
 
 
 
 

Про забезпечення ефективного ви-
користання бюджетних коштів при 
здійсненні публічних закупівель 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Закону України “Про публічні закупівлі”, з метою забезпечення ра-
ціонального використання бюджетних коштів, створення конкурентного сере-
довища, підвищення відкритості та прозорості у сфері публічних закупівель, 
враховуючи інформацію, що додається:  

1. Визнати загалом задовільним стан функціонування системи публічних 
закупівель в області. 

2. Керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів обласної дер-
жавної адміністрації, головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським 
(міст обласного значення) головам, головам, обраним об’єднаними територі-
альними громадами, керівникам територіальних підрозділів центральних 
органів виконавчої влади забезпечити ефективне і прозоре здійснення публіч-
них закупівель, розвиток добросовісної конкуренції та запобігання проявам 
корупції у цій сфері, своєчасне усунення порушень, виявлених під час моні-
торингу процедур закупівель, та недопущення їх у подальшій роботі.. 

3. Керівнику апарату, керівникам структурних підрозділів обласної дер-
жавної адміністрації, підприємств, установ та організацій, які належать до 
сфери їх управління, у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вар-
тість яких не перевищує 50,0 тис. грн, забезпечити дотримання принципів 
здійснення публічних закупівель та рекомендувати використання електронної 
системи закупівель, у тому числі електронних каталогів для закупівлі товарів. 

4. Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників орга-
нів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій спільно з Департаментом економічного роз-
витку, курортів і туризму облдержадміністрації організувати проведення 
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тематичних семінарів з питань публічних закупівель для розпорядників 
бюджетних коштів області.  

5. Рекомендувати управлінню Західного офісу Держаудитслужби в 
області щоквартально, до 15-го числа місяця, наступного за звітним періодом, 
інформувати обласну державну адміністрацію про результати проведеного 
відповідно до вимог чинного законодавства моніторингу процедур публічних 
закупівель. 

6. Департаменту економічного розвитку, курортів і туризму облдерж-
адміністрації щоквартально, до 20-го числа місяця, наступного за звітним 
періодом, здійснювати аналіз публічних закупівель області, узагальнення ос-
новних проблемних питань та порушень у цій сфері, відповідну роз’ясню-
вальну роботу з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


