
________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 №38  від 26.11.2019р. 

Засідання тендерного комітету 
                          Сторінка 1 з 3 

 

                 

ПРИСУТНІ:  
                 

Хімій Олег 

Михайлович 

 

- начальник адміністративно-господарського управління 

виконавчого комітету міської ради, заступник тендерного 

комітету 

 

 

 

                                                             Порядок денний 

         1.1. Затвердження документації щодо проведення закупівлі через 

електронну систему: бензину, згідно коду класифікатора ДК021-2015: 09132000-

3 — Бензин, шляхом застосування типу процедури: допорогових закупівель. 

         1.2.  Проведення закупівлі через електронну систему Prozorro: бензину, 

згідно коду класифікатора ДК021-2015: 09132000-3 — Бензин.    
 

        Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності виконавчого комітету 

міської ради повідомив про потреби  для виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради у додаткових закупівлях товарів та наданні послуг. 

 

        Тендерним комітетом було розглянуто дане питання, та враховуючи потреби у 

додаткових закупівлях товарів та наданні послуг для виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради, було вирішено наступне:   

 

 

 

 

  

 

Згідно з вимогами  ISO 9001 

Введено в дію з 26.11.2019 року   

Версія 01 

Змінено сторінок 00/03 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 

ПРОТОКОЛ  №38 

Засідання тендерного комітету 

від 26.11.2019р. 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

Кашуба Галина  

Богданівна 

 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 

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 

 

 

заступник директора Департаменту правової політики  

Івано-Франківської міської ради, начальник відділу 

представництва 

 

заступник начальника відділу програмного та комп’ютерного  

забезпечення  виконавчого комітету міської ради 

 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 №38  від 26.11.2019р. 

Засідання тендерного комітету 
                          Сторінка 2 з 3 

 

        1.1. Внести зміни до додатку та до річного плану закупівель  на 2019рік.                  

        1.2. Опублікувати зміни до додатку та до річного плану закупівель  на 2019р. 

на веб-порталі Уповноваженого органу. 

 

 

Результат голосування:  

  

За – одноголосно      

 

Проти – 0     

 

Утримались – 0 

 
Хімій Олег                -        начальник адміністративно-господарського                           

Михайлович                       управління виконавчого комітету міської ради,  

                                             комітету заступник тендерного   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 

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 

 

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 

 

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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         За результатами вивчення проекту документації щодо проведення закупівлі 

через електронну систему: бензину тендерним комітетом було вирішено 

наступне: 

          2.1.Затвердити  документацію на проведення закупівлі через електронну 

систему закупівель  Prozorro: бензину, згідно коду класифікатора ДК021-2015: 

09132000-3 — Бензин. 

          2.2. Визначити тип процедури: допорогові закупівлі.          

          2.3.  Очікувану вартість закупівлі визначити: 141 000, 00грн. (сто сорок 

одна тисяча гривень). 

         2.4. Опублікувати оголошення про проведення закупівлі через електронну 

систему закупівель  Prozorro: бензину згідно коду класифікатора ДК021-2015: 

09132000-3 — Бензин. 

 

Результат голосування:  

  

За – одноголосно      

 

Проти – 0     

 

Утримались – 0 

 
Хімій Олег                -        начальник адміністративно-господарського                           

Михайлович                       управління виконавчого комітету міської ради,  

                                             комітету заступник тендерного   

  

Заступник голови тендерного комітету                                        Олег Хімій 

   

 

 

Секретар тендерного комітету                                                       Макарій  Кіщук 

 

Кіщук Макарій 

Миколайович 

 

 

 

Кашуба Галина 

Богданівна 

 

Буджак Віктор 

Миколайович 

 

 

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 

 

заступник директора Департаменту правової 

політики Івано-Франківської міської ради, 

начальник відділу представництва 

 

заступник начальника відділу програмного та 

комп’ютерного  забезпечення  виконавчого 

комітету міської ради 

 

 

 

 


