартість яких не перевищує 50 тис. грн.»;

9) абзац перший пункту 26 після слова «закупівлю» доповнити словами 
«спрощену закупівлю, закупівлю, вартість якої не перевищ ує 50 тис. грн.».

Голова районної державної адміністрації -  
керівник районної військово-цивільної 
адміністрації Роман ВЛАСЕНКО


