дЕснянськА рдйоннА в MICTI ки€вI
ДЕРЖЛВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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Про визначення особи, вiдповiдальноi
за органiзацiю та проведення процедур
закупiвель/ спрощених закупiвель
в апаратi .Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

Вiдповiдно до статей 6, З9 Закону Украiни uПро мiсцевi державнi
адмiнiстрацiТ>, cTaTTi 11 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>, Примiрного

ПоЛоження про уповноважену особу, затвердженого наказом M[iHicTepcTBa
економiки Украiни вiд 08 червня 2021 року j\Ъ 40 кПро затвердження

Примiрного положення про уповноважену особу>:

1.

Визначити вiдповiдальною за органiзацiю та проведення процедур
закупiвель/ спрощених закупiвель в апаратi Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi
Державноi адмiнiстрацii ТАРАСУН Лiлiю Федорiвну, головного спецiа_пiста
вiддiлу економiки ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii.

2. Затвердити Положення про уповноважену особу, вiдповiдаJIьну за
органiзацiю та проведення процедур закупiвель/ спрощених закупiвель в
аПаРаТi ЩеснянськоТ районноi

в MicTi Кисвi

державноТ адмiнiстрацii, що

додаеться.

З. ВСтановити до[лату
iз чинним законодавством,
4. Визнати такими, що

за виконання функцiй уповноваженоi особи згiдно

втраiиличиннiсть]

,

РОЗпорядження ,ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачiТ
ВiД 19 серпня 20Iб року J\Ъ 494 кПро створення тендерного KoMiTeTy
.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii>;

розпоряДженнЯ !еснянсЬкоi райоНноi В MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

вiД 27 травнЯ 2020 року N9 295 uПро призначення уповноваженоТ особи,

вiдповiдальноi за органiзацiю та проведення спрощених закупiвель !еснянськот
районноi в MicTi Кисвi державнот адмiнiстрачii та затвердження Положення про
уповноважену особу>;
розпоряДженнЯ ЩеснянсЬкоi райоНноТ В MicTi Кисвi держаtsноI адмiнiстрацiТ
вiд 25 травня 202l року Nр 277 uПро внесення змiн до складу тендерного
KoMiTeTY ЩеснянсЬкоТ райоНноi В MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii>.

5, Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керiвника
апарату Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiТ
О. Машкiвську.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Щеснянськот
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiт
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iвель/ спрощених закупiвель
державноТ адмiнiстрацiТ
I. Загальнi положення

1.1. Це Положення
публiчнi закупiвлi)> (далi -

розр
Зако

Закону УкраТни <Про

ення про уповноважену
особу, затвердженого наказом
2о2| року lчs +о uПро затвердження Примiрного
поло-.IJfн;;l1fiJaеlilx;
особу>, i визначас правовий статус, загальнi
ор.а"i.ац;;i;; npou.oypHi засади

дiяльностi уповноваженоi особи,
вiдповiдальнiсть.
1,2, Уповноважена особа

а також iх права,

обов'язки

та

-

службова (посадова) особа, яка е працiвником
в MicTi Кисвi д.рrпu""оi адмiнiстрацiт та
визначеНа вiдповiдаJIьноЮ за органiзацiю та проведення
процедур закупiвель/
спрощених закупiвель згiдно iз Законом на пiдсiавi
роrпор"дження ЩеснянськоТ
районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрачiТ (далi- замовник;.
1,3, Уповноважена особа.пiд час органiзацiт та проведення
процедур

апарату fiеснянськоi районноi

закупiвель/ спрощених закупiвел, nor"n"u забезпечити
об'сктивнiсть i
неупередженiсть процесу органiзацiТ та проведення
процедур закупiвель/

спрощених закупiвель в iHTepecax замовника.

|,4, Визначення або призначення уповноваженот особи
не
створювати

повинно
конфлiкт мiж iнтересами замовника ,га
чи
мiж
iнтересами
учасника
учасникiв процедури закупiвлi/ спрощеноi закупiвлi, наявнiсть якого може
вплинути на об'сктивнiсть або неупеРедженiсть
ухвалення рiшень щодо вибору
ноi закупiвлi.
iйснення своТх функцiй, визначених
ння необхiдними (базовими) знаннями
талi Уповноваженого органу з питань
закупlвель шляхом проходження безкоштовного
тестування.
1,6, УповноВажена особа
своТЙ дiяльностi керуеться Законом,
принципамИ здiйснення публiчних закупiвель/ .пройЁ"r*
закупiвель,

у

визначених Законом, iншими

положенням.

