
Державний архів  

Луганської області 
 

ПРОТОКОЛ  
 

05.11.2019 № 17 
 

м. Сєвєродонецьк 
 

засідання тендерного комітету  

 

Голова тендерного комітету – заступник директора – головний зберігач фондів –                      

Тетяна Лисенко; 

 

Секретар тендерного комітету – головний спеціаліст-юрисконсульт – Яна Сілюкова; 

 

Члени тендерного комітету: 

заступник начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та 

діловодного забезпечення – заступник головного бухгалтера – Олена Василенко; 

начальник відділу зберігання та обліку документів Національного архівного фонду –                    

Олена Потапова-Панасенко. 

начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності, матеріально-технічного та діловодного 

забезпечення – головний бухгалтер – Поліна Кулачко. 

 

Порядок денний: 

1. Визначення результатів по закупівлі за державні кошти інформаційної системи 

автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи «Постачання та впровадження 

інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи. 

Технічне супроводження системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної 

установи». 

 

1. Слухали: 

Голову тендерного комітету Тетяну Лисенко, яка проінформувала, що по закупівлі за 

державні кошти інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної 

установи «Постачання та впровадження інформаційної системи автоматизації обліково-

довідкового апарату архівної установи. Технічне супроводження системи автоматизації 

обліково-довідкового апарату архівної установи» на суму 197800,00 грн, згідно додатку до 

річного плану закупівель Держархіву на 2019 рік, була визначена процедура закупівлі – 

допорогові закупівлі. 

23.10.2019 Держархівом було розміщено в електронній системі «Prozorro» оголошення про 

проведення допорогової закупівлі за державні кошти інформаційної системи автоматизації 

обліково-довідкового апарату архівної установи «Постачання та впровадження 

інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи. 

Технічне супроводження системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної 

установи» та тендерну документацію до нього.  

05.11.2019 закінчився прийом пропозицій, жоден учасник не зареєстрував пропозицію та 

система автоматично присвоїла закупівлі статус «Закупівля не відбулася».  

У зв’язку з вищевикладеним, голова тендерного комітету, Тетяна Лисенко, запропонувала 

05.11.2019 повторно розмістити в електронній системі «Prozorro» оголошення про 

проведення допорогової закупівлі за державні кошти інформаційної системи автоматизації 

обліково-довідкового апарату архівної установи «Постачання та впровадження 

інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи. 
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Технічне супроводження системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної 

установи» та тендерну документацію до нього.  

 

Голосували: «за» - «5», «проти» - «немає», «утримались» - «немає». 

 
ВИРІШИЛИ: 05.11.2019 повторно розмістити в електронній системі «Prozorro» оголошення 

про проведення допорогової закупівлі за державні кошти інформаційної системи 

автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи «Постачання та впровадження 

інформаційної системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної установи. 

Технічне супроводження системи автоматизації обліково-довідкового апарату архівної 

установи» та тендерну документацію до нього.  

 
 

 

Голова тендерного комітету  ___________                                 Тетяна ЛИСЕНКО 

 

Заступник голови тендерного комітету ___________                             Олена ВАСИЛЕНКО 

 

Секретар комітету:    ___________                                    Яна СІЛЮКОВА 

 

Члени комітету:     ___________                                 Поліна КУЛАЧКО 

 

___________   Олена ПОТАПОВА-ПАНАСЕНКО 

 


