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СУМСЪКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ

нАкАз
м. Суми Iýsё*ф

Про органiзацiю та проведення процедур закупiвель ToBapiBo робiт i послуг
в управЛiннi культури СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацiТ

вiдповiдно до Закону Украiни <про публiчнi закупiвлi>>, з метою

органiзацii та проведення процедур закупiвель ToBapiB, робiт i послуг в

управлiннi культури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацti
НАКАЗУЮ:

1. Визначити головного спецiалiста вiддiлу фiнансово-економiчноi роботи

управлiння культури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii Серлюк ю.в.
з |2.06.2020 уповноваженою особою за органiзацiю та проведення процедур

спрощеноi закупiвлi, закупiвлi (kpiM вiдкритих торгiв, торгiв з обмеженою

rIастю, конкурентного дiалогу) В управлiннi культури Сумсъкоi обласноТ

державноi адмiнiстрацii (далi - уповноважена особа).

У разi тимчасовоi вiдсутностi уповноваженоi особи Сердюк ю.в.

""*o"u""" 
обов'язкiв уповноваженоТ особи покJIасти на началъника вiддiлу

фiнансово-економiчноi роботи-головного бухгалтера управлiння культури

Сумсъкоi обласноi державноТ адмiнiстрацii Ващенко В.Г.
2. Визначити вiдповiдальним за органiзацiю та проведення процедур

закупiвлi (вiдкритих торгiв, торгiв з обмеженою участЮ, КОНКУРеНТНОГО

дiалогу) з 12.О6.2020 тендерний KoMiTeT управлiння кулътури Сумсъкоi обласноi

державноi адмiнiстрацii та затвердити його склад, що додаеться.
з. Затвердити Положення про уповноважену особу управлiння кулътури

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацiТ та Положення гrро тендерний

KoMiTeT управлiння культури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, що

додаються.
4. Визнати такими, Що втратили чиннlстъ, накази управлlння культури

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 1з.11.2017 J\Гч 180-оД <Про

тендерний KoMiTeT управлiння кулътури Сумсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii> та вiд 01.10.2019 Jф 15з-оД <Про внесення змiн до складу

тендерного KoMiTeTy управлiння культури. Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii).

5. Контроль за виконанням цього наказу

начальник

шаю за собою.

Олена МЕЛЬнИк
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Склад
тендерного KoMiTeTy управлiння культури
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

заступник начаJIьника управлlння-
начаJIьник вiддiлу охорони культурноi
спадщини, музейноi справи та
органiзацiйноi роботи управлiння
культури Сумсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii, голова KoMiTeTy

заступник нач€Llrьника управлiння-
начальник вiддiлу культурно-мистецькоi
дiяльностi i навчсllrьних закладiв

управлiння кулътури СумськоТ обласноТ

дерщавноТ адмiнiстрацii, заступник голови
KoMiTeTy

головний спецiалiст вiддiлу фiнансово-
економiчноТ роботи управлiння кульryри
СумськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацii, секретар KoMiTeTy

начillтъник вiддiлу фiнансово-економiчноi
роботи-головний бухгалтер управлiння
культури Сумськоi обласноТ державноТ
адмiнiстрацiI

заступник начагIъника вiддiлу охорони
культурноi спадщини, музейноТ справи та
органiзацiйноi роботи управлiння
культури Сумськоi обласноI державноТ
адмiнiстрацiТ !

провiдний бухгалтер групи охорони
iсторико-культурноТ спадщини при

управлiннi кульryри СумськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацiТ

€вген БАЛЕнко
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поло}квння
про уповноважену особу

управлiння культури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <<Про публiчнi
закупiвлi) (далi - Закон), наказу MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi
Украiни вiд З0.0З .20|6 J\Ъ 557 <Про затвердження Примiрного положення про
тендерний KoMiTeT або уповноважену особу (осiб)> (iз змiнами) та визначае
правовий статус, загальнi органiзацiйнi та процедурнi зааади дiяльностi
уповноваженоi особи управлiння культури CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii (далi права, обов'язки та
вiдповiдальнiсть.