нормативно-правовими актами

цим

II. Органiзацiя дiяльностi уповноваженот особи

2,1, УпОвноважена особа визначаеться або призначаеться замовником

одним з таких способiв:
1) шляхоМ покладеннЯ на працiвника iЗ штатноТ чисельностi
функцiй
уповноваженоi особи як додатковоТ робо,ги з вiдповiдною доплатою згiдно iз
законодавством;

шл
покладено
3) ш
2)

законодавством.

до штатного розпису окремоi поса ди, на яку буле

нання функцiй уповноваженоТ особи;

ння трудового договору (контракту) згiдно

замовник може використовувати одночасно декiлька способiв

визначення рiзних уповноважених осiб.

iз

Для

2.2. ЗамовниК ДлЯ органiзацiТ та проведення процедур

закупiвель/
спрощених закупiвель може призначити одну або
декiлr*u упо"rоважених осiб
залежно вiд обсягiв закупiвель та особливостей свост
дiялiностi за умови, що
кожна з таких осiб буд. вiдповiдальною за органiзацiю
та проведення
конкретних процедур закупiвель/ спрощених закупiвель.

у разi

визначення кiлькох уповноважених

осiб

розмежування
повноважень та обов'язкiв визначасться
розпорядженням ЩеснянськоI районноТ
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацiТ.
2,з, У разi вiдсутностi однiсi
уповноваженоi особи (пiд час перебування на
лiкарняноМУ, у вiдрядженнi або
замовник мае право визначити iншу

Тх

уповноважену особу, яка будa"iдпу.rцi)
виконувати обов'язки такоi уповноваженоi
осоои.
2,4. Розпорядженням замовника може
утворюватися робоча група у складi
працiвникiв замовника, iнiцiатором
утворення якоТ може бути уповноважена
особа.

У розпорядженнi про утворення робочоi групи замовник

визнача€ перелiк
працiвникiв, що входять до складу
гругlи,
та уповновu,кену особу, яка
робочоТ
буле головою, у разi Якщо в замовника призначено кiлiка
уповноважених осiб.
lО СКЛаДУ РОбОЧОi ГРУПи Ile Mo)ttyTb входити посадовi

особи

та

на особа с iT головою

та

народнi депутати УкраТни,
Крим та депутати MicbKoT,

Робоча група бере участь:

У пiдготовцi

тендерноТ документацii, оголошення

спрощеноi закупiвлi та вимог до предмета закупiвлi;

про

проведенFIя

у розглядi тендерних пропозицiй/пропозицiй;
у проведеннi переговорiв у разi здiйснення переговорноi процедури.
ЧленИ робочоi групи об'сктивно та неупереджено
розглядають тендернi
пропозицii7 пропозицii
забезпечують збереження конфiденцiйноЪтi
iнформацii, яка визначена учасниками як конфiденцiйна.
РiшеннЯ робочоТ групи оформлюються протоколом iз зазначенням
дати i
часу прийняття рiшення та мають дорадчий характер,

та

III. Засади дiяль ocTi та вимоги до
уповноваженоТ особи
3.1. Уповноважена особа вiдповiдас за органiзацiю та проведення
процедур
закупiвель/ спрощених закупiвель.
З.2. Уповноважена особа повинна мати:
вищу ocBiTy;
базовий piBeHb знань у сферi публiчних закупiвель.
з,з, Уповноважена особа повинна дотримув атися принципiв
доброчесностi
та дiяти на oc'o'i етични MipkyBaHb, передбачених настановами
щодо етичнот
поведiнки пiд час здiйснення публiчних закупiвель.

