
№ 67 від 21 грудня 2015 року 

засідання комітету з конкурсних торгів 

Українська академія банківської справи 

 

Присутні: 

Члени комітету з конкурсних торгів: 

Лєонов С. В., проректор 

Стеценко С. Г., начальник  

планово-фінансового  відділу 

Калініченко Н.І.,провідний 

фахівець планово-фінансового 

відділу 

Мартиненко С. В., головний 

бухгалтер  

Маринич К.П.,начальник відділу 

матеріально-технічного 

забеспечення 

Гудков Д. В., провідний 

юрисконсульт 

Мордань Є.Ю.,начальник 

загального відділу 

 

- голова комітету з конкурсних торгів; 

- заступник голови з конкурсних торгів; 

 

-секретар комітету з конкурсних торгів; 

 

 

- член комітету з конкурсних торгів; 

 

- член комітету з конкурсних торгів; 

 

 

-член комітету з конкурсних торгів; 

 

-член комітету з конкурсних торгів. 

  

Засідання комітету з конкурсних торгів розпочалося о 15 годині 00 хвилин. 

Порядок денний: 

1. Розгляд та затвердження змін до додатку до річного плану закупівель 

(річного плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель) на 2015 рік Української академії банківської справи. 

Слухали:  

Калініченко Н.І. доповіла, що за службовими записками структурних 

підрозділів академії в узагальненій інформації щодо запланованих закупівель 

на 2015 рік по Українській академії банківської справи внесені зміни щодо 

створення  предметів закупівель (службові записки додаються). 

Члени комітету з конкурсних торгів розглянули службові записки щодо 

внесення змін до планування на 2015 рік по Українській академії банківської 

справи. 

 

Вирішили: 

1. Внести та затвердити наступні зміни до річного плану закупівель на 

2015 рік по  Українській академії банківської справи. 



2. Секретарю комітету з конкурсних торгів Калініченко Н.І. забезпечити 

надання навчально-науковому центру додатку до річного плану закупівель 

(річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур 

закупівель) зі змінами на 2015 рік по Українській академії банківської справи 

для розміщення на веб-сайті академії: uabs.edu.ua. 

 

Голосували:  

Лєонов С.В. – «за»;                     

Стеценко С.Г. – «за»; 

Калініченко Н.І. – «за»; 

Маринич К.П. – «за»; 

Мартиненко С.В. – «за»; 

Мордань Є.Ю. – «за»; 

Гудков Д.В. – «за». 

 

Засідання комітету з конкурсних торгів закінчилось о 16 годині 00 

хвилин. 

Протокол засідання комітету з конкурсних торгів вела Калініченко Н.І. 

 

Члени комітету з конкурсних торгів: 

_______________ Лєонов С. В. 

_______________ Стеценко С.Г. 

_______________ Калініченко Н.І. 

_______________ Мартиненко С.В. 

_______________ Маринич К.П. 

_______________ Гудков Д.В. 

_______________ Мордань Є.Ю. 

 


