
yKPAiHA
ЧЕРНIГIВСЬКА РАЙОННА ДЕР}ItАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

чЕрнIгIвськоi овлдстI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

"iд Уfl/,'f}4П 202;^ року Чернiгiв J{p -Ц

Про визначеЕня уповноваженоi
особи та затвердження Положення про
уповноважену особу Чернiгiвсъкоi районноi
державноi адмiнiстрацii
Чернiгiвськоi областi

ВiдпОвiдно до Закону УкраiЪи <Про Публiчнi Закупiвлi>, наказу
MiHicTepcTBa економiчного розвитку та торгiвлi УкраiЪи вiд 30.0З .20|6 року
J\b 557 <ПРО ЗаТВердження Примiрного положення про тендерний KoMiTeT або
уповноважену особу (осiб)>зi змiнами
зобов'язую:

1. ВИЗНаЧИти БIЛОУС Наталiю Миколаiвну головного спецiалiста
вiддiлу iнфраструктури, житлово-комунального господарства, енергетики,
мiСтобУдування, архiтектури та захисту довкiлля Чернiгiвськоi районноI
ДеРЖаВНОi аДМiнiстрацii, уповноваженою особою за органiзЁrцiю та проведення
ЧеРНiгiвСЬкоЮ державною адмiнiстрацiсю Чернiгiвськоi областi процедур
закупiвель, спрощених закупiвель та закупiвель без використання електронноТ
системи.

2. ЗаТвер ДИти Положення про уповноважену, особу Чернiгiвсъкоi районноi
державноi адмiнiстрацii Чернiгiвськоi областi (додаеться).- :.

3. ВиЗнати таким, що втратило чиннiсть, розпорядження голови районноi
ДеРЖаВНоТ адмiнiстрацii вiд |9.05.2020 року J\Ъ 120 <Про визначення
уповноваженоТ особи>>. .']] ,

.l

4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Лариса ЮРЧЕНКОВ.о. голови *ff,

--"
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ЗАТВЕРДХ{ЕНО

Розпоряджекlя голови

районтrоi державноТ адмiнiстрафi

/' сiчня 202 l.\Гs ./

. шоложЕння .,

про уповноважену особу

Черпiгiвськоi районноТ державпоi адмiнiстрацii

Черпiгiвськоi областi

I. Загальнi положення

1. 1, Ide ГIоложеr*rя розроблено вiдгlовiдно до Закону YKpairM кПро
гryблiчнi закупiвль (далi - Закон) i визначае правовIй статус, загаrьнi
органiзацifuii та процедурнi засади дiялъностi уповноваженоi особи, а також
ii права, обов'язки та вiдповiда_гrънiстъ.

1,2. УповновtDкена особа - с.гqокбова (посадова) чи irшlа особц яка е
гrрацiвrшжом з€tмовника i визначена вiдповiдаьною за органiзаrдiю та
проведеНнJI цроцедур закупЬеrь, сIIрощенID( закупiвель та закулiвель без
викOристання електронноi системи згiдно iз Законом та irшrrшtи нормативно-
правовими актами.

1.з. Уповноважена особа пiд час органiзацii та проведеЕня процедур
закупiвель, сшрощенID( закупiвель та закупiвель без використанIUI
електронноi системи полинна забезпечиги об'ектrлвнigтъ та неупередженiстъ
в cBoix дiях та керуватись Законом Украilrи кпро гryблiчнi защтriвлi) та
ilшlими нормативно-прtlвовими актrrми.

п. Засадш дiяльностi та вимсги до уповноваiкеltоI особи

2- 1. УповновЕDкена особа здiйснtое дiялънiстъ у вiдповiffiостi дt1 норм

трудового зtконодавства.

2.2. Пiд час органiзацii та проведення процедур закутiiвель, сцрощен}D(
закупiвель та закупiвель без використанtш електронноi системи

а конфлiкт мiж iнтересами
замовника та Г{lacHlжiB чи мiж irшересами учаснrлсiв процедури закупiвлi,
наявнiстъ якогО може вIшинути на об'сктrтвнiсть i неупередженiсть
прийtшттЯ рiшеrЬ щодО вибору перемод{ця прOцедури закупiвлi.

2.3. ЗаМОВНИК Мае пРаво визý€lIIити одну, дЕох чи бiлъше yпoBHoBEDKeHIlD(

осiб у залежностi вiд обсягiв закупiвель.



2.4,У разi вI,Iзначення однiеi уповнсвЕl}кеноТ особи Замовнrдt мае шраво
визнаIмти особу, яка буде виконувати обов'язки yIIoBHoBrDKeHoi особи в разiii вiдсугностi {пiд час перебуваlжя на лiкарттяному, у вiдряджеrшi або
вiдпустцi),

2.5. УповновiDкена особа пOвинна мати: виIцу ocBiTy; Ее менше двOх
pokiB досвiду роботи у сферi закупiвель; належнrй обсяг знЕlнь чинного
зtжонодавства }r сферi публiчrпо< закlтlьель та практику його застосувЁtшrjtl"
У залежностi вiд обсягiв та предмета з;жупiвлi уповноваженiй особi доцiльно
орiсrrгуватися В одномУ чи декi.lькох IIитанIilIх: в ocнoB€lx су{асного
маркетингу, кон'юtпСтурi рлпШсiв ToBapiB, робiТ i послlт та факторах, що
вIIJIивають на tI формуваl*lя, а тtкож джерелах iнформацii цро ринкову
кон'юнктуру; у чиннI,D( стандартrж та технiчних умовах ToBapiB, робiт i
послуг, якi закуповуютъýя управлiнням; у видzж, iстотшпс умовах та
особливостях укладешilI догорiв про закупiвrпо ToBapiB, робiт i послуг тOщо.

