
 
МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  

 

Н А К А З  
 

 
31.07.2014 р.                            м. Київ         № 494 
 
Про внесення змін до Складу   
комітету  з конкурсних    торгів    
Міністерства оборони  України  

 
 
Відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних 

закупівель” у зв’язку з проведенням організаційних заходів в апараті 
Міністерства оборони України та з метою забезпечення дотримання правових 
та економічних засад здійснення державних закупівель, об’єктивності та 
неупередженості при прийнятті рішень щодо вибору переможця процедури 
закупівлі та забезпечення кворуму на засіданнях комітету з конкурсних торгів 
Міністерства оборони України 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 
1. Внести зміни до Складу комітету з конкурсних торгів Міністерства 

оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від        
17 лютого 2012 року № 78 “Про утворення комітету з конкурсних торгів 
Міністерства оборони України та затвердження Складу комітету з 
конкурсних торгів Міністерства оборони України і Положення про комітет з 
конкурсних торгів Міністерства оборони України” (зі змінами), виклавши 
його в новій редакції, що додається. 

 
 
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 

Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                                            В.В.ГЕЛЕТЕЙ 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ      Міністра    оборони      України 
17 лютого 2012 року № 78 
(у редакції наказу Міністерства оборони 
України  
                                                            №          ) 

 
 

СКЛАД 
комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України 

 
Голова комітету з конкурсних торгів – тимчасово виконуючий 

обов’язки директора Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів Міністерства оборони України        
полковник Довгалюк О. В.; 

 
члени комітету з конкурсних торгів: 
 
заступник директора Департаменту державних закупівель та постачання 

матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Мироненко Д. М.; 
тимчасово виконуючий обов’язки заступника директора – начальника 

управління організації державних закупівель Департаменту державних 
закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони 
України полковник Данильчик О. І.; 

начальник фінансово-економічного управління Департаменту 
державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства 
оборони України полковник Інжиєвський О. П.; 

начальник відділу фінансово-економічного аналізу та контролю за 
ціноутворенням Департаменту фінансів Міністерства оборони України 
Задков С. П.; 

заступник начальника відділу правового забезпечення ресурсного 
постачання Департаменту правового забезпечення Міністерства оборони 
України Гладкий С. М.; 

заступник начальника управління – начальник відділу організації 
державних закупівель за напрямом тилового та медичного забезпечення 
управління організації державних закупівель Департаменту державних 
закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони 
України Савчук Г. І.; 

заступник начальника управління – начальник відділу організації 
державних закупівель за напрямом оперативного та технічного забезпечення 
управління організації державних закупівель Департаменту державних 
закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони 
України Хрущ І. Ф.; 

начальник відділу забезпечення роботи комітету з конкурсних торгів 
управління організації державних закупівель Департаменту державних 



 

закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони 
України Санфірова М. О. 

 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
директора Департаменту державних закупівель 
та постачання матеріальних ресурсів 
Міністерства оборони України                                                         
полковник                                                                                     О.В.ДОВГАЛЮК 


