
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

від 22.01.2016 р. Миколаїв № 8 

 

Про затвердження складу 

комітету з конкурсних торгів  

Миколаївської обласної ради 

 

 

 Відповідно до частини сьомої статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 11 Закону України «Про здійснення 

державних закупівель», враховуючи Типове положення про комітет з 

конкурсних торгів, затверджене наказом Міністерства економіки України                

від 26 липня 2010 року № 916, у зв'язку з кадровими змінами у виконавчому 

апараті обласної ради та з метою забезпечення діяльності комітету з 

конкурсних торгів Миколаївської обласної ради: 

 

 1. Затвердити склад комітету з конкурсних торгів Миколаївської обласної 

ради, що додається. 

 

 2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 розпорядження голови 

обласної ради від 29 травня 2013 року № 66-р «Про затвердження складу 

комітету з конкурсних торгів Миколаївської обласної ради» зі змінами та 

доповненнями, внесеними розпорядженнями голови обласної ради                       

від 02 вересня 2014 року № 114-р «Про внесення змін до складу комітету з 

конкурсних торгів Миколаївської обласної ради», від 06 листопада 2015 року                  

№ 159-р «Про внесення змін до складу комітету з конкурсних торгів 

Миколаївської обласної ради», та підпункт третій пункту 1 розпорядження 

голови обласної ради від 30 грудня 2013 року № 215-р «Про внесення змін до 

деяких розпоряджень голови обласної ради». 

  

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Голова обласної ради               В.В. Москаленко 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 



Розпорядження 

голови обласної ради 

22 січня 2016 року № 8-р 

 

 

 

 

СКЛАД 

комітету з конкурсних торгів 

Миколаївської обласної ради 

 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів: 

 

Вербицький  

Олександр Григорович 

 

- начальник організаційного відділу, заступник 

керуючого справами виконавчого апарату 

обласної ради 

    

Члени комітету з конкурсних торгів: 

    

Коваленко  

Вікторія Вікторівна 

- начальник відділу фінансово-господарського 

забезпечення виконавчого апарату обласної 

ради                                                

    

Лабарткава  

Тетяна Сергіївна 

- начальник юридичного відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

    

Мілєва  

Надія Іванівна 

- головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

    

Сєдова 

Олена Григорівна 

- начальник загального відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

    

Ткаченко  

Олена Борисівна 

- заступник начальника організаційного відділу 

виконавчого апарату обласної ради 

    

Хаітов  

Станіслав В’ячеславович 

- головний спеціаліст відділу фінансово-

господарського забезпечення виконавчого 

апарату обласної ради 



 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

проекту розпорядження голови обласної ради  

«Про затвердження складу комітету з конкурсних торгів  

Миколаївської обласної ради» 

 

 

 

Перший заступник голови                   

обласної ради                                             

 

 М.В. Соколов 

   

Начальник організаційного 

відділу, заступник керуючого 

справами виконавчого апарату 

обласної ради 

 

О.Г. Вербицький 

   

Начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Т.С. Лабарткава 

   

Начальник відділу фінансово -

господарського забезпечення 

виконавчого апарату обласної 

ради 

 

В.В. Коваленко 

   

Начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної 

ради 

 

О.Г. Сєдова 

   

Завідувач сектору протокольної 

роботи загального відділу 

виконавчого апарату обласної 

ради 

 

Г.А. Федулова 

   

Головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого апарату 

обласної ради 

 

Н.І. Мілєва 

 

 

 

 



 

 


