
 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

24.11.2021 № 1190/од-2021 

 

 Про внесення змін до Регламенту Одеської 

обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови 

Одеської обласної державної адміністрації від 

28 квітня 2017 року № 360/А-2017 

 

 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Типового регламенту місцевої державної адміністрації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня  

1999 року № 2263, з метою посилення контролю за здійсненням публічних 

закупівель в обласній державній адміністрації: 

внести до Регламенту Одеської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної 

адміністрації від 28 квітня 2017 року № 360/А-2017 (далі – Регламент), такі 

зміни: 

Доповнити Регламент розділом 8 такого змісту: 

«8. Організація договірної роботи 

8.1. В обласній державній адміністрації встановлюється єдиний 

порядок ведення договірної роботи, що розробляється юридичним 

управлінням апарату облдержадміністрації і затверджується розпорядженням 

голови обласної державної адміністрації. 

8.2. За пропозиціями юридичного управління апарату 

облдержадміністрації головою обласної державної адміністрації можуть 

затверджуватись уніфіковані форми окремих договорів, використання яких є 

обов’язковим для структурних підрозділів обласної державної адміністрації 

та її апарату. 

8.3. З метою недопущення можливих порушень вимог чинного 

законодавства, виявлення та попередження можливих ризиків та своєчасного 

захисту інтересів обласної державної адміністрації та її структурних 

підрозділів проєкти договорів про публічні закупівлі, що укладаються 

обласною державною адміністрацією та її структурними підрозділами (тих, 

що укладаються за результатами процедур закупівлі, спрощених закупівель, а 

також тих, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, якщо для їхньої 



оплати необхідно буде видання розпорядження голови обласної державної 

адміністрації), до їх розміщення в електронній системі закупівель, 

попередньо погоджуються: 

- сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації в 

частині дотримання антикорупційного законодавства; 

 - юридичним управлінням апарату облдержадміністрації в частині 

відповідності договорів чинному законодавству України, оформлення 

договірних відносин та дотримання уніфікованого зразка договору 

закупівель. 

Також перед оголошенням процедури закупівель з Департаментом 

економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної 

державної адміністрації узгоджуються технічне завдання (специфікація) та 

очікувана вартість закупівлі. 

На етапі проведення торгів у випадках відхилення та не визначення 

переможцем учасників торгів, які запропонували найнижчу цінову 

пропозицію, матеріали щодо такого рішення надаються сектору запобігання 

та виявлення корупції облдержадміністрації для проведення аналізу його 

обґрунтованості та відповідності статті 17 Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

На етапі визначення переможця серед учасників торгів сектору 

запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації надається 

відповідний протокол засідання тендерного комітету, а на вимогу сектору – 

інші документи, передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», для 

проведення перевірки на наявність пов’язаних із замовником осіб. 

 

8.4. Координацію договірної роботи в обласні державній адміністрації 

здійснює юридичне управління апарату облдержадміністрації». 

 

У зв’язку з цим розділи 8-14 вважати розділами 9-15. 

 

2. Абзац 5 пункту 11.4. розділу 11 Регламенту виключити.  

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника та заступників голови Одеської обласної державної адміністрації 

згідно з розподілом функціональних обов’язків та на керівника апарату 

Одеської обласної державної адміністрації. 

 

 

 

Голова  Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ 

 