2. Уповноважена особа службова (посадова) чи iнша особа, яка е
працiвником управлiння, i визначена вiдповiдальною за органiзацiю та
проведення процедур закупiвлi (KpiM вiдкритих торгiв, торгiв з обмеженою

участю, конкурентного дiалогу), а також спрощеноi закупiвлi (далi - Закупiвлi)
згiдно iз Законом на пiдставi наказу начальника управлiння.

3. Метою дiялъностi уповноваженоi особи е органiзацiя та проведення
процедур Закупiвлi в iHTepecax управлiння на засадах об'ективностi та
неупередженостi.

4. Уповноважена особа у своiй дiяльностi керуеться Законом, iншими
нормативно-правовими актами з питань публiчних закупiвель та цим
положенням.

5. Пiд час користування електронною системою закупiвель уповноважена
особа вносить до електронноi системи закупiвель персональнi данi, надае згоду
на ik обробку та оновлюс TaKi данi у разi ik змiни. Персональнi данi, BHeceHi

уповноваженою особою до
оприлюднюються.

електронноi системи закупiвель,

II. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваженоТ особи

1. Уповноважена особа здiйснюе дiяльнiсть на пiдставi наказу начальника
управлiння.

2. Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами
посадовi особи та представники учасникiв, члени ixHix сiмей, а також народнi



2

ДеПУТаТи УкраiЪи, депутати Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим та
ДеПУТаТи MicbKoi, раЙонноi у MicTi, раЙонноi, обласноi ради, iншi особи,
визначенi законодавством УкраiЪи.

3. Пiд час органiзацii та проведення процедур Закупiвель уповноважена
особа не повинна створювати конфлiкт мiж iнтересами управлiння та учасникiв
чи мiж iнтересами учасникiв процедури Закупiвлi, наявнiсть якого .може
ВПлинУти на об'ективнiсть i неупередженiсть ухвалення рiшенъ щодо вибору
переможця процедури Закупiвлi.

Вiдповiдно до Закону конфлiктом iHTepeciB вважаеться наявнiсть
приватного iHTepecy у працiвника управлiння чи будь-якоi особи або органу, якi
дiють вiд iMeHi управлiння i беруть участъ у проведеннi процедури Закупiвлi
або можуть вплинути на результати цiеi процедури, що може вплинути на
об'сктивнiстъ чи неупередженiстъ прийняття нею рiшень або на вчинення чи
неВчинення дiЙ пiд час проведення процедури Закупiвлi, таlабо наявнiсть
суперечностi мiж приватним iHTepecoм працiвника управлiння чи булъ-якоi
особи або органу, якi дiють вiд iMeHi управлiння i беруть участь у проведеннi
пРоцедУри Закупiвлi та iT службовими чи представницькими повноваженшIми,
ЩО ВПЛиВае На об'сктивнiстъ або неупередженiсть приЙняття рiшень або на
вчинення чи невчинеЕня дiй пiд час проведення процедури Закупiвлi.

У разi H€uIBHocTi зазначеного конфлiкту уповноважена особа iнформуе
ПРо це начаJIьника управлiння, який приймае вiдповiдне рiшення щодо
проведення процедури без участi такоi особи.

4. Управлiння мае rтраво призначити декiлька уповноважених осiб, за
УМОВИ ЩО КОЖНа З ТаКиХ осiб буле вiдповiдальною за органiзацiю та проведення
конкретних процедур Закупiвелъ.

5. У разi виЗначення однiеi уповноваженоi особи управлiння мае право
ВиЗначиТи особу, яка буле виконувати обов'язки уповноваженоI особи в разi iT
вiдсутностi (пiд час перебування на лiкарняному, у вiдрядженнi або вiдпустцi).

