
ПРОТОКОЛ №220 
засідання тендерного комітету відділу освіти виконкому 

Металургійної районної у місті ради 
 

від 03.05.2019 року       м. Кривий Ріг 
о 12.30 год. 
 
 

ПРИСУТНІ: 
 
Голова  тендерного комітету: 
Дирда Т.О. - заступник начальника відділу освіти; 
Заступник голови комітету:   
Ревун В.С. - спеціаліст  2-ї категорії централізованої бухгалтерії відділу освіти; 
Секретар комітету: 
Яковлева І.В. - спеціаліст 2-ї  категорії  централізованої бухгалтерії відділу освіти; 
Члени  тендерного комітету: 
Баранюк Г. В. - спеціаліст вищої  категорії централізованої  бухгалтерії відділу освіти; 
Огороднікова Р. І. - спеціаліст 1-ї категорії господарчої групи  відділу освіти.          

 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Про розгляд питання щодо відміни торгів за предметом закупівлі: «Послуги з 
перевезення організованих груп дітей на спортивні змагання ДЮСШ № 1», код ДК 
021:2015-60140000-1 на очікувану вартість 200100,00 грн., ідентифікатор закупівлі: 
UA-2019-04-20-000051-а. 

 

Слухали по-першому питанню порядку денного:  
 

Голову тендерного комітету Дирду Т.О., яка доповіла присутнім про те, що Відділ 
освіти виконкому Металургійної районної у місті ради, код ЄДРПОУ 02142313, 
місцезнаходження: 50006, Україна, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул. 
Соборності, 20, виступає Замовником процедури закупівлі відкриті торги за предметом 
закупівлі: «Послуги з перевезення організованих груп дітей на спортивні змагання 
ДЮСШ № 1», код ДК 021:2015-60140000-1 на очікувану вартість 200100,00 грн. 

20.04.2019 року тендерним комітетом відділу освіти в електронній системі закупівель 
«ProZorro» розміщено  оголошення № UA-2019-04-20-000051-а про проведення 
вищезазначеної процедури закупівлі.  

Наразі перед тендерним комітетом відділу освіти постала потреба відміни зазначеної 
процедури закупівлі у зв’язку зі зміною графіка проведення спортивних ігор 
спортсменами відділення хокею з шайбою на льоду та відділення футболу та уточненням 
відстані (км) надання послуг.   

У цьому зв’язку, на підставі абзацу 1п.1ст. 31 Закону України «Про публічні закупівлі» 
- Замовник відміняє торги в разі відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і 
послуг,голова тендерного комітету Дирда Т.О. запропонувала присутнім винести на 
голосування питання щодо відміни торгів за предметом закупівлі: «Послуги з перевезення 
організованих груп дітей на спортивні змагання ДЮСШ № 1», код ДК 021:2015-60140000-
1 на очікувану вартість 200100,00 грн. з урахуванням ПДВ, ідентифікатор закупівлі: UA-
2019-04-20-000051-а та оприлюднити дане рішення в електронній системі публічних 
закупівель відповідно до Закону. 



Результати поіменного голосування членів тендерного комітету 
Посада, прізвище, ініціали Результат голосування 

(«за» чи «проти») 
Голова тендерногокомітету – Дирда Т.О. «за» 
Заступник голови тендерного комітету – Ревун В.С. «за» 
Секретар тендерногокомітету – Яковлева І.В.   «за» 
Член тендерногокомітету – Баранюк Г.В. «за» 
Член тендерного комітету – Огороднікова Р.І. «за» 

 
Щодо даного питання, винесеного на голосування, члени тендерного комітету 

проголосували одноголосно «за».  
 

 
ВИРІШИЛИ:  

1. Відмінити торги за предметом закупівлі: «Послуги з перевезення організованих 
груп дітей на спортивні змагання ДЮСШ № 1», код ДК 021:2015-60140000-1 на 
очікувану вартість 200100,00 грн., ідентифікатор закупівлі: UA-2019-04-20-000051-
ав електронній системі публічних закупівель.  

 
 

Голова тендерного комітету:           ________  Дирда Т.О. 
Заступник голови тендерного комітету:           ________                 Ревун В.С. 
Члени  тендерного комітету:             ________ Баранюк Г.В. 

                 ________   Огороднікова Р.І. 
Секретар  тендерного комітету:                         ________       Яковлева І.В.   

      


