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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

вул. Грушевського, 21, м. Івано-Франківськ, 76004, тел. 556515, 552038, e-mail:mvk@il.if.ua, www.mvk.if.ua 

ПРОТОКОЛ №35  від 12.11.2019р. 

Засідання тендерного комітету 

                                           Сторінка 1 з 2 

                 

Присутні:  

                         
Гайда Руслан 

Дмитрович 

- заступник міського голови, 

голова тендерного комітету 

 

 

 

 

                                                      Порядок денний             

          1. Внесення змін до річного плану закупівель та додатку до нього, шляхом 

опублікування їх на веб-порталі Уповноваженого органу. 

 

       Заслухали: 

         Голову тендерного комітету, який повідомив про питання які виносяться на 

порядок денний засідання тендерного комітету.          

          

            1.1.  Внести зміни до річного плану закупівель та додатку до нього на 

2019рік.              

            1.2. Опублікувати зміни на веб-порталі Уповноваженого органу у 

встановлені Законом терміни. 

 
Результат голосування: 

 

За-одноголосно 

 

  

 

Згідно з вимогами  ISO 9001 

Введено в дію з 12.11.2019року

  

Версія 01 

Змінено сторінок 00/02 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  №35 

Засідання тендерного комітету 

від 12.11.2019р. 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

Кашуба Галина  

Богданівна 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

- 

 

 

 

- 

     

 

- 

 

 

 

- 

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання найманої праці 

управління праці міської ради, секретар тендерного комітету   

                                              

начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності 

виконавчого комітету міської ради 

 

начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного 

комітету 

 

заступник начальника відділу програмного та комп’ютерного  

забезпечення  виконавчого комітету міської ради 
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Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 
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Засідання тендерного комітету 
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Утримались – 0 

 

Проти – 0 

 
Гайда Руслан           -        заступник міського голови, 

Дмитрович                        голова тендерного комітету                            

 

Заступник міського голови,  

голова тендерного комітету                                        Руслан Гайда 

    

 

 

Секретар тендерного комітету                                    Макарій  Кіщук 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

 

Мазур Іван 

Михайлович 

 

 

 

 

 - 

 

 

 

  

 - 

 

 

 - 

 

 

  

 - 

 

 

 

  

 

головний спеціаліст відділу моніторингу  

виплати заробітної плати та використання 

найманої праці управління праці міської ради,     

секретар тендерного комітету    

                        

начальник відділу бухгалтерського обліку і 

звітності виконавчого комітету міської ради 

 

начальник адміністративно-господарського 

управління виконавчого комітету міської ради, 

заступник тендерного комітету 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 

 

 