6. Уповноважена особа повинна мати вищу ocBiTy, як правило юридичну
або економiчну ocBiTy.

7. Уповноважена особа пiд час виконання cBoik функцiй керуеться
наступними принципами :

добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
максим€tпьна економiя та ефективнiсть;
вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях Закупiвлi;
недискримiнацiя учасникiв;
об'ективна та неупереджена оцiнка тендерних пропозицiй;
запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.
8. Уповноважена особа: i

rrЛанУС ЗакУпiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй систdмi
закупlвель;

здiйснюе вибiр процедури Закупiвлi;
проводить процедури Закупiвлi;
ЗабеЗПечУе piBHi умови для Bcix учасникiв, об'сктивний та чесний вибiр

переможця процедури Закупiвлi;



забезпечус складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних
документiв з питань публiчних закупiвель, визначених Законом;

забезпечуе оприлюднення в електроннiй системi закупiвель iнформацii,
необхiдноi для виконання вимог Закону, в тому числi звiту про договiр про
закупiвлю, укладеного без використання електронноТ системи закупiвель;

представляе iнтереси управлiння з питанъ, пов'язаних iз' здiйсненням
закугliвель, зокрема пiд час перевiрок i контролъних заходiв, розгляду скарг i
судових справ;

надае в установлений строк необхiднi документи та вiдповiднi пояснення;
аналiзуе виконання договорiв, укладених згiдно iз Законом;
здiйснюе iншi дii, передбаченi Законом.
9. Уповноважена особа мас право:
брати у{асть у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби в товарах,

роботах i послугах, що булуть закуповуватися;
пройти навчання з гIитань органiзацii та здiйснення публiчних закупiвель,

у тому числi дистанцiйне в IHTepHeTi;
iнiцiювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та

tнших працlвникlв управлlння з метою складання технlчних вимог до предмета
Закупiвлi, оцiнки поданих тендерних пропозицiй, пiдготовки проектiв договорiв
тощо.

У разi утворення робочоТ групи уповноважена особа е iT головою та
органiзовуе 11 роботу. Робоча група бЪре участь у розглядi тендерних
пропозицiй, а рiшення робочоi групи ма€ дорадчий характер;

приймати рiшення, узгоджувати проекти документiв, зокрема договору
про закупiвлю з метою забезпечення його вiдповiдностi умовам процедури
Закупiвлi, та пiдписувати в межах свосi компетенцiТ вiдповiднi документи;

отримувати вiд працiвникiв управлiння iнформацiю та документи,
необхiднi для виконання завданъ (функцiй), пов'язаних з органiзацiею та
проведенням процедур Закупiвлi;

брати у{асть у проведеннi нарад, зборiв з питань, пов'язаних з

функцiонаJIьними обов'язками уповноваженоi особи;
давати консультацii працiвникам управлiння в межах cBoix повноважень з

питань, що н€шежать до компетенцii уповноваженоТ особи;
здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.
1 0. Уповноваженi особа зобов'язана:
дотримуватися норм чинного законодавства у сферi публiчних закупiвель

та цъого Положення;
органiзовувати та прово дити процедури Закупiвлi ;

забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв процедур Закупiвлi;
забезпечити об'ективнiсть та неупередженiсть процесу органiзацii,та

проведення процед}р Закупiвлi в iHTepecax управпiння;
у встановленому Законом порядку визначати переможцiв процедур

Закупiвлi.
1 1. Уповноважена особа персончLльно вiдповiдае:
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за прийнятi нею рiшення i вчиненi дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до
законiв Украiни;

за повноту та достовiрнiсть iнформацii, що оприлюднюеться;
за порушення вимог, визначених Законом у сферi публiчних закупiвель.
12. Рiшення уповноваженоi особи оформлюються протоколом iз

зазначенням дати прийняття рiшення, який пiдписуеться уПовноваженою
особою.

