
ПРОТОКОЛ № З 

засідання тендерного комітету 

Баштанської міської ради

м. Баштанка 08.01.2019 року

Початок 0 09:30 год.

Місце засідання-56100, М иколаївська область,м.Баштанка,вул.Героїв Небесної Сотні,38
П рисутні:
Г олова тендерного ком ітету: ДРАГУНОВСЬКИЙ Володимир Вікторович,перший заступник міського голови;
З асту п н и к  голови  тендерного ком ітету: СТАСЮ КЕВИЧ Олександр Сергійович, головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та 

звітності;
С екр етар  тендерного ком ітету: ЗАВОРОТНЮ К Тетяна В олодимирівна, спеціаліст 1 категорії з  питань електронних закупівель.

Ч л ен и  тендерного комітету:
ГОДІН Олександр Петрович, начальник відділу з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та  комунальної власності;
КОМ ОІДУК Олену Іванівна, начальник відділу з питань розвитку економіки,торгівлі т а  оподаткування;

ЛІЩ УК Наталія Анатоліївна,завідувач сектору видатків фінансового відділу;
СИРИЦЯ Леонід М иколайович, начальник відділу містобудування, архітектури, містобудівного кадастру та  цивільного захисту,головний 

архітектор Баштанської об’єднаної територіальної громади;
СЛАВІНСЬКИЙ Руслан Вікторович, спеціаліст І категорії відділу з питань житлово-комунального господарства,благоустрою,будівництва, 

розвитку інфраструктури т а  комунальної власності;

СИТНІК Ольга М иколаївна, начальник юридичного відділу 

В ідсутні: немає.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Призначення заступника голови тевдерного комітету.

2. Затвердження функціональних обов»язків заступника тендерного комітету.

СЛУХАЛИ;
По першому питанню п о ря д к у  денного:

Голову тендерного комітету Драгуновського В.В., який запропонував на посаду 

заступника голови тендерного комітету, у разі відсутності головного спеціаліста відділу 

бухгалтерського обліку та звітності міської ради - Стасюкевича О.С., кандидатуру начальника 

відділу з питань житлово-комунального господарства ,благоустрою, будівництва, „ розвитку 

інфраструктури та комунальної власності- Годіна О.П.
Голова тендерного комітету Драгуновський В.В. запропонував винести це питання на 

голосування.
Р езультати  поім енного  голосування ч л ен ів  тендерного ком ітету

П осада,прізвищ е,ін іц іали Р езультати  голосуван ня («за чи  «проти»)

Голова тендерного комітету:
Драгуновський Володимир Вікторович,перший заступник 

міського голови;

«ЗА »

Заступник голови тендерного комітету :

Стасюкевич Олександр Сергійович; головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та  звітності;

«ЗА »

Секретар тендерного комітету:
Заворотнюк Тетяна В олодимирівна, спеціаліст 1 категорії з 

питань електронних закупівель;

«ЗА »

Член тендерного комітету:
Годін Олександр Петрович, начальник відділу з питань житлово- 

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури т а  комунальної власності;

«ЗА »

Член тендерного ком ітету :
Комощук Олену Іванівну,начальник відділу з питань розвитку 

економіки,торгівлі та  оподаткування.

«ЗА »

Член тендерного ком ітету :
Сириця ‘ Леонід М иколайович, начальник відділу 

містобудування,архітектури, містобудівного кадастру та 

цивільного захисту,головний архітектор Баштанської об»єднаної 

територіальної громади;

«ЗА »

Член тендерного комітету:

Ситнік Ольга М иколаївна .начальник юридичного відділу «ЗА»

Член тендерного ком ітету :

Ліщук Наталія Анатолїївна,завідувач сектору видатків 

фінансового відділу міської ради;

«ЗА »

Член тендерного ком ітету :

Славінський Руслан Вікторович, спеціаліст 1 категорії відділу з 

питань житлово-комунального 

господарства,благоустрою,будівництва, розвитку інфраструктури 

та  комунальної власності.

«ЗА »

Щ одо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували одноголосно «за».



Слухали:
По другому питанню порядку денного:

Голову тендерного комітету Драгуновського В.В., який проінформував членів 

тендерного комітету про рішення щодо розподілу функціональних обов»язків заступника 

голови тендерного комітету, відповідно до Положення про тендерний комітет Баштанської 

міської ради.

На заступника голови тендерного комітету покладаються обов»язки:
-в разі відсутності голови тендерного комітету виконує його обов»язки;

-забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до 

затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання 

бюджетних(державних) коштів); ,
-приймає участь в обговоренні питань, які розглядаються на засіданнях комітету та бере участь

у голосуванні, стосовно питань, які розглядаються на засіданнях.
________________________________ Р езультати  поім енного голосування ч лен ів  тендерного ком ітету

П осада,п різвищ е,ін іц іали Р езу л ьтати  голосування («за чи  «проти»)

Голова тендерного комітету:
Драгуновський Володимир Вікторович,перший заступник 

міського голови;

«ЗА »

Заступник голови тендерного ком ітету :

Стасюкевич Олександр Сергійович; головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та  звітності;

«ЗА »

Секретар тендерного комітету:

Заворотнюк Тетяна В олодимирівна, спеціаліст 1 категорії з 

питань електронних закупівель;

«ЗА »

Член тендерного комітету:

Годін О лександр Петрович, начальник від ділу з питань житлово- 

комунального господарства, благоустрою, будівництва, розвитку 

інфраструктури та  комунальної власності;

«ЗА »

Член тендерного ком ітету :
Комощук Олену Іванівну,начальник відділу з питань розвитку 

економіки,торгівлі та  оподаткування.

«ЗА »

Член тендерного ком ітету :
Сириця Леонід М иколайович, начальник відділу 

містобудування,архітектури, містобудівного кадастру та 

цивільного захисту,головний архітектор Баштанської об»єднаної 

територіальної громади;

«ЗА »

Член тендерного комітету:

Ситнік Ольга М иколаївна .начальник юридичного відділу «ЗА »

Член тендерного ком ітету :

Літцук Наталія Анатоліївна,завідувач сектору видатків 

фінансового від ділу міської ради;

«ЗА »

Член тендерного ком ітету :
Славінський Руслан Вікторович, спеціаліст 1 категорії відділу з 
питань житлово-комунального 

господарства,благоустрою,будівництва, розвитку інфраструктури 

та  комунальної власності.

«ЗА »

Щ одо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету проголосували одноголосно «за».

ВИРІШИЛИ:
1 .Затвердити запропоновану кандидатуру заступника голови тендерного комітету. 

2.3атвердити запропс 

тендерного комітету.

2.3атвердити запропонований розподіщ функціонал ьних обрь»язків заступника голови 

Голова тендерного комітету

Заступник голови тендерно 

Секретар тендерного коміте' 

Члени тендерного комітету:

В. ДРАГУНОВСЬКИИ 

О. СТАСЮКЕВИЧ 

Т. ЗАВОРОТНЮК 

О. ГОДІН 

О.КОМОЩУК

4 .А

Н. ЛІЩУК 

Л. СИРИЦЯ

о.ситшк

Р. СЛАВІНСЬКИЙ


