
ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьме демократичне скликання 

(     ) 
РІШЕННЯ 

 

від ____________ № _____________/2021 

с. Нижній Вербіж 

 

Про ліквідацію тендерного комітету та 
втрату чинності рішень сільської ради  

 

З метою забезпечення сталого та безперебійного закупівельного процесу 
Нижньовербізької сільської ради, керуючись частиною 4 Розділу X Прикінцеві та перехідні 
положення Закону України «Про публічні закупівлі», беручи до уваги висновок постійної 
комісії з депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян, антикорупційної політики, керуючись статтею 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада  

вирішила: 
1. З 1 січня 2022 року ліквідувати тендерний комітет Нижньовербізької сільської 

ради. Останнім правомірним днем функціонування тендерного комітету вважати 31 грудня 
2021 року. 

2. Призначити відповідальною за завершення процедур закупівель, що розпочаті 
тендерним комітетом – уповноважену особу Мокринчук Ольгу Ігорівну, завідувача сектору з 
юридичних питань. 

3. Вважати таким, що втратило чинність з 1 січня 2022 року рішення сесії сільської 
ради «Про затвердження рішення виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади від 31.01.2017 р. №10 «Про затвердження складу 
тендерного комітету та Положення про тендерний комітет Нижньовербізької сільської ради 
об’єднаної територіальної громади» №82-І/2017 від 16 лютого 2017 року із змінами внесеними 
рішенням сесії «Про внесення змін до складу тендерного комітету» №94/2017 від 06 квітня 
2017 року, «Про внесення змін до складу тендерного комітету» №796-XVII/2018 від 25 червня 
2018 року, «Про внесення змін до складу тендерного комітету» №606 -XI/2018 від 09 лютого 
2018 року, «Про внесення змін до рішення сесії «Про затвердження рішення виконавчого 
комітету Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади від 31.01.2017 р. 
№10 «Про затвердження складу тендерного комітету та Положення про тендерний комітет 
Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальної громади» №82-І/2017 від 16 
лютого 2017 року з наступними змінами №85-ІІІ/2020 від 24.12.2020 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 
депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод 
і законних інтересів громадян, антикорупційної політики (М. Бойко). 

 

 

Сільський голова         Ярослав М’ЯКУЩАК 

  



ПОГОДЖЕНО:  
 

Секретар сільської ради 

_____________А. РОМАНЕНЧУК 

«____»_______2021р   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Начальник відділу загальної та 
організаційної роботи, комунікаційної 
політики, кадрового забезпечення та 
трудового архіву  
_____________Галина КАВАЦЮК 

«____»_______2021р. 
 

 
Виконавець: 
Завідувач сектору з  
юридичних питань 

_____________Ольга МОКРИНЧУК 

«____»_______2021р. 
 

 

ПОГОДЖЕНО:  
 

Голова постійної комісії з депутатської 
діяльності і етики, забезпечення 
законності, правопорядку, охорони 
прав, свобод і законних інтересів 
громадян, антикорупційної політики. 
_____________ Михайло Бойко 

«____»_______2021р.  
 

 

 
 


