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МУКаЧiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя Мукачiвського району
ЗакарпатськоТ областi

постАновА Nь 12

21 вересня2020 року 14:16 год. м. Мукачево

про затвердження положення про уповноважену особу Мукачiвськот
MicbKoi територiальноi виборчоi KoMicii Мукачiвського району

Закарпатськоi областi.

Вiдповiдно до положень ст. 11 Закону УкраiЪи кПро публiчнi закупiвлi
та ПриМiрногО положеНня прО тендернИй KoMiTeT або уповноважену особу
(ОСiб)>, нак€вом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд
30.03.2016 року J\Ъ557, Мукачiвська MicbKa територiальна виборча комiсiя
МУКачiвського району Закарпатськоi областi з перших виборiв депутатiв
сiльських, селищних, мiських рад територiальних громад i вiдповiдних
сiльських, селищних, мiських голiв 25 жовтня2O2а року
постановляе:

1. ЗатвердитИ положення про уповноважену особу з публiчних
ЗаКУпiвель Мукачiвськоi MicbKoi територiальноТ виборчоi KoMicii
Мукачiвського району ЗакарпатськоТ областi, додаток 1.

2. Що постанову вивiсити для заг€шьного ознайомлення стендir+U rluural.ruБy вив|чи,L,и лJrя загального ознаиомлення на стенд1
ОфiцiЙних матерiалiв Мукачiвськоi MicbKoT територiальноi виборчоi
KoMiciT МУКачiвсЬкого району Закарпатськоi областi та розмiстити на
офiцiйному веб-сайтi Мукачiвськоi MicbKoi рад
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ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу

r. Загальнi положення

1.1. Ще Положення розроблено вiдповiдно до статгi 11 Закону УкраiЪи "Про
пУблiчнi закупiвлi" (дагli - Закон) та Примiрного положення про тендерний
KoMiTeT або уповноважену особу (осiб), затвердженого наказом MiHicTepcTBa
економiчного розвитку i торгiвлi Украihи вiд 30.03 .20Iб року Jф557 i визначае
ПРавОвиЙ статус, загальнi органiзаrдiйнi та процедурнi засади дiягlьностi
УПОВНОВ€DКеноi особи вiдповiдагlьноТ за органiзацiю та проведеншI процедур
зацrпiвель, спрощених закупiвель, в тому числi защупiвель ToBapiB робiт та
посJryг вартiстю менше п'ятдесят тисяч гривень Замовника - Мукачiвськоi
MicbKoT територiальноi KoMibii Мукачiвського району Закарпатськоi областi (далi-
Замовник), а також ii прав4 обов'язки та вiдповiдальнiсть.

I.2. Вiдповiдttльною за органiзацiю та проведення процедури
ЗакУпiвлi/спрощеноi закупiвлi е уповноважена особа, яка визначасться або
ПРиЗнаЧасться Замовником одним з таких способiв: шшяхом покJIадення на
працiвника (працiвникiв) iз штатноi чисельностi функцiй уповноваженоi особи як
ДОДаТкоВоi роботи з вiдповiдною доплатою згiдно iз законодавством; шляхом
введення до штатного розпису окремоI (окремих) посади (посад), на яку буд.
покJIадено обов'язки виконання функцiЙ уповноваженоi особи (уповноважених
осiб); шляхом укJIадення трудовоi угоди (контракry) згiдно iз законодавством.

1.3. Замовник мас право призначити декiлька уповновarкених осiб, за умови що
КОЖна З таких осiб буле вiдповiдальною за органiзацiю та проведення
конкретних процеryр закупiвель, спрощених закупiвель. Замовником не може
буги одночасно визначено вiдповiдальними за органiзацiю та проведення одних i
Тих самих процедур закупiвель тендерний KoMiTeT та уповноважену особу (осiб).
У разi визначення кiлькох уповноважених осiб розмежування ix повноважень та
обов'язкiв визначаеться рiшенням Замовника.

II. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваженоi особи

2.1. Уповноважена особа здiйснюс свою дiяльнiсть на пiдставi укJrаденого iз
Замовником трудового договору (контракry) або розпорядчого рiшення



Замовника у вiдповiдностi до норм трудового законодавства та у своiй дiягlьностi
керуеться Законом, iншими нормативно-правовими актами з питань публiчних
закупiвель та цим Положенням.

2.2. У разi укладення трудового договору такий договiр може укJIадатися на
встановлений чи невизначений строк за погодженням Замовника та

уповноваженоТ особи (осiб) або на час органiзацii та проведення процедур
(проце.ryри) закупiвель/спрощени)( закупiвель.

