
ПРОЕКТ 
_______________ сесія Знам’янської міської ради 

сьомого скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
від  2016  року                                                                          № 

м.Знам’янка 
 
Про внесення змін до рішення міської 

ради від 22.04.2016р. №179 «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», відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року 

№922-VIII та беручи до уваги клопотання розпорядників коштів міського бюджету 

м.Знам’янка, міська рада 
 

В и р і ш и л а : 
1. Внести зміни до п.1 рішення міської ради від 22.04.2016р. №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м.Знам’янка», виклавши його у новій редакції: «З 01 серпня 2016 року всім головним 

розпорядникам, розпорядникам нижчого рівня та одержувачам коштів міського бюджету 

м.Знам’янкау разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання 

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

перевищує межі встановлені в абзаці п’ятому ч.1 ст.2 Закону України «Про публічні 

закупівлі» та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому ч.1 ст.2 

Закону України «Про публічні закупівлі» (далі Закону), замовники обов’язково 

оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель 

Prozorroвідповідно до ст.. 10 Закону, окрім випадків необхідності ліквідації надзвичайних 

та непередбачуваних ситуацій».  
2. Внести зміни до п.4 рішення міської ради від 22.04.2016р. №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м.Знам’янка», виклавши його у новій редакції: «У разі здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість 

предмета закупівлі дорівнює або перевищує межі встановлені в абзаці п’ятому ч.1 ст.2 

Закону України «Про публічні закупівлі» та є меншою за вартість, що встановлена в 

абзацах другому і третьому ч.1 ст.2 Закону, відповідальним особам замовника забезпечити 

оприлюднення звіту про укладені договори в системі електронних закупівель Prozorro». 
3. Внести зміни до п.5 рішення міської ради від 22.04.2016р. №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м.Знам’янка», виклавши його у новій редакції: «Керівникам головних розпорядників, 

розпорядників нижчого рівня та одержувачів коштів міського бюджету м.Знам’янка, 

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». 
4. Внести зміни до п.6 рішення міської ради від 22.04.2016р. №179 «Про 

впровадження системи електронних закупівель в інтересах територіальної громади 

м.Знам’янка», виклавши його у новій редакції: «Відповідальність за дотримання цього 

рішення покласти на керівників головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня та 

одержувачів коштів міського бюджету м.Знам’янка».  
5. Вважати таким, що втратили чинність п.2,3 рішення міської ради від 



22.04.2016р. №179 «Про впровадження системи електронних закупівель в інтересах 

територіальної громади м.Знам’янка». 
6. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів С.Гребенюка. 
7. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань  

споживчого рику, підприємництва та правової політики (гол.С.Кліпацький); питань 

бюджету та економічного розвитку міста (гол.М.Терновий). 
 
                              Міський голова     С.Філіпенко 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  
до проекту рішенняЗнам’янськоїміської ради сьомогоскликання 



«Про внесення змін до рішення міської ради від 22.04.2016р. №179 «Про впровадження 

системи  електронних закупівель в інтересах територіальної громади м. Знам’янка» 
 

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

рішення  міської  ради  підготовлений  на  підставі Закону України «Про публічні 

закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII.  
2. Потреба і мета прийняття рішення: виконання вимог Закону України «Про 

публічні закупівлі» від 25.12.2015 року №922-VIII.  
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки 

прийняття рішення: виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» 

від 25.12.2015 року №922-VIII.  

4. Механізм виконання рішення: прийняття рішення міської ради, інформування 

постійної комісії з питань бюджету та економічного розвитку міста Знам’янської 

міської ради.  
5. Порівняльнатаблицязмін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується 

внести зміни до існуючого рішення ради): 
Зміст рішення  до  внесення  змін  Зміст  рішення  після внесення  змін 

1. З 01 травня 2016 року всім 

комунальним підприємствам, виконавчим 

органам, установам та організаціям 

Знам’янської міської ради - замовникам, 

головним 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.   

 
 
 
 
2. Заборонити особам вказаним у п.1  
цього рішення з 01.05.2016 року 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. 
3. Доручити виконавчому комітету 

внести доповнення до рішення виконавчого 

комітету від 15.01.2016р. №13 «Про 

затвердження системи закупівель» згідно 

даного рішення. 

1. З 01 серпня 2016 року всім головним 

розпорядникам, розпорядникам нижчого 

рівня та одержувачам коштів міського 

бюджету м.Знам’янка у разі здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг без 

використання електронної системи 

закупівель, за умови, що вартість предмета 

закупівлі дорівнює або перевищує межі 

встановлені в абзаці п’ятому ч.1 ст.2 Закону 

України «Про публічні закупівлі» та є 

меншою за вартість, що встановлена в 

абзацах другому і третьому ч.1 ст.2 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі 

Закону), замовники обов’язково 

оприлюднюють звіт про укладені договори 

в системі електронних закупівель Prozorro 
відповідно до ст.. 10 Закону, окрім випадків 

необхідності ліквідації надзвичайних та 

непередбачуваних ситуацій».  
2. Виключити. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Виключити. 
 
 
 
 



4. Відповідальним особам забезпечити 

одночасно оприлюднення в системі 

ProZorro та на сайті Знам’янської  міської 

ради інформації щодо закупівель 

замовниками визначеними у п.1,  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.  
 
 
 
 
5. 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. 
 
 
6. Відповідальність за дотримання 

цього рішення покласти на керівників 

бюджетних установ та комунальних 

підприємств. 
 

4. У разі здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг без використання електронної 

системи закупівель, за умови, що вартість 

предмета закупівлі дорівнює або перевищує 

межі встановлені в абзаці п’ятому ч.1 ст.2 

Закону України «Про публічні закупівлі» та 

є меншою за вартість, що встановлена в 

абзацах другому і третьому ч.1 ст.2 Закону, 

відповідальним особам замовника 

забезпечити оприлюднення звіту про 

укладені договори в системі електронних 

закупівель Prozorro». 
 
5. Керівникам головних розпорядників, 

розпорядників нижчого рівня та 

одержувачів коштів міського бюджету 

м.Знам’янка, 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. 
 

6. Відповідальність за дотримання 

цього рішення покласти на керівників 

головних розпорядників, розпорядників 

нижчого рівня та одержувачів коштів 

міського бюджету м.Знам’янка.  
 

 
6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання, 

або іншого місця оприлюднення: 09.08.2016, сайт Знам’янської міської ради 

7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення: 
  
 
09.08.2016                                                                 

В. о. начальника  відділу  економічного 
розвитку, промисловості, інфраструктури і  торгівлі   О. Голікова 

 
8. Дата отримання проекту рішення та пояснювальної записки, що засвідчена 

підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»: 
 
                                                                                               Н.Клименко 
 
 
 


