
 

 

                                                                                   
  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
двадцять третьої сесії сьомого скликання 

 

 

31 травня 2017 року                                                                                       № 122     №       
 

 

Про розгляд місцевої ініціативи „Про внесення змін до Положення про 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради у системі електронних державних закупівель“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Законів України „Про публічні закупівлі“, „Про запобігання 

корупції“, протокольного доручення Президента України від 15.07.2015 № 1-

1/497 стосовно впровадження електронної системи державних закупівель у 

регіонах, із врахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 

20.05.2015 № 501-р „Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження 

процедури електронних закупівель товарів“, враховуючи лист Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі від 13.08.2015 № 3302-05/26761-06 „Щодо 

інформування стосовно пілотного проекту впровадження процедури 

електронних закупівель товарів“, рішення шістнадцятої сесії Пирятинської 

міської ради сьомого скликання від 09 листопада 2016 року № 282 „Про 

затвердження Положення про місцеві ініціативи у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді“, з метою ефективності функціонування 

системи державних закупівель, забезпечення прозорості та відкритості 

закупівель, економії бюджетних коштів, забезпечення створення конкурентного 

середовища при здійсненні закупівель за кошти бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади, на підставі поданих документів Пирятинська міська 

рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Підтримати місцеву ініціативу „Про внесення змін до Положення про 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг виконавчим комітетом 

Пирятинської міської ради у системі електронних державних закупівель“. 

2. Внести зміни до Положення про здійснення закупівель товарів, робіт і 

послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради у системі 

електронних державних закупівель, затвердженого рішенням Пирятинської 



міської ради сьомого скликання від 28 липня 2016 року № 180, виклавши: 

1) пункт 1.1. розділу 1 „Загальні положення“ в такій редакції: 

„1.1. Положення про здійснення закупівель, товарів, робіт і послуг 

виконкомом Пирятинської міської ради у системі електронних закупівель (далі- 

Положення) встановлює загальний порядок здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг виконавчим комітетом Пирятинської міської ради, комунальними 

підприємствами, установами та організаціями Пирятинської міської ради, 

одержувачами коштів бюджету міської об’єднаної територіальної громади у 

системі електронних державних закупівель“; 

2) пункт 1.3.3. розділу 1 „Загальні положення“ в такій редакції: 

„1.3.3. Замовник – Пирятинська міська рада, комунальні підприємства, 

установи та організації Пирятинської міської ради, одержувачі коштів бюджету 

міської об’єднаної територіальної громади“; 

3) розділ 2 „Сфера застосування Положення“ в такій редакції: 

„Розділ 2. Сфера застосування Положення 

2.1. Положення застосовується відповідно до абзацу 4 частини 1 статті 2 

Закону України „Про публічні закупівлі“. 

2.2. Під час здійснення закупівель робіт, вартість яких є більшою                   

200 тисяч гривень, але меншою за вартість, яка встановлена у абзаці 2 статті 2 

Закону України „Про публічні закупівлі“, замовник зобов’язаний 

використовувати електронну систему закупівель з метою відбору виконавців 

робіт для укладення договору. 

2.3. У разі здійснення закупівель товарів і послуг без використання 

електронної системи закупівлі, за умови, що вартість предмета закупівлі 

дорівнює або перевищує 15 тисяч гривень та є меншою за вартість, що 

встановлена у абзаці 2 статті 2 Закону України „Про публічні закупівлі“, 

замовник обов’язково оприлюднює звіт про укладені договори в системі 

електронних закупівель відповідно до статті 10 Закону України „Про публічні 

закупівлі“ з обов’язковим розміщенням сканованої копії договору. 

2.4. У разі здійснення закупівель робіт без використання електронної 

системи закупівлі, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або 

перевищує 15 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пункті 

2.2. розділу 2 цього Положення, замовник обов’язково оприлюднює звіт про 

укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 

Закону України „Про публічні закупівлі“ з обов’язковим розміщенням 

сканованої копії договору.“. 

3. Визначити, що рішення набирає чинності з 15 липня 2017 року. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.) 

 

 

Міський голова                                                              О.РЯБОКОНЬ   


