
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

НАКАЗ 
 

26.05.2020                                Суми              № 25-ОД 

 

Про внесення змін до наказу 

Державного архіву Сумської області 

від 01.04.2020 № 12-ОД «Про уповноважену 

особу Державного архіву Сумської області» 

 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо 

вдосконалення публічних закупівель», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанови Кабінету 

міністрів України від 20.03.2020 № 225 «Деякі питання закупівлі товарів, робіт і 

послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 

вірусом SARS-CoV-2, на території України» (зі змінами) з метою організації та 

проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 

заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію 

та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-

19) на території України та  для підготовки і розміщення інших документів та 

інформації передбаченої вищенаведеними законами та постановою. 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Внести зміни до Положення про уповноважену особу Державного 

архіву Сумської області, затвердженого наказом директора Державного архіву 

Сумської області від 01.04.2020 № 12-ОД «Про уповноважену особу 

Державного архіву Сумської області» (зі змінами) (далі – Положення), а саме: 

Пункт 2.10. Положення доповнити абзацом наступного змісту: 

«- планує та проводить закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для 

здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 

хвороби (COVID-19) на території України відповідно до                                 

Порядку та Переліку, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 

20.03.2020 року № 225 (зі змінами)». 

2. Даний наказ набирає чинності з моменту підписання і діє до моменту 

втрати чинності постанови Кабінету міністрів України від 20.03.2020 № 225 

«Деякі питання закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
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заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої корона вірусом SARS-CoV-2, на території 

України»       (зі змінами). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                                                     Юрій  ОЛІЙНИК 

https://www.docufreezer.com

