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Про організацію та проведення 
публічної закупівлі за кошти міського 
бюджету м'якого інвентарю (виробів 
домашнього текстилю) для закладів 
освіти м. Харкова в 2018 році 

Відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», Положення 
про тендерний комітет Департаменту освіти, Річного плану закупівель, додатку 
до річного плану закупівель Департаменту освіти Харківської міської ради 
на 2018 рік, з метою ефективного та раціонального використання коштів 
бюджету м. Харкова, підвищення рівня прозорості, відкритості й попередження 
корупції у сфері закупівель і формування конкурентного середовища 

Н А К А З У Ю : 

1. Тендерному комітету Департаменту освіти (Віцько О.В.) організувати 
та провести відкриті торги на закупівлю виробів домашнього текстилю 
(комплект постільної білизни, подушка, ковдра) для закладів освіти м. Харкова 
на суму 386 500 грн, передбачену кошторисом витрат на виконання 
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки на 2018 
рік, затвердженим рішенням 17 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 
20.12.2017 №906/17 «Про затвердження кошторису витрат на виконання 
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки 
за рахунок коштів бюджету міста Харкова на 2018 рік». 

2. Визначити відповідальним за організацію та проведення зазначеної 
у пункті 1 даного наказу публічної закупівлі начальника планово-економічного 
відділу Департаменту освіти Харківської міської ради Примак Т.М. 
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3. Планово-економічному відділу Департаменту освіти Харківської 
міської ради (Примак Т.М., Стоцькій О.Б.) організувати та провести закупівлю 
виробів домашнього текстилю (комплект постільної білизни, подушка, ковдра) 
із використанням електронної системи закупівель. 

4. Методисту Науково-методичного педагогічного центру Департаменту 
освіти Войтенку Є.О. розмістити цей наказ на офіційному сайті Департаменту 
освіти. 

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту освіти Віцько О.В. 

З наказом ознайомлені 
Віцько О.В. (А ґ 

Примак Т.М./ 
Коротка Л.В. 
Стоцька О. Б. 
Костюшин О.С. 
Бутенко Г.В. 
Рубаненко-Крюкова М.Ю. 
Войтенко Є.О. 

Директор Департаменту освіти О.І. Деменко 

Примак Т.М. 


