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РО ЗГІ ОГИДНИКАМ 
ДЕРЖА/ШИХ КОШТІВ

Ш А Н О В Н І Д О БРО ДІЇ  

ТО В «Ц ЕН ТР М О Н ІТ О РИ Н ГУ  ЗА К У П ІВ Е Л Ь »  
засвідчує вам свою повагу га запрош ує до співпраці щодо навчання та підвищення  

кваліфікації членів комітету з конкурсних торгів

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр моніторингу закупівель» 
є спеціалізованою установою, основною метою якої є сприяння створенню прозорої системи 
державних закупівель, економії бюдже тних коштів, надання консультативної, методичної, 
організаційної, експертної та юридичної допомоги при здійсненні закупівель ?а державні кошти.

Відповідно до статті 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», голова, 
секретар та інші члени комітету з конкурсних торгів можуть пройти навчання з питань 
організації та здійснення закупівель.

Листом від 07.06.2012р. №  3305-07/21290-12 «Міністерство економічного розвитку та 
торгівлі» України повідомило ТОВ «Центр моніторингу закупівель» про можливість, до 
набрання чинності наказу «Про деякі питання проходження навчання спеціалістів у сфері 
державних закупівель та підвищення кваліфікації», проводити семінари за Навчальною 
програмою, яка затверджена «Міністерством економічного розвитку та торі івлі України».

Переваги співпраці з ГОВ «Центр моніторингу закупівель»
1. Навчання та підвищення кваліфікації здійснюється із залученням фахівців «Міністерства 

економічного розвит ку і торгівлі України, «Держ авної фінансової інспекції України».
2. Вартість проходж ення навчання/підвищ ення кваліфікації становить:

Форміі навчання/ підвищ ення кваліф ікації Ціна, гри.
Семінари - навчання 1 450,00
Семінари - підвищення кваліфікації 1 190,00

Дистанційна - навчання 1 180,00
Дистанційна - п ідвищення кваліфікації 950,00

Кількість днів для навчання: від 2-х до 4-х - :іа домовленістю Сторін може бути змінено 
3. Можливість відтермінування оплати за навчання та підвищення кваліф ікації слухачів на

підставі гарантійного листа від Замовника.
4. Супровід (допомога) на час проведення торгів;

мож ливість протягом 2-х років отримувати кваліфіковану юридичну (консультаційну) 
допомогу відносно держ авних закупівель.

5. Сприяння вирішенню питань (проблем), п ов’язаних і процедурою держ авних закупівель.

З повагою,
предст авник ТОВ «Ц ент р м оніт орингт закупівель».
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