
Протокол № 1
засідання тендерного комітету управління культури 

Сумської обласної державної адміністрації

21 січня 2020 року м. Суми

На засіданні присутні:

Є.О.Баленко -  голова тендерного комітету;
Р.В.Грицаєнко -  заступник голови тендерного комітету;
H. О.Єрохіна -  секретар тендерного комітету;
В.Г.Ващенко -  член тендерного комітету;
В.М.Приймак -  член тендерного комітету;
I. Г.Федорченко -  член тендерного комітету;

Порядок денний:

1. Формування плану закупівель товарів, робіт та послуг за державні 
кошти на 2020 рік, які підлягають оприлюдненню, по управлінню культури 
Сумської обласної державної адміністрації та груп при управлінні.

1. Ващенко В.Г. -  начальника відділу фінансово-економічної роботи -  
головного бухгалтера управління культури Сумської обласної державної 
адміністрації, яка ознайомила присутніх з тимчасовими кошторисами доходів 
та видатків на 2020 рік по управлінню культури Сумської обласної державної 
адміністрації та групах при управлінні. Річний план закупівель та додаток до 
річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур 
закупівель по державному та обласному бюджетах додається за відповідною 
формою на 2 аркушах.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити річний план закупівель на 2020 рік та додаток до річного 

плану закупівель.
2. Оприлюднити річний план закупівель на 2020 рік та додаток до 

річного плану закупівель на 2020 рік у встановленому законодавством 
порядку.

СЛУХАЛИ:

Член тендерного комітету 
Член тендерного комітету 
Член тендерного комітету

Голова тендерного комітету 
Заступник голови тендерного комітету 
Секретар тендерного комітету

Голова тендерного комітету
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Річний плин закупівель на 2020 рік
рі

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації кол СДРІЮУ 02230201

Конкретна назва предмета 
закупівлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі 
(за наявності)

Код згідно з КЕ К В 
(для бюджетних коштів)

ПГШІрТЇНТШШП 0 
призначення за кошторисом 

або очікувана вартість

Процедура закупівлі

Орієнтованим
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки
код по ДК 
021:2015 класифікатор Сума валюта

РАЗОМ

Голова тендерного комітет}’
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Додаток до річного плану закупівель на 2020 рік

Управління культури Сумської обласної державної адміністрації код ( ДРПОУ 02230201

Конкретна назва предмета 
зак> півлі

Коди відповідних класифікаторів предмета закупівлі 
(за наявності)

Код згідно з КЕКВ 
(для бюджетних коштів)

Розмір бюджетного 
призначення за кошторисом 

або очікувана вартість 
предмета закупівлі

Процедура заку півлі

Орієнтований
початок

проведення
процедури
закупівлі

Примітки

код по ДК 
021:2015

класифікатор Сума валюта

Придбання бензину 09132000-3 Бензин 2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

750.00 Гривня Без застосування 
електронної системи

Січень 2020р.
Кошти

обласного
бюджет)

Придбання квіткових міксів 03121200-7 Квіти зрізані 2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

4450,00 Гривня Без застосування 
електронної системи

Січень 2020р.
Кошти

обласного
бюджету

РАЗОМ 5200.00

Голова тендерного комітету
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Євген БАЛЕНКО


