
 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

30.09.2015        №589 

 

 

 

Про затвердження Положення про 

роботу комісії з електронних закупівель 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 травня 

2013 року № 386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного 

суспільства в Україні», розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 березня 2015 року         

№ 274 «Про утворення робочої групи з питань вивчення можливості 

впровадження та експлуатації в місті Києві пілотного проекту «Система 

електронних закупівель», рішення Київської міської ради від 23 липня           

2015 року № 764/1628 «Про затвердження Положення про впровадження та 

експлуатацію в місті Києві пілотного проекту «Система електронних 

закупівель»: 

 

1. Затвердити Положення про роботу комісії з електронних закупівель 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, що додається. 

 

2. Відділу економіки Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації внести відповідні зміни до Положення про відділ економіки 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова                    М. Шкуро 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

30.09.2015 № 589 

 

 

Положення 

про роботу комісії з електронних закупівель Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

 

 

1. Комісія з електронних закупівель Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації (далі – комісія) в своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

центральних органів виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, 

рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями Київського міського 

голови та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) і цим Положенням. 

 

2. Завдання комісії: 

 

2.1. Розгляд питань, пов’язаних із впровадженням, здійсненням закупівель 

товарів, робіт і послуг, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, 

визначену статтею 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

(далі – електронні закупівлі), в Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

 

2.2. Надання пропозицій голові Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації щодо визначення механізму та способів впровадження 

електронних закупівель. 

 

2.3. Здійснення аналізу основних проблем щодо законодавчого 

регулювання у сфері електронних закупівель та надання пропозицій голові 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації щодо їх 

усунення. 

 

3. Склад комісії затверджується розпорядженням Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4. Основною формою роботи комісії є засідання, що проводяться за 

рішенням її голови, а за його відсутності – заступника голови комісії. 

 

 



5. Засідання комісії веде її голова, а за його відсутності – заступник 

голови комісії. 

 

6. Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 

більшість від складу її членів. 

 

7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням не менше ніж 

двома третинами голосів її членів, присутніх на засіданні, та оформляється 

протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і 

надається (надсилається) усім членам комісії. 

 

Член комісії, який не підтримує пропозицію, може викласти у письмовій 

формі окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

 

8. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує її 

секретар. 

 

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

керівника апарату        В. Матюхін 