2.6. огшата працi уповноваженоi особи здiйсrпосгьоя на шiдставi
штатного розпису,

2.7. Уповнов;Dкена особа пiд час викоЕанIuI cBoix фужцt керуеться
наст}.I]ними црI4нIипами: добросовiсна коrшуренцiя серед уласникiв;
максимltJIьна економiя та ефектl*нiсть; вiдкрlтгiсть та прозорiсть на Bcix
стадiях закупiвлi; недискррплiнацiя 1"rасникiв; об'сктrвЕа та неугlеfrеджена
оцilжа тендерних прспозш{й; запобiгання корупцiйшам дiям i зловжr.ванням.

2.8. Уповновil]кена особа: скпадас та затверджу€ рiчтшrй Imtlн закулiвелъ;
здйсшое вибiР цроцедури закупiвлi; проводитъ гlроцедури закупiвель,
спрощених закупiвель та зЕкупьель без використЕlш{rl електрOнноi системи,
забезпечус piBHi умови для Bcix yracrrr,rKiB, об'сктивrплй та чесrп,rй вибiр
пýреможця; забезIIечус складашfi1 затвердженIrя та зберiгrlншI вiдlовiдтшгх
докуменТiв з гшrтаrь гrублiчнrоr закупiвелъ, визначенlD( Законом, забезпечуе
оприJIIодненн'I iнформацii та звiry щсдо гryблiчl*ж защтliвелъ вiдповiдно до
вимог Закону; нада€ в установленрй строк необхiднi докумелrти та вiдповiднi
поясненнr[

2.9. УпоВновЕuкеНа особа мас право: брати у{асть у .rй"аlшi видаткiв i
визначеннi потреби в товарiж, роботах i послугах,.що будуть з€lкуповуватися;
пройти навчЕlння з IIитulнь органiзацii та здiйснешrя закупiвель;
iнiцiювати cTBOpeHIlя робочшi груп з числа службових (посадових) та iнших
осiб структурrпос пiдроздiлiв вiддшIу з метою скJIадання технiчних вимог до
предмета закупiвлi, оцirжи поданих ТеНДеРНlD( пррпозицiй, пiдготовки
проектiв договорiв тощо; приfшrати рiшеr*rя, Узгоджувати проекти
докумеrrгiв, зокрема договору про закупiвшо з метою забезпечен}ш його
вiдповiдностi умовам процедури закупiвлi, та пizцriлсувати в межztх свосi

]



компетеIщii вiдповiднi докумеЕги; вимагати та отримувати вiд службових
осiб i пiдроздiлiв вiддiлу iнформацiю та документи, необхiднi для викоIlання
завдань (Фrнкчiа;, пов'язанIж з органiзацiею та проведеш{ям прOцедур
закупiвелъ; брати rrастъ у проведеннi нарад, зборiв з IIитЕlнь, пов'язаIffж з
фуrжцiоНulJlьними обов'язками уповнов€Dкеноi особи; давати роз'яснеr*rя i
консуJБтафi структурш{ý{ пiдроздiлам вiддiлу в меж;tх cBoix IIовновзl}кенъ з
IIитань, що належать до компетенцii уловноваженоi особи; здйсrшовати irmli
дii, передбаченi Законом.

2.10. Уповноваженi особа зобов'язана: дотримуватися Еорм чинного
зiжонод€lвства у сферi публiчrпж закупiвелъ та IФого Положення;
органiзовувати та проводlа.ги процедури закупiведь, спроЩеЕIlж закупiвелъ та
зак,lтtiвелъ без вшсористанIIя електронноi системи; забезпечувати piBgi умови
для Bcix yracrrr,Tcb процедур закупiвелъ, спрощеЕlж закупiвель та закупiвель
без вlлtористанЕrl електронноi сиотеми; у встанOвленому Законом шорядку
визначати переможцiв процедур закупiвелъ, сцрощенIж закупiвель та
закупiвелъ без вrпсористаннrl електрOнноi систсми.

z.|l. Уповrrсважена особа несе персоналъну вiдповiда-rrьнiстъ:
за прийlrятi нею рiшенrrя i вчиненi дii (бездiялънigтъ) вiдповiдно до законiв
украirм; за повноту та достовiрнiстъ iнформацii, що оприлюдню€ться на
веб-порталi Уповнов€Dкеного оргiжу; за порушешш вимог, визначених
Законом у сферi публiчнlж закупiвель.

завiдувач сектору фiнацсово-господарського
забезпеченнr[-головнtй бухгалтер апарату
райоrшrоi держi}вноi адмiнiстрачii олена гмовд


