
                                                                                                                                        ПРОЕКТ  

 

Одинадцята сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 22 квітня 2016 р.                                                                                         №________ 

 

м.Знам’янка 

 

 

                                                                                      Проект рішення виносить                                                                                

                                                                                      Фракція політичної партії «Сила людей» 

                                                                                      Знам’янської міської ради 

 

 

Про впровадження системи  електронних 

закупівель в інтересах територіальної 

громади м. Знам’янка 

 

Керуючись ст. 10, 25, 60, 61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 травня 2015 р. № 

501-р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних 

закупівель товарів», з метою забезпечення економії бюджетних  коштів, раціонального і 

прозорого використання бюджетних коштів, розширення конкуренції при здійсненні 

закупівель в інтересах територіальної громади м. Знам’янки,   міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Впровадити у місті Знам’янка систему електронних державних закупівель та з 01 

травня 2016 року таким головним розпорядникам, розпорядникам і одержувачем коштів 

місцевого бюджету:  

1. Відділу освіти виконавчого комітету Знам’янської міської ради;  

2. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Знам’янської міської ради; 

3. Знам’янському комунальному підприємству «Знам’янський комбінат комунальних 

послуг»; 

4. Знам’янському комунальному підприємству «Ритуал»;  

5. Знам’янському комунальному підприємству «Знам’янська міська друкарня»;  

6. Знам’янському комунальному підприємству «Жек №1»; 

7. Знам’янському комунальному підприємству «Ринокторгсервіс»;   

проводити закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких перевищує 5000,00 грн. та не 

перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» виключно в системі електронних державних закупівель ProZorro 

(http://prozorro.org/), окрім випадків необхідності ліквідації надзвичайних ситуацій.   

2. З 01серпня 2016 року всім комунальним підприємствам, виконавчим органам, 

установам та організаціям Знам’янської міської ради - замовникам, головним розпорядникам, 

розпорядникам і  одержувачам коштів місцевого бюджету всі закупівлі товарів, робіт та 

послуг, вартість яких перевищує 5000,00 грн. та не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 

Закону України «Про здійснення державних закупівель», проводити виключно в системі 

електронних державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/), окрім випадків необхідності 

ліквідації надзвичайних ситуацій.   



3. Заборонити особам вказаним у п.1 та 2 цього рішення з 01.05.2016 року та з 

01.08.2016 року відповідно, проводити будь-які закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість 

яких перевищує 5000 грн. та не перевищує межі, встановленої ч.1 ст. 2 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель», в інший спосіб, окрім як у системі електронних 

державних закупівель ProZorro (http://prozorro.org/), за винятком випадків необхідності 

ліквідації надзвичайних ситуацій. 

4. Затвердити Порядок застосування системи електронних закупівель. 

5. Юридичному відділу надати інформаційну та методологічну підтримку 

комунальним підприємствам, виконавчим органам, установам та організаціям Знам’янської  

міської ради,  замовникам  під час здійснення ними електронних закупівель відповідно до 

цього рішення. 

6. Відповідальним особам забезпечити завчасне оприлюднення на сайті Знам’янської  

міської ради інформації щодо закупівель замовниками визначеними у п.1, 2 товарів, робіт і 

послуг інформації про закупівлі товарів, робіт та послуг, вартість яких не перевищує межі, 

встановленої ч.1 ст. 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та перевищує 

5000,00 грн.  

7. Керівникам підприємств, установ і організацій вказаних в цьому рішенні, щомісяця 

до 30 числа в період до 01.04.2017 року інформувати постійну комісію з питань бюджету та 
економічного розвитку міста Знам’янської міської ради про стан виконання цього рішення. 

8. Відповідальність за дотримання цього рішення покласти на керівників підприємств 

та управлінь і інших замовників, вказаних в рішенні.  

9. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу функціональних повноважень. 

 

 

 

 

 

Міський голова                 С.Філіпенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До проекту рішення Знам’янської міської ради  

Про впровадження системи  електронних закупівель  

в інтересах територіальної громади м. Знам’янка. 

 

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: 

Вже сьогодні електронна система спрощує доступ малого і середнього бізнесу до 

державних торгів, дозволяє економніше витрачати бюджетні кошти та забезпечує 

громадський контроль за процесом торгів. Середня економія державних замовників 

від використання системи ProZorro складає 12%-18% порівняно із закупівлями за 

звичайною процедурою.  

Окрім того, участь у системі та навчання замовників роботі в системі ProZorro є 

безкоштовним. 

Враховуючи, що 25 грудня 2015 року Верховною Радою України було прийнято Закон 

України «Про публічні закупівлі», який передбачає перехід на електронні закупівлі в 

обов’язковому порядку з 1 серпня 2016 року, використання системи ProZorro з 01 

травня 2016 року дозволить розпорядникам коштів завчасно підготуватись до 

введення Закону в дію та мінімізувати кількість помилок та штрафних санкцій  при 

використанні такої системи. 

2. Потреба і мета прийняття рішення:  

Система електронних закупівель наразі є одним із найефективніших інструментів 

здійснення закупівель та розпорядження бюджетними коштами. Така система має 

значну кількість переваг порівняно із «звичайним» способом здійснення закупівель. 

Окрім того, така система зможе мінімізувати корупційні ризики при здійсненні 

допорогових закупівель, зробити діяльність міської влади та комунальних 

підприємств прозорою та відкритою, підвищити статус міської влади у суспільстві та 

рівень довіри до неї. Оскільки наразі навчання у системі ProZorro є безкоштовним, та 

за наразі відсутні фінансові санкції за порушення процедури. 

Запровадження в Знам’янській міській раді, структурних підрозділах Знам’янської 

міської ради та виконавчого комітету Знам’янської міської ради, комунальних 

підприємствах, установах, організаціях територіальної громади міста Знам’янки 

системи електронних закупівель задля: 

- мінімізації негативного впливу людського фактора на результати закупівлі (вибір 

кращої заявки відбувається автоматично, виходячи із визначених організатором 

закупівлі критеріїв/вимог); 

- зниження вартості закупівель і оптимізації витрат з урахуванням властивостей 

товарів, робіт, послуг, що закуповуються; 

- зниження витрат часу та трудових витрат при здійсненні закупівельної діяльності; 

- підвищення прозорості та ефективності здійснюваних операцій за рахунок 

публічності проведення торгів; 

- оперативності у забезпеченні замовника необхідними товарами, роботами, послугами; 

- розширення ринку потенційних покупців; 

- залучення максимальної кількості нових постачальників; 

- забезпечення прозорості процесу державних закупівель, 

-  підвищення довіри бізнесу  

- мінімізація корупції у цій сфері. 

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття 

рішення: 



Запровадження системи  електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м. Знам’янка забезпечить можливість здійснення закупівель товарів в електронній 

формі та удосконалити інші аспекти регулювання закупівель, що призведе до 

зменшення корупційних ризиків та покращення конкуренції і бізнес-клімату у сфері 

закупівель. Реалізація проекту рішення не потребує додаткових матеріальних та 

фінансових витрат бюджетних коштів, 

4. Механізм виконання рішення: 

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття даного рішення міською 

радою. 

 

          Фракція політичної партії «Сила людей» 

          Знам’янської міської ради                                                       

                                                     

 