13.'Уповноважена особа для здiйснення своiх функцiй, визначених
Законом, пiдтверджуе свiй piBeHb володiння необхiдними (базовими) знаннями

у сферi публiчних закупiвель на веб-порталi центраJIьного органу виконавчоi
влади, що забезпечуе формування та реалiзуе державну полiтику у сферi
публiчних закупiвель, шляхом проходження безкоштовного тестування.

Засryпник начальника управлiння-
начальник вiддiлу охорони культурноi
спадщини, музеиноl справи та
органiзацiйноi роботи €вген БАЛВнко
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поло}кЕння
про тендерний KoMiTeT управлiння культури
CyMcbKoi обласноТ державноТ адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1.Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону УкраТни <Про публiчнi
закупiвлi) (далi - Закон), наказу MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi
УкраiЪи вiд 30.0З.20|6 J\Ъ 557 <Про затвердження Примiрного положення про
тендерний KoMiTeT або уповноважену особу (осiб)> (iз змiнами) та визначае
правовий статус, загалънi органiзацiйнi та гrроцедурнi засади дiяльностi
тендерного KoMiTeTy управлiння культури Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii (далi управлiння), а також його права, обов'язки та
вiдповiдальнiсть.

2. Тендерний KoMiTeT управлiння культури Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii (даrri KoMiTeT) це службовi (посадовi) та iншi особи
управлiння, призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведення процедур
закупiвлi (вiдкритих торгiв, торгiв з обмеженою участю, конкурентного
дiалогу) (д-i - Закупiвлi).

3. Метою створення KoMiTeTy с органiзацiя та проведення процедур
Закупiвлi на засадах колегiалъностi та неупередженостi.

4. KoMiTeT у своiй дiяльностi керусться Законом, iншими нормативно-
правовими актами з питанъ публiчних закупiвель та цим Положенням.

II. Засади дiяльностi KoMiTery

1. Склад KoMiTeTy (голова, заступник голови, секретар та члени KoMiTeTy)
та положення про нього затверджуються наказом нач€IJIьника управлiння.

2.До скпаду KoMiTeTy входятъ не менше п'яти осiб. Не можуть входиiи
до складу KoMiTeTy посадовi особи ,га представники учасникiв, члени ikHix
сiмей, а також народнi депутати Украiни, депутати Верховноi Ради Автономноi
Республiки Крим та депутати MicbKoi, районноi у MicTi, районноi, обласноi ради.

Членство в KoMiTeTi не повинно створювати конфлiкт мiж iнтересами

управлiння та учасника чи мiж iнтересами учасникiв процедури Закупiвлi,
наявнiсть якого може вплинути на об'ективнiсть i неупередженiсть прийняття
рiшень щодо вибору переможця процедури Закупiвлi.



3. КеРiвництво роботою KoMiTeTy здiйснюс його голова, якиiт органiзовус
роботУ KoMiTeTy, визначае функцii кожного чJIена KoMiTeTy та несе
Персоналъну вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на KoMiTeT функцiй.

4. У РаЗi вiдсутностi голови KoMiTeTy (перебування на лiкарняному, у
вiдрядженнi або вiдпустцi) його обов'язки виконус заступник голови KoMiTeTy.

У разi вiдсутностi секретаря KoMiTeTy (перебування на лiкарняному, у
вiдрядженнi або вiдпустцi) його обов'язки виконуе iнший член KoMiTeTy,
визначений його головою.

5. Формою роботи KoMiTeTy с засiдання, яке е правомочним за
присутностi на нъому не менше двох третин членiв KoMiTeTy.

ЗасiДання KoMiTeTy скликаються головою KoMiTeTy та проводяться у разi
потреби.

Перелiк питань, що пiдлягають розгляду на засiданнi KoMiTeTy, та
ПОряДок денниЙ доводяться до вiдома членiв KoMiTeTy до початку засiдання.

