УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 428/А-2018

25.04.2018
Про внесення змін до розпорядження голови
Одеської обласної державної адміністрації від
9 червня 2017 року№ 457/А-2017

Відповідно до статей 13, 39 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації»:
внести до розпорядження голови Одеської обласної державної
адміністрації від 9 червня 2017 року № 457/А-2017 «Про здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою вартісних меж,
встановлених абзацами другим і третім частини першої статті 2 Закону
України «Про публічні закупівлі» (далі – розпорядження) такі зміни:
1. В абзаці 1 пункту 1 розпорядження слова «заступнику голови керівнику апарату обласної державної адміністрації» замінити словами
«керівнику апарату обласної державної адміністрації».
2. У підпункті 13 пункту 1 розпорядження слова «відповідно до вимог
підпункту 2 пункту 9» замінити словами «відповідно до вимог підпункту 14
пункту 1».
3. У підпункті 3 пункту 4
райдержадміністрації
(для
апарату
райдержадміністрації)» виключити.

розпорядження слова «голови
та
структурних
підрозділів

4. Доповнити додаток 1 до розпорядження «Перелік предметів
закупівель, на які не поширюються вимоги щодо проведення замовниками
допорогових закупівель у електронній системі закупівель «ProZorro»
пунктами 14 та 15 такого змісту:
«14. Газове паливо. Розподіл газу.

15. Протипожежне обладнання. Системи пожежної безпеки та
протипожежного захисту, розробка відповідної проектно-кошторисної
документації».
Додаток до розпорядження вважати додатком 1.
5. Форму до розпорядження «Інформація про всі проведені протягом
року допорогові закупівлі вартістю від ______ грн., у т. ч. за якими укладені
прямі договори місяць» викласти у новій редакції (додаток 2).
6. Форму до розпорядження «Інформація _____ районної державної
адміністрації (у розрізі її апарату та структурних підрозділів) про всі
проведені протягом _____року допорогові закупівлі вартістю від ______ грн.,
у т. ч. за якими укладені прямі договори ________ місяць» викласти у новій
редакції (додаток 3).

Голова обласної
державної адміністрації

М.В.Степанов

Додаток 1
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
09.06.2017 № 457/А-2017
(у редакції розпорядження голови обласної
державної адміністрації
25.04.2018 № 428/А-2018)
ІНФОРМАЦІЯ
про всі проведені протягом 201_ року допорогові закупівлі, у т. ч. за якими укладені прямі договори за
_______ (назва місяця)

_________________________________________________________________________________________
Апарат/структурний підрозділ облдержадміністрації (згідно з назвою, за якою він зареєстрований в електронній системі «РгоZогго»),
код ЄДРПОУ
№
з/п

Предмет закупівлі

Найменування Код
ДК

Очікувана
вартість
відповідно
до додатка
до РП

Використано
коштів за
даним кодом
ДК у 201_
році

Очікувана
вартість,
грн

Контрагент
(найменування,
ЄДРПОУ/ ІПН)

Дата
договору

Сума
закупівлі
за
договором

Економія
(різниця
між
очікуваною
вартістю та
сумою
закупівлі за
договором)

Примітки
ProZorro/
звіт/
прямий
договір

ID номер
закупівлі

1
2
Комунальне підприємство/установа тощо (підвідомча організація структурного підрозділу ОДА (згідно з назвою, за якою вона
зареєстрована в електронній системі «РгоZогго»), код ЄДРПОУ
3
Керівник апарату/структурного підрозділу облдержадміністрації : ___________ (ПІБ, підпис)
Відповідальна особа: __________ (посада, ПІБ, підпис)
______________________ (номер телефону відповідальної особи)

Додаток 2
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
09.06.2017 № 457/А-2017
(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
25.04.2018 № 428/А-2018)
ІНФОРМАЦІЯ
__________________ районної державної адміністрації про всі проведені протягом 201_ року допорогові закупівлі, у т. ч. за якими
укладені прямі договори за _______ (назва місяця)
№з/п

Предмет закупівлі

Очікувана
вартість
відповідно
до додатка
до РП

Використано
коштів за
даним кодом
ДК у 201_
році

Очікувана
вартість,
грн.

Контрагент
(найменування,
ЄДРПОУ/ ІПН)

Дата
договору

Сума
закупівлі
за
договором

Примітки
ProZorro/
звіт/прямий
договір

Економія
(різниця
Найменування
Код
між
ДК
очікуваною
вартістю та
сумою
закупівлі за
договором)
Апарат чи структурний підрозділ РДА (згідно з назвою, за якою він зареєстрований в електронній системі «РгоZогго»), код ЄДРПОУ

ID номер
закупівлі

1
2
3
Структурний підрозділ РДА (згідно з назвою, за якою він зареєстрований у електронній системі «РгоZогго»), код ЄДРПОУ
4
5
Комунальне підприємство/установа тощо (підвідомча організація даного структурного підрозділу РДА (згідно з назвою, за якою вона зареєстрована в електронній
системі «РгоZогго»), код ЄДРПОУ
6
7
Керівник ________ райдержадміністрації: ___________ (ПІБ, підпис)
Відповідальна особа: __________ (посада, ПІБ, підпис)
______________________ (номер телефону відповідальної особи)

