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2.4. Засідання Комітету скликаються головою Комітету або заступником голови 

Комітету та проводяться у разі потреби. Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні 

Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання. 

2.5. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, вважаються 

прийнятими, якщо за них проголосувало не менше ніж 5 (п’ять) присутніх членів Комітету. 

У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету, а в разі його відсутності – 

заступника голови Комітету, є вирішальним. 

2.6. Рішення Комітету оформлюються протоколами засідань Комітету, які 

підписуються всіма членами Комітету, присутніми на засіданні. У протоколах 

відображаються результати голосування з кожного питання (кількість голосів «за» чи 

«проти»). Утримання від голосування не допускається. 

 

III. Повноваження Комітету та його членів 

3.1. Комітет має наступні повноваження: 

- затвердження конкурсної документації на право оренди Об’єкта оренди та 

внесення змін до неї, за необхідності; 

- організація та проведення конкурсу на право оренди Об’єкта оренди відповідно 

до затвердженої конкурсної документації, в тому числі, але не виключно – розкриття 

конкурсних пропозицій осіб, що бажають взяти у конкурсі, проведення кваліфікаційного 

відбору шляхом розгляду та перевірки поданих конкурсних пропозицій на предмет їх 

відповідності конкурсній документації (кваліфікаційним критеріям конкурсу тощо), 

прийняття рішень про допуск до участі в конкурсних торгах чи про відмову в допуску, 

проведення конкурсних торгів, прийняття рішення про визнання переможця конкурсу, в 

тому числі за наявності єдиного учасника, відміна конкурсних торгів чи конкурсу, 

скасування результатів конкурсу, визнання конкурсу таким, що не відбувся, тощо; 

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з 

питань конкурсу; 

- забезпечення оприлюднення інформації стосовно конкурсу, в тому числі звіту про 

результати конкурсу; 

- надання роз'яснень особам, що виявили намір взяти участь у конкурсі, стосовно 

змісту конкурсної документації та порядку проведення конкурсу; 

- забезпечення рівних умов участі в конкурсі всім особам, що виявили бажання 

взяти в ньому участь, відповідно до конкурсної документації; 

- вчинення інших дій з метою організації та проведення конкурсу. 

3.2. Голова та заступник голови Комітету мають наступні повноваження: 

- організація роботи Комітету; 

- прийняття рішень щодо проведення засідань Комітету; 

- визначення дати і місця проведення засідань Комітету; 

- складення порядку денного засідань Комітету; 

- ведення засідань Комітету; 

- здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням. 

3.3. Члени Комітету мають наступні повноваження: 

- внесення питань на розгляд Комітету, які на їх думку потребують вирішення 

Комітетом; 

- оформлення у письмовій формі своєї окремої думки та додання її до протоколів 

засідань Комітету; 

- ініціювання створення експертних груп з метою підготовки конкурсної 

документації та перевірки поданих конкурсних пропозицій на предмет їх відповідності 

конкурсній документації тощо. 

 

IV. Відповідальність членів Комітету 

4.1. За порушення вимог, встановлених законодавством України та цим 

Положенням, голова, заступник голови та члени Комітету несуть відповідальність згідно із 

законодавством України. 


