ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Тренінгу
«Закупівлі за державні кошти: що
потрібно знати постачальнику товарів,
робіт та послуг»
Прізвище ______________________________
Ім'я ___________________________________
По батькові____________________________
Назва організації _______________________
Посада _______________________________
Документ, на підставі якого діє представник
_______________________________________
ЄДРПОУ _____________________________
ІПН
_____________________________
МФО
_____________________________
Пот. рахунок __________________________
Адреса _______________________________
Телефон/факс__________________________
Ел. пошта __________________________
Який товар, роботу чи послугу організація
постачає ДК 16:2010 ____________________
_______________________________________
Галузь __________________________
Необхідність бронювання місць у готелі
(гуртожитку):
ТАК
НІ
(закреслити непотрібне)

Дата приїзду _____________________
Дата від’їзду _____________________

Інформація для здійснення зв'язку:
Гетало Володимир Петрович, ректор ПВНЗ
«ПІЕМ «Світоч».
℡ (0532) 56-13-85
institut.svitoch@yandex.ua,
www.svitoch.info.
Любич Андрій Васильович, тренерконсультант, голова ГО «Інститут фінансів та
права»
℡ (091) 301-93-74, факс: (0532) 67-73-38
institute_fl@institutefl.org,
www.institutefl.org.
Місце проведення
Учбовий бізнес центр «Світоч»

Гетало Володимир Петрович
36014, м. Полтава,
вул.Нечуя-Левицького, 10 “Світоч”;
тел. (0532) 56-13-85;
Прохід до учбового центру:
від вул. Зигіна та вул. Жовтневої
на вул. Нечуй-Левицького.

Приватний вищий навчальний заклад
«Полтавський інститут економіки та
менеджменту «Світоч»

ГО «Інститут фінансів та права»

Тренінг
«ЗАКУПІВЛІ ЗА ДЕРЖАВНІ
КОШТИ: ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ
ПОСТАЧАЛЬНИКУ ТОВАРІВ,
РОБІТ ТА ПОСЛУГ»
Україна, м. Полтава
14-15 березня 2014 р.

Шановні постачальники товарів, робіт
та послуг та субпідрядники !
Запрошуємо Вас взяти участь у тренінгу
«Закупівлі за державні кошти: що
потрібно знати постачальнику товарів, робіт
та послуг»,

який відбудеться
14-15 березня 2014 р.
Для участі необхідно:
• надати заявку на участь (відправляти по
факсу, ел. поштою, або простим /
рекомендованим листом)
• з’явитися на реєстрацію особисто, мати при
собі паспорт;
• провести оплату в повному обсязі, або
надати
оформлені
належним
чином
гарантійний лист та договір.

Тематичні модулі тренінгу
ДЕНЬ 1
Модуль 1
Закони про державні закупівлі у сучасному
закупівельному
законодавстві.
Історія
регулювання. Проекти законів.
Модуль 2
Підзаконні нормативно-правові акти про
державні закупівлі: акти Кабінету Міністрів
України,
Уповноваженого
органу,
Міністерства фінансів України, Державної
казначейської служби України, Державної
служби статистики України. Проекти
підзаконних нормативно-правових актів.
Модуль 3
Державні кошти у сучасному закупівельному
законодавстві. Державні класифікатори та
реєстри України (визначення предмета, форми
власності, організаційно-правові форми).
Модуль 4
Замовники товарів, робіт та послуг та
комітети з конкурсних торгів розпорядників
коштів. Планування закупівель замовниками
товарів, робіт та послуг та розпорядниками
коштів.
ДЕНЬ 2
Модуль 5
Безоплатний
веб-портал
Уповноваженого
органу з питань закупівель, офіційне друковане
видання з питань державних закупівель та
міжнародне видання. Оголошення про державні
закупівлі. Процедури закупівель, особливості
цінових та платіжно-кредитних відносин.
Модуль 6
Форми документів замовників.
Визначення
предмета закупівель (товари, роботи і послуги)
для кожної з процедур.

Модуль 7
Договір про закупівлю. Державне замовлення і
державний контракт.
Рамкова угода.
Особливості виконання та звітності.
Модуль 8
Стратегія розвитку системи управління
державними фінансами з точки зору
постачальника товарів, робіт та послуг –
одержувача коштів.

Організаційний комітет:
Співголова – Гетало Володимир Петрович,
ректор ПВНЗ «ПІЕМ «Світоч».
Співголова – Любич Андрій Васильович,
голова правління ГО «Інститут фінансів та
права».

Умови участі
Заявки на участь і платіжні документи
необхідно подати за адресою оргкомітету.
Договори про навчання підписуватимуться на
місці.

Додаткова інформація
Офіційні мови тренінгу – українська та
російська.
При отриманні матеріалів
електронною поштою оргкомітет повідомляє
про це відправника. Якщо Ви не одержали
відповіді, то це означає, що Вашого (електрон.)
листа не було отримано.
Матеріали тренінгу будуть видані в збірці
матеріалів тренінгу до початку проведення
тренінгу і надані всім учасникам, що сплатили
організаційний внесок (поля: верхнє, нижнє і
праве – 2 см, ліве – 3 см. шрифт – Courier New,
8-10 пт. Міжрядковий інтервал – 1,0; Абзац –0
см.).
у
тренінгу
не
Дистанційна
участь

передбачена.
Всім учасникам, що сплатили організаційний
внесок і не приїхали особисто на тренінг,
збірники будуть надіслані на вказані ними
поштові адреси протягом одного місяця після
закінчення тренінгу.

Організаційний внесок
Для оплати організаційних витрат і витрат на
видання збірки доповідей необхідно зробити
організаційний внесок у розмірі 400,00 грн., без
ПДВ). Витрати на харчування, проживання і
транспорт учасники тренінгу сплачують
самостійно.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ:
Приватний
вищий
навчальний
заклад
«Полтавський
інститут
економіки
та
менеджменту «Світоч», ЄДРПОУ: 22525750.
п.р. 260096777, МФО – 335496
, або
ГО «Інститут фінансів та права», ЄДРПОУ:
38803442. п.р. 2600616239 у ПАТ "Полтавабанк", МФО 331489.
Призначення платежу: за участь у тренінгу
«Закупівлі за державні кошти: що потрібно
знати …».
Курси проводяться по мірі набору груп.
Подати заявку
Дати курсів
до 13.03.2014 р.
14-15.03.2014 р.
до 20.03.2014 р.
21-22.03.2014 р.
до 27.03.2014 р.
28-29.03.2014 р.
Чекаємо на Вас!

