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РозпоРяджв,ння
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11ро 3атверд}кення |1олоэкення про

уповнова)кену особу в1дпов1дальну за

орган!зац1по та проведення процедур
закуп1вель в районн!й дерэкавн!й
адм1н!страц!|, та ви3начення тако|

уповноваэтсено| особи в районн1й
дер)кавн1й адм1н|страш!!

Б!дпов|дно до статт| 11 3акону }кра!ни <|{ро шубл|ин| закуп1вл|>

в\д 25 грудня 20]^5 року 1{у 922 - у111 (1з зм|нами)' з мето}о забезпечення

максимально| ефек'й*"'с'1 використання та економ|] котшт|в, роз1пирення

добросов|сно| .'".ур."ц1!, в|дкритост| та прозорост1 на вс|х стад1ях закуп|вель

'о,!р|,, роб|т та послуг за де;жавн1 кошлти' врахову}очи Ёаказ \4|н|стерства

економ|ки }кра|ни к|{ро затвердження |{рим|рного положення про

уповнова)кену особу> в|д 03 червня 202\ ро1у .]ф 40, керу}очись статтями 6' 39

3'.'"у !кра!ни .[{ро м|сцев1 державн| адм|н|страц|]>:

1. Бизначити упов'','*.'Бто особото, .:1.":-:-т?]::":-:," 
орган|зац!то та

проведення процедур 3акуп1вель в районн1й державн|й адм|н|страш|| (дал1 -

уповнова)кена ос'ба) начальника в1дд|лу бухгалтерського обл|ку та

господарського забезпечення аларату районно| державно| адм|н1страц||

головного бухгалтера &{ар1го }{угу.
2.! раз1 в|дсутност| уповноважено| особи з таких причин як тимчасова

втрата непраце3дйност|, в|дпустка або в1дрядження, виконання функц1й та

обов,язк!в уповноважено| особи покласти на пров|дного |нспектора в|дд|лу

бухгалтерського обл|ку та господарського забе3печення аларыц районно{

державно] адм|н|страц1| Анну 1{ухтей.

3. 3атвердити |1оложення про ушовноважену
орган|зац|то та проведення процедур закуп|вель

особу в|дпов!дальну за

в районн|й деря<авн|й

адм|н1страц|] (дал| - |{олот<ення), що додасться'
4. !повновая<ен|й особ| у сво]й д|яльност| керуватися 3аконом к|{ро

публ|нн| закуп|вл|>, |1оложенням та |нтшими нормативно-правовими актами

чинного законодавства !кра|ни.
5. !ля зд|йснення сво|х функц1й' ви3начених 3аконом .|{ро публ|нн|

св1й р|вень волод1ннязакуп|вл|>, уповноважен|й особ] п1дтвердити св;й р1вень волод1ння

...'б*|д,, ими-(базовими) 3наннями у сфер| публ|иних закуп|вель на вебпортал|

!повноваженого органу 3 питань закуп|вель, що забезпечус формування 'га



реал|зус державну пол!тику у сфер1 шубл|нних закуп!вель' 1пляхом проходження

безкотптовного тестування.
б. Бизнати таким' що втратило чинн|сть, розпорядження голови раионно1

державно| адм|н!страш|| втд 27 грудня 2016 року ]ч]"р 488 .|{ро затвердя{ення

складу тендерного ком|тету та |[оложення про тендерний ком|тет районно|

державно1 адм|н|страш|!>.
7. 1{онтроль за виконанням розшорядження зали1пак) за собото'

|олова районно| дерэкавно!
адм1н1страц!|

1гор волков



зАтввРджвно

Розпоряд}кення голови

районно| державно] адм|н|страш!?

'01 Флршш аоРшщ лъ '|9
,(\

положшння
про уповнова}кену особу в1дпов1дальну 3а орган!зац1по та проведення

процедур зйкуп1вель в районн1й дер}кавн1й адм!н!страц!|

1. 3агальн| полоясеттня

1.1. }]е |[оложення розроблено в1дпов|дно до абзацу третього пункту 1 1

чаотини пертпо! статт| 9 тачасти|1и дев'ято{ статт| 11 3акону *|{ро публ|ин1

закуп|вл|> (дал| - 3акон) - 1 визначас правовий отатус, загальн| орган|зац|йн1 та

процедурн1 засади д|яльност1 уповновахсено] особи, в|дпов|дально| за

ор.''|.'ц1'о та проведення процедур закуш|вель в районн1й дер>кавн|й

адм|н|страц1] (дал1 _ уповновах{ена особа).

