
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 13 квітня 2021 року                              м. Біла Церква                                                № 224 

 

Про визначення уповноважених осіб за планування, 

організацію та проведення публічних закупівель для 

потреб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

 

Розглянувши пояснювальну записку заступника міського голови Морського В.П., 

відповідно до статті 11 Закону України «Про публічні закупівлі», статті 40 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни у структурних 

підрозділах Білоцерківської міської ради та рішення Білоцерківської міської ради від 05 січня 

2021 року № 99-07-VII «Про затвердження Положення про відділ публічних закупівель», з 

метою належної організації та проведення публічних закупівель для потреб виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради, для створення конкурентного середовища, підвищення 

рівня прозорості, відкритості та попередження корупції у сфері публічних закупівель, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Визначити уповноважену особу за планування, організацію та проведення 

публічних закупівель  для потреб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (з 

вартісними межами: від 50 тис. грн до 200 тис. грн (для товарів та послуг), від 50 тис. грн до 

1 500 тис грн. (для робіт)): 

Однорог Дар’ю Валентинівну - головного спеціаліста відділу публічних закупівель 

Білоцерківської міської ради. 

2. Визначити уповноважену особу за планування, організацію та проведення 

публічних закупівель для потреб виконавчого комітету Білоцерківської міської ради (з 

вартісними межами від 0 грн до 50 тис. грн та від 200 тис. грн (для товарів та послуг) і від 0 

грн до 50 тис. грн та від 1 500 тис. грн (для робіт): 

Скульбеду Олександру Валеріївну - головного спеціаліста відділу публічних 

закупівель Білоцерківської міської ради. 

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради: 

-  від 22 жовтня 2019 року № 759 «Про затвердження нового складу тендерного 

комітету при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради»; 

- від 12 січня 2021 року № 22 «Про внесення змін в додаток 1 до рішення виконавчого 

комітету Білоцерківської міської ради від 22 жовтня 2019 року № 759 «Про затвердження 

нового складу тендерного комітету при виконавчому комітеті Білоцерківської міської ради»; 

- від 14 липня 2020 року № 361 «Про призначення уповноваженої особи за 

організацію та проведення спрощених закупівель, затвердження положення про 

уповноважену особу за організацію та проведення спрощених закупівель для потреб 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Морського В.П. 

 

Міський голова        Геннадій ДИКИЙ 