2.3. Уповноважена особа (особи) може мати право на пiдписання договорiв про
закупiвлю у разi надання Замовником таких повноважень, офорпшrених
вiдповiдно до законодавства.

2.4. Метою дiяльностi уповноваженоi' особи е органiзацiя та проведення
процед/р закупiвель/спрощених закупiвель в iHTepecax Замовника на засадах
об' екгивностi та неупередженостi.

2.5. Не Moxq/Tb визначатися уповноваженими особами посадовi особи та
представники у.rасникiв, Iшени i'xHix сiмей, а т€кож народнi депугати Украiни,
дегtутати BepxoBHoi Ради Автономноi Республiки Крим та деrгутати MicbKoI,

районноТ у MicTi, рйонноi, обласноТ ради.

2.6. Пiд час органiзацiТ та проведення проце.ryр закупiвель/спрощених закупiвель

уповноважена особа (особи) не повинна створювати конфлiкт мiж iнтересами
Замовника та учасникiв чи мiж iнтересами учасникiв процедури
закупiвлi/спрощеноi закупiвлi, наявнiсть якого може вплинути на об'ективнiсть i
неупередженiсть прийняття рiшень щодо вибору переможця процедури
закупiвлi/спрощеноi закупiвлi. У разi наявностi зазначеного конфлiкry
уповноважена особа (особи) iнформуе про це Замовника, який приймае
вiдповiдне рiшення щодо проведеннrI процедури/спрощеноТ закупiвлri без 1"racTi
такоi особи.

2.7. у2.1. у раз1 визначення одн1€1 уповноваженоl осоои 5амовник мае право
визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженоi особи в разi Ti

однiеТ уповноваженоi особи Замовник

вiдсутностi (пiд час перебування на лiкарняному, у вiдрядженнi або вiдпустцi).

2.8. Уповноважена особа '(особи) повинна мати: виIIry ocBiry, як правило
юридичну або економiчну ocBiTy; належний обсяг знань чинного законодавства у
сферi публiчних закупiвель та практику його застосування, рекомендовано не
менше двох poKiB досвiду роботи у сферi закупiвель.

2.9.У з€tлежностi вiд обсягiв та предмета закупiвлi уповноваженiй особi (особам)
доцiльно орiентуватися в одному чи декiлькох питаннях: в основах сучасного
маркетингу, кон'юнктурi ринкiв ToBapiB, робiт i послуг та факторах, що
впливають на i1 формування, а також джерелах iнформацiТ про ринкову

разi

кон'юнктуру; у чинних стандартах та технiчних умовах ToBapiB, робiт i послуго



регiоI{альIIих угоll, коJIективIIих l{oгorropiB. Розмiр заробir,лrоТ tl"llати

уповновая<еttоТ особи (осiб) визначасться у ,грудовому llогоrзорi (коrrтрак,гi)

вiдповiдно до вимог законодавстI]а.

2.\1. Уповновах(ена особа (особи) гliд час виконання своТх функuiй керусться
rIаступними приIJципами :

ilобросов icHa когt куреrrшiя сере/{ учас ttи к i в ;

макс и мzul bl{a eкoI IoM iя r,а е(lек,ги lзl t icтb;

вiдкритiс,гь та прозорiсть на Bcix стадiях закуrriвлi;

IIедискрим iнацiя учасrrикilз ;

об'ск,гиllrIа,га неуIlереджена оlцittка,геtI/tерIIих IlроIIозицiй/rrроlrозиltiй;

заltобil,аrlIIя коруIIL(iйним rцiям i зJIоI]живаII}]ям.

2,12, Уповноважена особа (особи):

складас,га затверджуе рiчний план закупiвеltl,;

здiйсгrrос вибiр процедури закупiвlti;

tlроводtиl,L I i ро tlc1.lyp и заку l l i Berr b/cttpoщert i закуп iвл i ;

забезltе.tус piBlri умови /UIя Bcix учасttикiв, об'скl,ивний ,га чесний вибiр
tlереможLIя процелури закуп iвлiiс rrрощеноТ закуrt i вл i ;

забезпечуе скJIадIагIня, затвердlжеIrIIя ,га зберiгання tзiдtrовi/tttих /loкyмcllтiB з

п и,],ан ь гrубл i ч rт их закуп i lзелI), ви:]IIаLIеIIих llaKot l ом ;

забсзltсчус оl]риJIюl(tlенLlri в еJlеI(,гроtrlliй сис,геlчti закуttiве-пь irrформаltiТ,
tlеобхiдttоТ л.lrя викоIIаIIIlя вимоI, Заколrу;

представJIяе iнтереси Замовника з пита}{ь, пов'язаних iз здiйсrtенням
закупiве.llь, зокрема пiд час перевiрок i контрольцих заходiв, розt,JIя/{у cKapг i

судових справ;

налас в ус,гаtIов,ltеttий стро]( гrеобхiднi документи та вiлtIовiлнi поясIlеI{}lя;

анал i зус ви Kol] а l {}I я /lo t,oвopi в, укла,цеtt их зt,iltttо iз llaKorroM;

з/tiйсllrос iHшli дiТ, передбачешi ЗакоrIом, труllовим llol,oвopoM (коrlr,рак,гом)

або розпоря/(чим рirпенtiям Заплоtзника.