1.2. !повновая{ена особа п|д час орган|зац|] та проведення процедури

закуп|вл|/спрощено| закуп|вл| повинна забезпечити об'сктивн|сть |

неупередх<ен|сть процесу орган|зац|| та проведення процедур

закуп|вель/спрощених закуп1вель в |нтересах замовника'

1.з. Бизначення або шризначення уповноважено] особи не повинно

створговати конфл|кт м1ж |нтщесами замовника та учасника чи м|ж |нтересами

унасн'.|в .'р'ц.дур, закуп|вл|/ошрощено| закуш|вл|, наявн|сть якого може

".''''у., на об'ективн|сть | неуперед;кен|сть ухвалення р!ш;ень щодо вибору

переможця проце дури закуп1вл|/спрощено| закуп|вл|'

\.4. }повнова)кена особа для зд|йснення сво|х функц|й'

визначених 3аконом, п|дтвердхсус св1й р|вень волод|ння необх|дними

(базовими) знаннями у сфер1 публ|нних закуп|вель на вебпортал1

}повновах{еного органу з питань закуп|вель 1пляхом проходження

безкотптовного тестування.
1.5. !повновая{ена особа у сво|й д|яльност| керусться 3аконом,

принципами зд|йснення публ|нних закуп|вель, визначених 3аконом, |нтпими

нормативно-правовими актами та цим |{оложенням'

2. Фрган|зац|я д|яльност| уг|овноваженот оооби

2.1. !повноважена особа
одним з таких способ|в:

1) 1пляхом покладення на

уповновах<ейо] особи;
2) тпляхом, уведення до 1птатного

покладено обов'язки виконання функц|й
ос1б);

визначасться або призначаеться замовником

прац|вника |з тптатно] чисельност| функц|й

розпису окремо| посади' на яку буле

уповноваженот особи (уповноважених



з) [1ляхом
законодавством.
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укладення трудового договору (контракту) зг|дно |з

3амовник може використовувати одночасно дек!лька способ1в д{|я

визначення р|зних уповноважених ос|б'

2.2. 3амовник дг:я орган1заш|| та проведення процедур

закуп|вель/спрощених закуп1вель може призначати одну або дек|лька

уповновая{енихос1бзалежнов!добсяг|взакуп|вель.та'.'б^т::::':"::'.]
д|яльност| за умови' що кожна з таких 'ос|б буле в]дпов|дально}о за орган1зац1}о

та проведення конкретних г1роцедур закуп|вель/спрощених закуп!вель'

у раз| ,'."]'."''" *|,,^'* уповновая{ених ос|б розме)|(ування !х

повноважень та обов'язк!в визнач а€тьсяр1шленням 3амовника'

у раз1 ви3начення двох | б|льпле .уповновах(ених 
ос|б замовник може

лрийняти р!тшення про утворення в|дпов|дного окремого структурного

п|дрозд|лу та визн .,'''*.р1"''"} а, який орган|зовус роботу такого п|дрозд|лу'

2.з . у р'.; '|д.у'"'.'/ 
одн1с] уповноважено] особи (п|л иас'.р:^б-ч::::-::

л|карняном}, } ,1дрядж"нн| або в|дшустц|) замовник мас право ви3начити 1н1пу

уповноважену '.Ёбу, 
яка буле виконувати обов'язки тако| уповнова>кено]

особи.
2'4. у раз| функш1онування тендерного 1'*|'::1- _-::т:"

|з 3аконом замовником не може бути одночасно визначено в1дпов1дальними за

орган|зац|то та проведення одних ] тих самих процедур закуп|вель тендерний

кБм]тет та уповноважену оообу (ос{б)'

2.5. у раз| призначення уповнова)1(ено}о особото фах|вця з публ|нних

закуп|вель така 
'''б' 

мас в|дпов|дати профес|йним компетентностям та мати

знання' вм!ння | навинки, що ,"зна.'е*'| 
^ , наказ! \{1н1стерства соц|ально]

пол|тики }кра|ни в|д 18'о2'20|9 м 2з4 <|{ро затвердя{ення профес|йного

стандарту <Фах|вець з публ|нних закуп|вель))'

2.6. Ё{е мох{уть визначатися (.'р'."', атиоя) уповноваженими особами

посадов| особи та представники учасник1в, члени |хн|х с|мей' а також народн|

депутати }кра|ни, !".'у'''" верховно| Ради Автономно] Республ|ки 1{рим та

д-''у''', м|сько], районно! у м|ст!, районно!' обласно! рали' 
п^\'по 1т от!тт^

2.1. 3а р|штенням замовника мо11{е утвор}оватиоя робоча група у ск]{ад1

прац|вник]в замовника' |н|ц1атором утворення яко] може 6ути уповнова)кена

особа.
у р!тпенн| про утворення робоно} групи 3амовник визначас перел1к

прац|вник|в, що входять до складу робо''о! групи' 1:-{:това}кену 
особу' яка

буд. голово}о, у раз| якщо в замовника призначено к|лька уповноважених ос{б'

