
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ

УНІВЕРСИТЕТ
НАКАЗ

28 грудня  2018 р.                                                                      № 170

Про впровадження електронних закупівель

На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», у зв’язку із переведенням
тендерних торгів на авторизовані електронні майданчики з оприлюдненням їх на веб-порталі
Уповноваженого органу – центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері публічних закупівель, керуючись рішенням Вченої ради від 27 грудня 2018
року,

Н А К А З У Ю :
1. Виключити з числа діючих наказ по ХНАДУ від 19.01.2015 року № 8а «Про

оновлення складу комітету з конкурсних торгів та про затвердження положення про комітет з
конкурсних торгів» з 01 січня 2019 року.

2. Ввести в дію з 01 січня 2019 року Положення про уповноважених та
відповідальних осіб за організацію та проведення процедур закупівлі товарів та послуг
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (додається)

3. Призначити уповноваженими та відповідальними особами:
3.1 з формування річного плану закупівель, укладання та підписання договорів закупівлі

товарів та послуг:
3.1.1 з матеріально-технічного забезпечення (окрім видавництва, комп’ютерної

техніки та наукових робіт) – проректора з НПР  Безродного В.В;
3.1.2 з матеріально-технічного забезпечення видавництва – проректора з НПР

Тохтаря Г.І.;
3.1.3 з підписання договорів закупівлі товарів та послуг з виконання та

матеріально-технічного забезпечення наукових робіт; придбання та
обслуговування комп’ютерної техніки– проректора з наукової роботи
Богомолова В.О.

3.2 з організації та проведення процедур закупівлі:
3.2.1 товарів та послуг з матеріально-технічного постачання – начальника відділу

матеріально-технічного постачання Якименко О.В.;
3.2.2 паливно-мастильних матеріалів – головного механіка автогосподарства

Клименко С.І.;
3.2.3 продуктів харчування – завідувача їдальнею Боровкову Л.С.;
3.2.4 товарів та послуг комп’ютерної техніки - начальника

інформаційно-обчислювального центру Табуловича В.П.;
3.2.5 товарів та послуг видавництва – провідного фахівця видавництва Воронкова

О.І.
3.2.6 матеріально-технічного забезпечення ремонтно-будівельних робіт – старшого

виконроба Перетяченко І.В.;
3.2.7 закупівлі товарів та послуг для потреб студмістечка – провідного економіста –

Герасименко К.О.;
3.2.8 закупівлі комунальних послуг (електроенергія, теплопостачання,

водопостачання, водовідведення, природного газу) – головного інженера
Семерньов О.О.;

3.2.9 закупівля періодичних видань та літератури – директора наукової бібліотеки –
Шевченко О.С.
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3.3 з оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель – техніка
1 категорії експлуатаційно-технічного відділу Бовтенко Олену Володимирівну та
інженера 1 категорії  експлуатаційно-технічного відділу Яжевську Інесу Станіславівну
4. Архіву канцелярії (Уланова О.М.) в встановленому порядку зробити відмітку у

справах архіву ХНАДУ.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою .

Ректор                                                А.М. Туренко

Проект наказу вносить:

Проректор з НПР В.В. Безродний

Погоджено:

Перший проректор з НПР С.Я. Ходирєв

Проректор  з наукової роботи В.О. Богомолов

Проректор з НПР Г.І. Тохтар

Провідний юрисконсульт О.Б. Селезньова


