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ПРо УПовноважену -особу, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення
процедур спрощеноi закупiвлiо закупiвлi (KpiM вiдкритих торгiво торгiв з
обмеженою участю, конкурентного лiалоry)о та затвердження Положення
про неТ

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi)), з метою
ОРГанiзацii Та проведення процедур закупiвель ToBapiB, робiт i послуг в
управлiннi культури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
НАКАЗУЮ:

1. ВИКОнання функцiй уповноваженоi особи, вiдповiдальноi за
Органiзацiю та проведення процедур спрощеноi закупiвлi, закупiвлi (KpiM
ВiДКРитих торгiв, торгiв з обмеженою r{астю, конкурентного дiалогу) в
УПРаВлiннi кУльтури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, покJIасти на
НаЧ€LЛЬНИКа вiддirry фiнансово-економiчноi роботи-головного бухгалтера
Ващенко В.Г.

2. ЗаТВеРДити Положення про уrrо"rrЬuчжену особу, вiдповiдальну за
органiзацiю та проведення процедур спрощеноi закупiвлi, закупiвлi (KpiM
ВiДКРИТИХ торгiв, торгiв з обмеженою участю, конкурентного дiалоry) в
УПРаВлiннi кУлътури CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii, що додасться.

3. Визнати такими, Що втратили чиннiсть, накази управлiння культури
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 11.06.2020 J\Ьбl-ОД <Про
ОРГаНiЗаЦiЮ Та Проведення процедур закупiвель ToBapiB, робiт i послуг в
управлiннi кулътури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii> та
ВiД |З.08.2020 J\Ъ 7S-ОД <Про внесення змiн до накЕву управлiння культури
Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 1|.06.2020 N9 61-оД).

4. Контроль за виконанням цього наказу заJIишаю за собою.

Виконуючий обов'язки п
f,начальника €вген БАЛЕнко
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полохtЕння
про уповноважену особуо вiдповiдальну за органiзацiю та проведення

процедур спрощеноi закупiвлi, закупiвлi (KpiM вiдкритих торгiв, торгiв з
обмеженою участю, конкурентного дiалоry) в управлiннi кульryри

Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

I. Загальнi положення

1.Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни <<Про публiчнi
закупiвлi) (далi - Закон), накЕву MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi
УкраiЪи вiд З0.03.20|6 JЮ 557 <Про затвердження Примiрного положення про
тендерний KoMiTeT або уповноважену особу (осiб)> (iз змiнами) та визначае
правовий статус, загальнi органiзацiйнi та процедурнi засади дiяльностi
уповноваженоi особи угrравлiння культури Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii (далi управлiння), а також iT 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 нач€uIьника управлiння.

3. Метою дiяльностi уповноваженоI особи е органiзацiя та проведення
процедур Закугriвлi в iHTepecax управлiння на засадах об'сктивностi та
неупередженостi.

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

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

уповноваженою особою до електронноi системи закупiвель, не
оприлюднюються.

II. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваженоТ особи

1. Уповноважена особа здiйснюс дiяльнiсть на пiдставi наказу Еач€Lльника

управлiння.

культури
державноi
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2. Не можуть визначатися або призначатися уповноваженими особами
посадовi особи та представники уrасникiв, члени ixHix сiмей, а також народнi
депутати УкраiЪи, депутати Верховноi Ради ABToHoMHoi Республiки Крим та
депутати MicbKoi, раЙонноi у MicTi, раЙонноi, обласноi ради, iншi особи,
визначенi законодавством Украiни.

3. Пiд час органiзацii та проведення процедур Закупiвель уповноважена
особа не повинна створювати конфлiкт мiж iнтересами управлiння та уrасникiв
чи мiЖ iнтересами у-тrасникiв процедури Закупiвлi, наявнiсть якого може
вплинути на об'ективнiсть i неупередженiсть ухвалення рiшень щодо вибору
переможця процедури Закупiвлi.

Вiдповiдно до Закону конфлiктом iHTepeciB вважаеться наявнiсть
IIриватного iHTepecy у працiвника управлiння чи будь-якоi особи або органу, якi
дiють вiд iMeHi управлiння i беруть участь у проведеннi процедури Закупiвлi
або можуть вплинути на резулътати цiеi процедури, що може вплинути на
об'ективнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень або на вчинення чи
невчинення дiй пiд час проведення процедури Закупiвлi, таlабо наявнiсть
суперечностi мiж приватним iHTepecoM працiвника управлiння чи будь-якоi
особи або органу, якi дiють вiд iMeHi управлiння i беруть rIасть у проведеннi
процедури Закупiвлi та Ti службовими чи представницькими повноваженнями,
що впливае на об'сктивнiсть або неупередженiсть приЙняття рiшень або на
вчинення чи невчинення 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 право призначити декiлька уповноважених осiб, за
умови що кожна з таких осiб буде вiдповiдальною за органiзацiю та проведення
конкретних процед}р Закупiвель.

5. У разi визначення однiеi уповноваженоi особи управлiння мае право
визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженоi особи в разi iT
вiдсутностi (пiд час перебуваннrI 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 своiх функцiй керуеться
наступними принципами :

добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
максимЕLлъна 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:
планус Закупiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй системi

закупiвель;
здiйснюе вибiр процедури Закупiвлi;
проводить процедури Закупiвлi ;
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забезпечуе piBHi умови для Bcix уrасникiв, об'ективний та чесний вибiр
переможця процедури Закупiвлi;

забезпечуе 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 використан}uI електронноi системи закупiвель;

представляе iнтереси управлiння з питань, пов'язаних iз здiйсненням
закупiвель, зокрема пiд час перевiрок i контрольних заходiв, розгляду скарг i
судових справ;

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

роботах i послугах, що будуть закуповуватися;
пройти навчання з питань органiзацiТ та здiйснення публiчних закупiвель,

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

iнших працiвникiв управлiння з метою складання технiчних вимог до предмета
Закупiвлi, оцiнки поданих тендерних пропозицiй, пiдготовки проектiв договорiв
тощо.

У разi утворення робочоТ групи уповноважена особа е iТ головою та
органiзовуе iT роботу. Робоча гругrа бере уrастъ у розглядi тендерних
пропозицiй, а рiшення робочоi групи мае дорадчий характер;

приймати рiшення, узгоджувати проекти документiв, зокрема договору
про закупiвлю з метою забезпеченнlI його вiдповiдностi умовам процедури
Закупiвлi, та пiдгrисувати в межах своеi компетенцii вiдповiднi документи;

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

брати rlacTb у проведеннi нарад, зборiв з питань, пов'язаних з

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

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

та цього Положення;
органiзовувати та прово дити процедури З акупiвлi ;

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

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

Закупiвлi.
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1 1. Уповноважена особа персонаJIьно вiдповiдае:
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 гryблiчних закупiвель.
12. Рiшення уповноваженоi особи оформлюються протоколом iз

зЕвначеннrIм дати прийняття рiшення, якиiа пiдписуеться уповноваженою
особою.

13. Уповноважена особа для здiйснення cBoix функцiй, визначених
Законом, пiдтверджус свiй piBeHb володiння необхiдними (базовими) знаннями
у сферi публiчних закупiвель на веб-порталi центр€uIьного органу виконавчоi
влади, що забезпечус формування та реалiзуе державIIу полiтику у сферi
публiчних закупiвель, шляхом проходження безкоштовного тестування.

Виконуючий обовОязки
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