з,4, ЗалежнО вiД обсягiв та предмета закупiвлi
уповноваженiй особi

доцiльно орiентуватиQя в таких питаннях:

В основах сучасного маркетингу, кон'юнктурi ринкiв ToBapiB,
робiт i
послуг та факторах, Що впливають на iT
формування, а також джерелах

iнформацii про ринкову кон'юнктуру;
у чинних стандартах та технiчн х умовах ToBapiB, робiт i послуг, якi
закуповуються замовником;
видах, iстотних умовах та особливостях
укладення договорlв про
закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг.
З,5, Що основних завданЬ (функцiи)
уповноваженоi особи належать:

у

планування закупiвель

та

формування рiчного плану закупiвель

в

електроннiй системi закупiвель;
проведення попереднiх ринкових консультацiй з метою аналiзу
ринку;
здiйснення вибору процедури закупiвлi;
проведення процедур закупiвель/ спрощених закупiвель;
забезпечення рiвних умов для Bcix
учасникiв, об'скт ивний та чесний вибiр
переможця процедури закупiвлi/ спрощеноТ закупiвлi;
забезпечення складання' затвердження -I,a зберiгання вiдповiдних
документiв з питань публiчних закупiвель, визначених Законом;
троннiй системi закупiвель iнформацii,

нному виглядi до органу оскарження

одо проведення процедур закупiвель у

раз1 отримання запиту вiд органу оскарження;

взасмодiЯ

з

органами, що здiйснюють контроль
сферi публiчних
закупiвель пiд час виконання ними свотх
функцiй вiдповiдно до.u*онодавства;
здiйснення iнших дiй, передбач.""* Законом, трудовим
договором
(контрактом) або розпорядженням замоI ника.
З.6. Рiшення уповноваженоТ особи оформлюються протоколом
iз
зазначенням дати прийняття рiшення, який пiдписуеться
уповноваженою
особою.

у

IV. Права i обов'язки уповноваженоi особи
4.1. Уповноважена особа мае право:

проходити навчання з питань органiзацiТ та здiйснення
публiчних
закупiвеЛь, у томУ числi дистанцiйне,
щО здiйснюсться за допомогою мережi

IHTepHeT;

брати участь

у

плануваннi видаткiв i визначеннi потреби

роботах i послугах, що закуповуватимуться;

в

товарах,

запитувати та отримувати
рекомендацiI та iнформацiю вiд суб'сктiв
господарювання для планування закупiвель та
пiдготовки до проведення

процедур закупiвель/ спрощених закупi вель;

вимагати та отримувати вiд службових осiб i пiдроздiлiв
замовника
iнформацiЮ та документи, необхiд i для виконання
завдань (функцiй),
пов'язаних з органiзацiсю та проведеrIням процедур
закупiвель/
спрощених

закупiвель;

приймати рiшення, узгоджувати проекти
документiв, зокрема ,,роскт
договору про закупiвлю з метою забезпечення його вiдповiдностi

yroru"

процедури закупiвлi/ спрощеноТ закупiвлi, та пiдписувати
в межах компетенцii
вiдповiднi документи;
iнiцiювати утворення робочоI групи iз складу працiвникiв
замовника;

брати участь У нарадах' зборах

з

питань, пов'язаних З виконанням iх

функцiонЕшьних обов'язкiв;
надавати роз'яснення та консультацiI структурним
пiдроздiлам замовника
з питань, що налеЖать дО компетенчii
уповноваженоТ особи;

ознайомлюватися

з документами, Що визначають права та

обов'язки
уtIовноваженоi особи;
уносити пропо ицii керiвництву щодо органiзацiТ закупiвельноТ
дiяльностi;
здiйснювати iншi дiТ, передбаченi .u*onbouBcTBoм.
4,2. Уповноважена особа зобов'язана:
органiзовувати та проводити процедури закупi
вель/ спрощених закупiвель;
забезпеЧувати piBHi умови для Bcix
учасникiв процедур закупiвель/
спрощених закупiвель, об'ективний вибiр r.р.rо*ц";

у

встановленому Законом гIорядку визначати
переможцiв процедур
закупiвель/ спрощених закупiвель.
4.з. Уповноважена особа несе персональну вiдповiдальнiсть:
За ПРИЙНЯТi НеЮ РiШеННЯ

УкраТни;

i Вчиненi дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до законiв

за повноту та достовiрнiсть iнформацii, що оприлюднюсться
на вебпорталi Уповноваженого органу з питань закупiвель;
за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими

актами, прийнятими на його виконання.
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