
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Двадцять першої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
від 26 січня 2022 року №385 

 
Про ліквідацію тендерного комітету та передачу  
документів щодо процедур закупівель 
 
З метою забезпечення сталого та безперебійного закупівельного процесу 

Музиківської сільської ради, керуючись частиною 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» та Законом України « Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження сільського голови №03 від 
06.01.2022 року «Про ліквідацію тендерного комітету та передачу документів щодо 
процедур закупівель» та висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, сесія сільської 
ради  

 
ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити розпорядження сільського голови №03 від 06.01.2022 року «Про 

ліквідацію тендерного комітету та передачу документів щодо процедур закупівель» 
2. З 06.01.2022 року  ліквідувати тендерний комітет Музиківської сільської 

ради. Останнім правомірним днем функціонування тендерного комітету вважати 
05.01.2022 р.. 

3. Призначити відповідальною за завершення  процедур закупівель/спрощених 
закупівель уповноважену особу Музиківської сільської ради – Кулик Інну Вікторівну, 
головного спеціаліста з публічних закупівель бухгалтерсько-фінансового відділу. 

4. Призначити відповідальною за завершення  спрощених закупівель/закупівель 
без використання електронної системи закупівель уповноважену особу Музиківської 
сільської ради – Пономарьову Марію Сергіївну, провідного спеціаліста-бухгалтера 
бухгалтерсько-фінансового відділу. 

5. Рішення сесії сільської ради №133 від 14 липня 2017 року «Про затвердження 
складу тендерного комітету та Положення про нього» та №840 від 07 квітня 2020 року «Про 
внесення змін до рішення сесії сільської ради «Про затвердження складу тендерного 
комітету та Положення про нього» №133 від 14 липня 2017 року» вважати таким, що 
втратили чинність з 06.01.2022 року. 

6.  Контроль за виконанням рішення покласти на комісію постійну комісію з питань 
планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку (Голова 
Шнирук І.В.). 

 
Сільський голова                              Савелій ЛЕЙБЗОН 

  



 
МУЗИКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА 

ХЕРСОНСЬКОГО РАЙОНУ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 03 

від 06 січня 2022 року 
 
Про ліквідацію тендерного комітету та передачу  

документів щодо процедур закупівель 
 

З метою забезпечення сталого та безперебійного закупівельного процесу 

Музиківської сільської ради, керуючись частиною 4 розділу X «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про публічні закупівлі»: 

1. З 06.01.2022 року  ліквідувати тендерний комітет Музиківської сільської 

ради. Останнім правомірним днем функціонування тендерного комітету вважати 

05.01.2022 р.. 

2. Призначити відповідальною за завершення  процедур закупівель/спрощених 

закупівель уповноважену особу Музиківської сільської ради – Кулик Інну Вікторівну, 

головного спеціаліста з публічних закупівель бухгалтерсько-фінансового відділу. 

3. Призначити відповідальною за завершення  спрощених закупівель/закупівель 

без використання електронної системи закупівель уповноважену особу Музиківської 

сільської ради – Пономарьову Марію Сергіївну, провідного спеціаліста-бухгалтера 

бухгалтерсько-фінансового відділу. 

4. Рішення сесії сільської ради №133 від 14 липня 2017 року «Про затвердження 

складу тендерного комітету та Положення про нього» та №840 від 07 квітня 2020 року «Про 

внесення змін до рішення сесії сільської ради «Про затвердження складу тендерного 

комітету та Положення про нього» №133 від 14 липня 2017 року» вважати таким, що 

втратили чинність з 06.01.2022 року. 

5. Розпорядження підлягає затвердженню на черговій сесії сільської ради. 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                       Савелій ЛЕЙБЗОН 
  