[о..,'.у,робоно|групинемох{утьвходити--:'.'.',]оообита
предотавники учасник1,, .''.", ]хн|х с|мей, а тако}( народн! депутати !кра!ни'

депутати верховно] Ради Автономно| Республ|ки (рим та депутати м|сько]'

районно! в у|ст|, районно|, обласно\ ради'
у раз| у'ф."'" робоно| щупи уповновая(ена особа с ]т голово}о та

орган|зовус [/ роботу.
Робоча група бере учаоть:
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у п|дготовц| тендерно| документац||, оголо|пення про |]роведення

спрощено| закуп|вл1 та вимог до предмета закуп!вл|;

у розгляд| тендерних г!ропозиц|й;

у проведенн| переговор|в у раз1 зд1йснення переговорно| процедури.
.{лени робоио| щупи об'сктивно та неупереджено розглядатоть тендерн|

пропозиц|| та забезпенутоть збереження конф|денц|йност| 1ттформац||, яка

визначена учасниками як конф1денг{|йъта.

Р|гпення робоно| групи оформлто}оться протоколом !з зазначенням дати |

часу прийняття р|тшення та ма}оть дорадчий характер'

3. 3асади д|яльност1 та вимоги до уповновахсено| особи

3.1. !повноважена особа зд|йснтос сво}о д|яльн|сть на п|дстав| укладеного
|з 3амовни1(ом трудового договору (контракту) а6о розшорядчого р|тпення
3амовника та в|дпов|дного полох(ення.

} раз| укладення трудового договору (контракту) такий догов1р (контракт)

може укладатиоя за погодх(енням |з замовником та уповнова)кено}о особото на

встановл ений чи неви3 начений терм|н.
!повнова)кена особа мо)ке мати право на п1дписання договор1в про

закуш|влто в раз| надання замовником таких повноважень' оформлених

в|дпов|дно до законодавства.
з.2. }повнова)кена особа не може зд|йснтовати д|яльн|сть на п|дстав|

договору про надан11я послуг для проведення процедур (процедури)

закуп|вель/спрощених закуп1вель (спрощено| закуп|вл|).

3.3. Фплата прац| (Аоплата) уповновая<ено| особи зд|йснтосться на п|дстав|

закон|в та 1нгших нормативно-правових акт|в !кра|ни, генерально|, галузевих'

рег1ональних угод' колективних договор1в. Розм|р зароб|тно] плати (доплати)

у''""'"'>кено| особи визначасться у трудовому договор| (контракт|) в|дпов|дно

до вимог законодавства.
з.4. Р|тпення уповноважено| особи оформлгоЁоться

зазначенням дати лрийняття р!шлення, який п|дписусться
протоколом 1з

уповнова}1(ено}о

особото.
3.5. 9повнова)т(ена особа повинна мати ви1т{} осв|ту, як правило }оридичну

або економ|нну' та базовий р1вень знань у сфер1 публ|иних закуп|вель'

з.6. }шовнова>кен|й особ1 рекомендовано мати досв!д роботи у сфер1

публ|нних закуп1вель.
з.7. }повноважен|й особ| рекомендовано дотримуватиоя принцип|в

добронесност1 та д|яти на основ1 етичних м|ркувань, передбачених настановами

щодо етично] повед|нки п|д час зд|йснення публ|нних закуп|вель.

3.8. 3але>кно в|д обсяг|в та предмета закуп|вл| уповноважен|й особ|

доц|льно ор|снтуватиоя, зокрема' у таких питаннях:
в основах сучасного маркетингу' кон'тонктур| ринк|в товар|в, роб|т |

послуг та факторах, !{Ф вг1лива}оть на ]1 формування, а також джерелах

1нформац1| про ринкову кон'тонктуру;
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у чинних стандартах та техн|чних умовах товар!в' роб1т | послуг' як|
закупову1оться замовником ;

у в'1дах, |стотних умовах та особливостях ук.т1адення д1оговор|в 11ро

закуп|влто товар|в, роб|т | послуг тощо.
3.9. Ао основних завдань (функц1й) уповноважено| особи напе}кать:
планування закуп|вель та формування р1нного плану закуп|вель в

