ДОРУЧЕННЯ
голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної
адміністрації Жебрівського П.І.
від

06г2 0 $ № SlX^O-I

З метою посилення заходів з підвищення якості підготовки тендерної
документації, організації та ефективності проведення процедур закупівель, керуючись
Законом України «Про публічні закупівлі»:
Керівникам структурних підрозділів
облдержадміністрації,
головам райдержадміністрацій,
керівникам військово-цивільних
адміністрацій
1. Забезпечити в структурних підрозділах облдержадміністрації, військовоцивільних адміністрацій, райдержадміністрацій, в підпорядкованих підприємствах
(установах, організаціях), які є замовниками у розумінні Закону України «Про
публічні закупівлі», проходження особами, визначеними відповідальними за
організацію та проведення процедур закупівель (члени тендерних комітетів та/або
уповноважені особи), державного безкоштовного масового онлайн-курсу «Публічні
закупівлі»
(базовий
та
поглиблений
рівні)
на
платформі «Prometheus»
(https://prometheus.org.ua/).
2. Затвердити розроблені замовниками закупівель плани проходження
навчання членів тендерних комітетів та/або уповноважених осіб, відповідальних за
організацію та проведення процедур закупівель.
Термін - до 01 липня
3. Забезпечити контроль за завершенням навчання членами тендерних
комітетів та/або уповноваженими особами, відповідальними за організацію та
проведення процедур закупівель, відповідно до затверджених планів навчання,
з отриманням відповідних сертифікатів.
4. Надати департаменту економіки облдержадміністрації узагальнену
інформацію (за формою 1) щодо осіб,
які завершили навчання та отримали
сертифікати відповідного рівня:
- за курсом базового рівня
Термін - до 01 вересня
- за курсом поглибленого рівня
Термін - до 01 листопада
5. У разі кадрових змін та змін у складі тендерних комітетів забезпечити
організацію навчання для новопризначених осіб, про наявність у них сертифікатів
проходження онлайн-курсу «Публічні закупівлі» (базового та поглибленого рівня),
інформувати департамент економіки облдержадміністрації (за формою 1).
Термін - щокварталу,
за наявності змін
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Міським головам,
головам об’єднаних
територіальних громад
Рекомендувати
організувати
проходження
особами,
визначеними
відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель (члени тендерних
комітетів та/або уповноважені особи), державного безкоштовного масового онлаинкурсу
«Публічні
закупівлі»
(базовий
та
поглиблений
рівні),
на платформі «Prometheus» (https://prometheus.org.ua/).

Департаменту економіки
облдержадміністрації
(Свинаренку 0.1.)
1. Координувати роботу щодо виконання цього доручення.
2. Забезпечити інформування облдержадміністрації про виконання цього
доручення замовниками закупівель.
Термін - до 10 листопада

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військовоцивільної адміністрації

Форма 1

(структурний підрозділ ОДА, райдержадміністрація, ВЦА)

№
з/п
Замовники11

Прізвище, ініціали

Посада

Дата закінчення навчання (отримання
сертифікату), посилання для перевірки
автентичності сертифікату
Базовии рівень

1.
2

.

врахуванням підпорядкованих підрозділів, підприємств (установ, організацій, закладів) - замовників закупівель.

Вик. (ПІБ, контактний телефон)

Поглиблений рівень

