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Правління Національного банку України 
 

ПОСТАНОВА 
 

 

29 січня 2015 року   м. Київ       № 58 

 

 

Про внесення змін до Положення про 

здійснення Національним банком 

України закупівель товарів, робіт і 

послуг, пов’язаних із розробленням 

дизайну, виготовленням захищеного 

паперу, банкнот, монет і державних 

нагород України, їх зберіганням, 

транспортуванням та обліком 

 

 

Відповідно до статей 15 і 56 Закону України “Про Національний банк 

України”, частини 3 статті 2 Закону України  “Про здійснення державних 

закупівель” Правління Національного банку України постановляє: 

 

1. Унести до Положення про здійснення Національним банком України 

закупівель товарів, робіт і послуг, пов’язаних із розробленням дизайну, 

виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет і державних нагород 

України, їх зберіганням, транспортуванням та обліком, затвердженого 

постановою Правління Національного банку України від 07 листопада 

2013 року № 440, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 листопада 

2013 року за № 2039/24571 (зі змінами), такі зміни: 
 

1) у розділі V: 

абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції: 

“1. Центральна конкурсна комісія створюється за наказом Голови 

Національного банку, до складу якої входять представники Департаменту 

фінансового контролінгу, Юридичного департаменту, Департаменту грошового 

обігу, Банкнотно-монетного двору, Фабрики банкнотного паперу, 

Центрального сховища”; 

абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції: 

“2. Головою Центральної конкурсної комісії є заступник Голови 

Національного банку, який здійснює загальне керівництво та контролює 

діяльність Департаменту грошового обігу”; 

 

2) у тексті Положення та додатках до нього слова “Генеральний 

департамент регулювання грошового обігу” і “Фінансовий департамент” у всіх 
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відмінках замінити відповідно словами “Департамент грошового обігу” і 

“Департамент фінансового контролінгу” у відповідних відмінках. 

 

2. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В. П.) довести зміст цієї 

постанови до відома структурних підрозділів центрального апарату, 

територіальних управлінь, структурних підрозділів та одиниць Національного 

банку України для використання в роботі. 

 

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови 

Національного банку України Смолія Я. В. 

 

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування. 

 

 

 

Голова  В. О. Гонтарева  

 

 

 

 

 

 

Інд. 67-2 

 