2.I3. Рiшення уповноваженоi особи оформ"lrrоютLся протоколом iз зазначенням
дати прийняття рiшення, який пiдписуеться упов}Iоваженою особою.



2.|4. Уповноважена.особа (особи) мае право:

брати участь у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби в товарах, роботах i
послугах, що будуть закуповуватися;

пройти навчання з питань органiзацiТ та здiйснення закупiвель;

iгriцirоваr,и створення робочих груп з числа службових (посадових) та iнших
осiб структурних пiдроздiлiв Замовника з метою пiдготовки тенлерноТ

документацiТ таlабо оголошення про проведення спрощеноТ закуrriвлi та вимог до
tlредмета закупiвлi, для розгляду тендерних пропозиuiй/пропозицiй, пiдготовки
гtроектiв договорiв тощо;

приймати рiшення, узгодя{увати проекти документiв, зокрема договору про
закупiвлtо з метою забезпечення його вiдповiдностi умовам процедури закупiвлi,
та пiдписувати в межах свосТ компетенцii вiдповiднi документи;

вимагати та отримувати вiд посадових осiб i пiлроздiлiв Замовника
iнформачiю та документи, необхiднi для виконання завдань (фуrrкrriй),

пов'язаних з органiзацiсю та проведенням процедур закупiвель/спрощених
закупiвель;

браr,и участь у провеленнi нарад, зборiв з пи,гань, гIов'язаних з

функuiоrl€ulьними обов'язками уIlовноваженоi особи (осiб);

давати роз'яснення i консультацiТ структурним пiдроздiлам Замовitика в

межах своТх гIовноважень з питань, що належать до компетенцiТ уповноваженоТ
особи (осiб);

здiйснюваги iншi дiТ, передбаченi Законом.

2.|5. Уповноваженi особа (особи) зобов'язана:

дотримуватиQя норм чинного законодавства у сферi публiчних закупiвель та
llього Положеtлня;

оргаttiзовувати та проводиl,и проrlелури закупiве"irьlспроrцеrri закуlriв"lri;

забезпечува,ги piBrri умоI]и llJIя Bcix учасиикil] llpolle/lyp
закуrt iBeltb/c гtрощеlIих закуIl iвель;

у встановленому Законом поря/lку визIlача,ги перемоlttlliв rlpoLlc/lyp
закуп iвел ь/спроutених закуrritзель.

2,l6. УгrоI]IIова)ке}lа особа (особи) llece IlcpcotlaJIbrty lзi;lгlовi/ttulьlliс,гь:

:за tlрийtlят,i tlelo pittletttlя i в,-tиI;еtli zriT (безлiя"llыtiс,гь) Bi/_ttloBi/trIo /1о закоttiв
УкраТни;



за lrовноту та достовiрнiсть iнформаuii, що оприлlоднюсться на веб-порталi
Уповноваженого органу ;

за порушення вимог, виiначених Законом.

III. Засади дiяльностi робочих груп.

3.1. За рiшенням Замовника може утворIоватися робоча група у склаДi
прашiвникiв Замовника з метою пiдготовки тендерноТ документацiТ таlабо
оголошення про гIроведення сlrрощеноТ закупiвлi ,га вимог до предмета закупiвлi,
для розгляду тендерних прогIозицiй/пропозицiй, пiдготовки гlроектiв договорiв
тощо.

З.2. У разi утворення робочоТ групи уповноважена особа с if головою та
органiзовуе iT роботу.

3.3. ,Що складу робочоi групи застосовуються вимоги п, 2.5. Роздiлу II даного
Положення.

3,4. Робоча група ма€ право брати участь у гlроведеннi переговорiв у разi
здiйснеt,t т{я переговорноТ ttроцедури.

3.5. Рiшення робочоТ групи мас.Llорадчий характер.

I-o"rloBa

Мукачiвськоi MicbKoi
,гериторiа.ll blloi вибор
KoMicii Мукачiвського
Закарпа,гськоI областi я. Талабilшка