електронн|й систем| закуп|вель;
проведення попередн|х ринкових консультац|й з мето}о аншт1зу ринку;
зд|йснення вибору процедури закуш1вл|;
проведення процедур закуп|вель/спрощених закуп|вель;
забезпечення укладання рамкових угод;
забезпечення р1вних умов для вс|х унасник|в, об'сктивний та чесний виб|р

переможця г{роце дури закуп|вл|/спр ошдено| з акуп|вл| ;

забезпечення складання' 3атверд)кення та збер1гання в|дпов|дних

документ|в з питань публ|нних закуп|вель' визначених 3аконом;
забезпечення ог|рил}однення в електронн1й оистем| закуп1вель !нформац|{,

необх|дно| для виконання вимог 3акону;
забезпечення надсилання в електронному вигляд| до органу оскарження

1нформац1|' документ|в та матер|ал|в щодо проведення процедур закуп|вель у
раз| отримання запиту в|д органу оскар)кення;

взасмод1я з органами' що зд1йснтототь контроль у сфер| публ|нних
закуп|вель, п1д час виконання ними сво]х функц1й в1дпов!дно до законодавотва;

зд|йснення |нтпих д|й, шередбанених 3аконом, трудовим договором
(контрактом) або розпорядчим р|гпенням замовника.

4. [{рава та обов'язки уповновах{ено] особи

4.}. !повноважена особа мас право:
г|роходити навчання з питань орган|зац|| та зд1йснення публ|нних

закуп1вель, у тому числ| дистанц|йне, що зд|йснгосться за допомогого мере>к|

1нтернет;
брати участь у плануванн| видатк|в | визначенн| потреби в товарах'

роботах | послуга!,, т]]Ф закуповуватимуться;
запитувати та отримувати рекомендац|| та 1нформаш|то в|д суб'скт|в

господар}овання для планування закуп|вель та п|дготовки до г{роведення

процедур закуп|вель/спрощених закуп|вель;
вимагати та отримувати в|д слух<бових ос|б | ш|дрозд|л!в замовника

1нформац|то та документи' необх|дн| для виконання завдань (функц1й)'

пов'язаних з орган|зац|сго та проведенням процедур закуп|вель/спрощених
закуп|вель;

лриймати р|тпення, узгод>т{увати проскти документ|в, зокрема проскт
договору про закуп!влто, з мето}о забезшечення його в|дпов|дност| умовам
процедури закуп|вл1/спрощено| закуп1вл|, та п|дписувати в ме}1(ах компетенц||
в|дпов|дн| документи;
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|н|ц|говати утворення робоио| щупи |з складу прац|вник|в замовника;
ъ{адавати пропозиц|| кер|внику щодо сп1впрац| 1з централ|зованок)

закуп|вельното орган1зац1ето ;

6рати участь у нарадах' зборах 3 питань, пов'язаних з виконанням ]]
функц1она.]1ьних обов'язк1в;

надавати роз'яснення та консультац1| структурним п|дрозд1лам замовника
3 питань, що налех{ать до компетенц1| уповновах<ено| осо6и;

ознайомлговатися з документами; що визнача}оть права та обов'язки
уповновах<ено| особи (ос1б);

уносити пропозиц|? кер|внику щодо орган!зац|| закуп1вельно| д|яльност|;
зд|йснтовати |нтп1 д1|, передбанен1 законодавством.
4.2. ! ловнова)кена особа зобов'язана:
{отримуватися норм законодавства у сфер1 публ1нних закуп1вель та цього

|{оложення;
орган|з овувати та проводити пр оц е дуру1 закуп1 вель/спрощених з акуп|вель ;
забезпечувати р|вн| умови для вс|х унасник1в процедур

закуп1 вель/спрощених закуп| вель, об' сктив ний вибтр п ер емо)кця ;

у встановленому 3аконом порядку визначати переможц|в процедур
закуп1вель/спрощених закуп|вель.

4.3. !повнова}кена особа несе персон€|''1ьну в|дпов!дальн|сть:
за прийнят| нето р|тпення 1 вчинен1 д]| (безд|яльн|сть) в|дпов|дно до закон1в

!кра|ни;
за повноту та достов|рн|сть 1нформац|?, що оприл}одн}осться на вебпортал1

9повнова)кеного органу з питань закуп|вель;
за пору1пення вимог' установлених 3аконом <|{ро публ1нн1 закуп|вл!) та

нормативно-право вими ат ами.

Ёачальник в!дд!лу бухгалтерського
обл!ку та господарського забезпечення
апарату районно| дерэкавно[
адм!н1страц1!'-головний бухгалтер Р1ар!я ){{угА


