
ПРОТОКОЛ N5

Засідання тендерного комітету 

І Іопаснянська районна державна адміністрація

м. ГІопасна «11» жовтня 2017р.

ПРИСУТНІ:

Голова тендерного комітету:

- перший заступник голови районної державної адміністрації-Проскурко В. І. 

Секретар тендерного комітету:

- головний спеціаліст відділу розвитку підприємництва і ринкових відносин 
управління економічного розвитку і торгівлі -Ковальова І. М.

Заступник голови тендерного комітету;

-начальник юридичного відділу апарату районної державної адміністрації - 
Чернікова А. М.;

Члени тендерного комітету:

-начальник відділу фінансово - господарського забезпечення апарату 
районної державної адміністрації-Ляпіна І. В.;

-головний спеціаліст відділу соціально-економічного розвитку, грошово- 
фінансових відносин та інвестиційної політики управління економічного 
розвитку і торгівлі -Демченко В.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Затвердження змін до додатку річного плану закупівель, т о  здійснюються без 

проведення процедур закупівель на 2017 рік.

ПО ДАНОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:

Начальника відділ) фінансово-господарською забезпечення, члена тендерного 
комітету Ляпіну 1.В.. яка повідомила, що на підставі звернення завідувача сектором 
молоді та спорту Гаврашенко Е.М. від 09.10.2017р. №9 треба внести насту пні зміни 
у додаток до річного плану закупівель на 2017 рік :



- у розділі «Джерело фінансування -  місцевий бюджет» у рядок (код за
ДК 016:2010 - 49.39.34 -  послуги щодо міжміських чартерних перевезень 
автобусом поза розкладом (ДК 021:2015 -  60100000-9 - послуги з 
автомобільних перевезень, 60140000 -  1 - нерегулярні пасажирські
перевезення) (авто послуги)) змінні й суму з 18500,00грн. на 17840,00грн.

- у розділі«Джерело фінансування -  місцевий бюджет» у рядок(код за ДК
021:2015-64000000-6 поштові та телекомунікаційні послуги64210000-1 послуги 
телефонного зв'язку та передачі даних(скретч-карт))додати суму 660,00 гри..

Початок проведення процедури закупівлі -  жовтень 201 7р.

ВИРІШИЛИ:

- Затвердити зміни до додатку річного плану на закупівлі, що здійснюються без 
проведення процедури закупівлі на 2017 р.

- Зміни до додатку річного плану оприлюднити на веб-сайті Попаснянської 
районної державної адміністрації та авторизованому електроному майданчику 
Де ржза ку гі і вл і онлайн.
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