Проєкт доопрацьовано 15.03.2021 р.
 
Про внесення змін до рішення Виконавчого комітету Одеської міської    ради від 25 червня 2020 року № 189               «Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради»


	Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи кадрові зміни у виконавчих органах Одеської міської ради, Виконавчий комітет Одеської міської ради 

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення Виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 червня 2020 року № 189 «Про затвердження складу та Положення про тендерний комітет з організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті Одеської міської ради», виклавши додаток 1 у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на в.о. заступника міського голови – керуючого справами Виконавчого комітету Одеської міської ради Бриндака О.Б.


Міський голова									Г. Труханов


В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								О. Бриндак

 
Вик.: Щеплоцька 722 44 70
          (Капошко 779-14-16)
 

Додаток 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№
 
«Додаток 1 
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від 25 червня 2020 року
№ 189

СКЛАД
тендерного комітету з організації та проведення процедур 
закупівель товарів, робіт і послуг за рахунок коштів бюджету міста 
при головному розпоряднику бюджетних коштів – виконавчому комітеті
Одеської міської ради

Щеплоцька 
Віра Герасимівна

-
голова комітету, директор Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради.

Члени комітету:

Броварська 
Марина Владиславівна

-
директор Департаменту документально-   організаційного забезпечення Одеської міської ради;

Іовчева 
Сніжана Вікторівна

-
директор Адміністративно-господарського департаменту Одеської міської ради;

Коваленко 
Олег Якович

-
начальник Відділу кадрової роботи Одеської міської ради;

Любарська 
Інна Анатоліївна

-
заступник директора Департаменту – начальник Управління закупівель та договірної роботи Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради;

Пивоварська 
Євгенія Олександрівна
-
головний спеціаліст відділу проведення закупівель та договірної роботи Управління закупівель та договірної роботи Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради;



Ярошевська 
Олександра Юріївна


-
заступник начальника управління – начальник відділу проведення закупівель та договірної роботи Управління закупівель та договірної роботи Департаменту бухгалтерського обліку, звітності та закупівель Одеської міської ради».




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами								   О. Бриндак