6. Рiшення З питань, що розглядаються на засiданнях KoMiTeTy,
приЙмаються простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлу голосiв
голос голови KoMiTeTy е вирiшальним.

Рiшення KoMiTeTy оформлюетъся протоколом iз зазначенням дати
ПРиЙняття рiшення. У рiшеннi вiдображаються результати поiменного
ГолосУВаНня членiв KoMiTeTy, присутнiх на Його засiданнi, з кожного питання.

Протокол пiдписусться BciMa членами KoMiTeTy, присутнiми на його
ЗаСiданнi. У разi вiдмови члена KoMiTeTy пiдписати прOтокол про це
зазнача€ться у протоколi з обЦрунтуванням причин вiдмови.

7. KoMiTeT Плануе Закупiвлi, складае та затверджуе рiчний пJIан
Закупiвель, здiйснюе вибiр процедури Закупiвлi, проводить процедури
Закупiвель, забезпечуе piBHi умови для Bcix учасникiв, об'ективний та чесний
ВИбiр ПереМожця, забезпечус складання, затвердження та зберiгання
вiдповiдних документiв з питань публiчних закупiвель, визначених Законом,
забезпечуе оlтрилюднення iнформацii та звiту щодо публiчних закупiвель
вiдповiдно до Закону, здiйснюе iншi дii, передбаченi Законом.

8. Члени KoMiTeTy мають право:
бРати Участь у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби у товарах,

роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
аналiзувати таlабо отримувати iнформацiю щодо виконання договорiв,

укладених вiдповiдно до Закону;
виносити питання на розгляд KoMiTeTy;
одержувати вiд структурних пiдроздiлiв управлiння

необхiдну для проведення цроцедур Закупiвель ;

iнформацiю,

уносити свою окрему думку до протоколiв засiдань KoMiTeTy;
iНiцiЮвати створення робочих груп з числа службових (посадових), та

iНШИХ осiб структурних пiдроздiлiв управлiння з метою складання технiчних
вимог до предмета Закупiвлi, пiдготовки проектiв договорiв тощо;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.
9. Члени KoMiTeTy зобов'язанi:
брати участъ у Bcix його засiданнях особисто;
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органiзовувати та проводити процедури Закупiвель;
забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв, об'сктивний та чесний

вибiр переможця;
дотримуватися норм законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього

Положення;
здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.
10. Голова KoMiTeTy:
органiзовуе роботу KoMiTeTy;
приймае рiшення щодо проведення засiданъ KoMiTeTy;
визначае дату i мiсце проведення засiдань KoMiTeTy;
пропонуе порядок денний засiдань KoMiTeTy;
веде засiдання KoMiTeTy;

уносить на розгляд нач€шьника управлiння пропозицii щодо змiн у складi
KoMiTeTy;

здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.
l1. Секретар KoMiTeTy забезпечуе:
ведення та оформлення протоколiв засiдань KoMiTeTy;
оперативне iнформування членiв KoMiTeTy стосовно органiзацiйних

за дорученням голови KoMiTeTy виконання iншоi органiзацiйноi роботи;
зберiгання документiв щодо здiйснення публiчних закупiвель;
дотримання вимог законодавства з Iiитань дiловодства пiд час роботи з

документами;
виконаннrI iнших повноважень вiдповiдно до законодавства.
12.За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-

правовими актами, розробленими вiдповiдно до Закону, чJIени KoMiTeTy
вiдповiдають згiдно iз законами Украiни.

13. Голова та секретар KoMiTeTy персонально вiдповiдають за повноту та
достовiрнiсть iнформацii, що оприлюднюсться на веб-порталi уповноваженого
органу з питань закупiвель для заг€Lпьного доступу.

14. Голова, секретар та iншi члени KoMiTeTy можуть пройти навчання з
питань органiзацii та здiйснення закупiвель.

Засryпник начальника управлiння-
начальник вiддiлу охорони культурноi
спадщини, музейноi справи та
органiзацiйноТ роботи
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