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Звіт про роботу відділу 

публічних закупівель за 2020 рік 

 

 

Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу публічних 

закупівель за 2020 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про роботу відділу публічних закупівель за 2020 рік взяти до 

відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на міського голову. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Богдан Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про роботу відділу публічних закупівель 

 за 2020 рік 

 

1. Аналітична та практична робота 

 Відділ публічних  закупівель Ужгородської міської ради протягом 2020 

року відповідно до покладених на нього завдань: 

- здійснює закупівлю товарів, робіт та послуг за державні кошти, 

веде їх облік і надає щоквартально звітність до управління економіки 

виконкому Ужгородської міської ради; 

 - забезпечує планування протягом року здійснення процедур закупівель для 

потреб виконкому відповідно до пропозицій відповідальних структурних 

підрозділів, затвердженого кошторису; 

- здійснює на підставі пропозицій структурних підрозділів підготовку та 

винесення на затвердження тендерного комітету проектів річного плану 

закупівель та додатка до річного плану закупівель виконкому, а також у разі 

потреби готує проекти щодо змін та доповнень до річного плану закупівель та 

додатка до річного плану закупівель виконкому протягом бюджетного року;  

- забезпечує відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» та 

інших нормативно – правових актів з питань закупівель оприлюднення через 

авторизований майданчик на веб-порталі Уповноваженого органу інформації 

щодо закупівель товарів, робіт і послуг, що здійснюються виконкомом; 

- вирішує питання щодо організаційного та документального супроводження 

роботи тендерного комітету виконкому; 

- здійснює підготовку та участь у проведенні процедур закупівель відповідно 

до Закону України «Про публічні закупівлі» на закупівлю товарів, робіт і 

послуг для потреб виконкому за пропозиціями структурних підрозділів 

виконкому; 

 - готує необхідні документи, що стосуються проведення публічних 

закупівель відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі»,  протоколи 

засідань тендерного комітету виконкому;  

- здійснює підготовку необхідних документів та участь у проведенні 

допорогових та спрощених закупівель товарів, робіт та послуг для потреб 

виконкому у разі, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень 

відповідно до  Закону України «Про публічні закупівлі» та інших нормативно – 

правових актів з питань закупівель; 

- бере участь у підготовці проектів договорів з учасниками-переможцями 

процедур закупівель за результатами проведення процедур закупівель з 

урахуванням основних вимог до договору про закупівлю, визначених чинним 

законодавством України, та у межах своєї компетенції; 

- надає методичну та консультаційну допомогу розпорядникам бюджетних 

коштів з питань публічних закупівель;  

- надає інформаційну підтримку суб’єктам господарювання у сфері 

публічних  закупівель,  



- здійснює збір даних і підготовку на їх основі прогнозних та аналітичних 

документів, а також розробку пропозицій щодо підвищення ефективності 

закупівель; 

- забезпечує зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель 

протягом встановленого законодавством терміну. 

 

 Для потреб виконавчого комітету протягом 2020 року відділом публічних 

закупівель відповідно до Закону України „Про публічні закупівлі” в системі 

електронних закупівель «ProZorro»: 

- проведено 19 процедур закупівель товарів, робіт та послуг за 

бюджетні кошти на загальну суму 7588000,00 грн. та 7 спрощених 

закупівель на загальну суму 892392,00 грн., За результатами проведення 

конкурентних процедур зекономлено 375634,00 грн.; 

- оприлюднено 116 звітів про укладені договори на загальну суму 

2394210,00 грн. 

 За звітний період відділом підготовлено документів та матеріалів для 

проведення 136 засідань тендерного комітету виконкому, розглянуто та 

опрацьовано 68 звернень громадян та юридичних осіб, а також запитів на 

інформацію. 

 2. Організаційна робота 

На протязі 2020 року діяльність відділу публічних закупівель велась у 

відповідності  з планом роботи міської ради та виконавчого комітету на основі 

перспективних і щомісячних планів роботи згідно до вимог діючого 

законодавства України та термінів звітування про стан діяльності відділу, як 

структурного підрозділу бюджетної установи в частині використання 

бюджетних коштів. 

В цілях раціонального розподілу праці у відділі розроблені посадові 

інструкції, які дають змогу: 

-    встановити для кожного працівника відділу перелік належних до виконання 

операцій; 

-    визначити та закріпити обов’язки кожного працівника, а також його права та 

персональну відповідальність; 

-    контролювати виконання роботи кожного виконавця, оцінювати результати 

його праці. 

 

 

Начальник відділу          Вікторія ХИМИЧ 

  

 


