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На виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчого
оргаЕу Киiвськоi MicbKoi рали (КиiЪськоi Micbкoi державноi адмiнiстрацii)
С. Ситнiченка вiд 12.04.2021 Ns 1754 (з) Запит на отримtlння публiчноi
iнформаuii щодо надання копiй документiв про призначенruI уповноваженоi
особи з проведення публiчних закупiвель та положенЕrI про порядок роботи
уповноваженоi особи та органiзацii проведення публiчних закупiвель
.Щепартаменту транспортноi iнфраструкг}ри виконавчого оргalну Киiвськоi
MicbKoi рми (Киiвськоi Micbкoi державноi адмiнiстрачii) опрачьовано.

Копii вищевкitзаних документiв надЕlються на 5 арк.

Заступник дирекгора Вiта.,чiй оСЬМАк

ЛюдмЕIа А.ъперовIrч
з664з-з7



виконАвчий оргАн киiвськоi MIcbKoI рлди(киIвськА мIськд дЕржлвнл лдмlнrстрдЙi

lIpo визначенI]я уповIlоважеtlоi особи з спрощених закупiвель та затвердження
положення про уповноважсну особу з спрощспих закупiвель .Щстlартаменту,гранспор,гноi iнфрас,грукryри виконавчого органу КиiвськоТ MicbKoi рали(Киiвськоi MicbKoi дерlrсавноi адмiнiстрачii)

Вiдповiлно ло Закоку Украiни <rПро публiчнi закупiвлi>, Примiрноr.о
положення про тендерний koMiTeT або уповноважену особу (осiб), затверлжеllого
HaKa:loM MiHicTepcTBa економi,tного розви.l.ку i Topr.iBrri Украillи вiд 30 березня
20lб рокУ }lъ 557, з метою здiйснення спрощевих закупiвель
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НАКАЗУЮ:

[. ВизначИти АЛЬПЕРОВИЧ ЛюдмиЛу Миколаiвну - начаJIьника вiддi.пу
з tlублiчних закупiвель управлiння з фiнансово-економiчних питань
уповноваженою особою з спрощених закупiвсль flспартаменry транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiъськот Miobkoi рди 1кйiъсiкоi MicbkoT
державноi адмiнiстрацii).

2, Затвердити Положеllня про уповноваrкену особу з спрощених
закупiвель .щепартаменry транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
киiвськоi MicbkoT рааи (киiвськот Micbkoi державноi адмiнiстрацii), що додаеться.3. Контроль за виконанняп,r цього Haкaзy з€lл}Iшаю за собою.

йJ////""/ Валентиtl OcrriIOB
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ЗДТВЕРДЖЕНО

Ir:* [еПаРТаменry транспортноi
lнфраструктури викоl{авчого оргаIу
Киiвсь.коi MicbKoi ради (Киiвськоi
Mlcbkol державноi алмiнiстрацii)

2я с' 2020 року Ns х д.rg

положЕнl-Ut
про уповнова>tсену особу з спрощених закупiвель

.щепартаменту транспортноi iнфраструктуiи викопавчого оргапу Киiвськоi
м i cbKoi рали (КиiЪсь Koi Mi cbKoi лержавноi алr"riн icTpauii1

l. Загальнi поJlоження

1,1, Це Положення ро3роблено вiдповiдно до Закону Украihи <Пропублiчнi закупiвлi> (дмi - Закон) та Примiрного положення про тендерний
KoMiTeT або уповноважену особу {осiб), 

-затвЪрдженого 
наказом MiHicTepcTBa

економiчного розвитку iторгiвлi Украiни вiд j0 березня 2016 року tTn SSZ.r.u
визначае правовий стаryс, загщtьнi органiзацiйяi та процедурнi засадй дiяльностi
уповноваженоТ особи, а також ii права, обов'язки та вiдповiдальнiсть.

1.2, Уповноважена особа - посадова особа {епартамеrrту транспортноТ
iнфраструкryри вIiконавчого органУ КиiЪськоi MicbKoi Ради (Киiвськот 

"i.r*oTдержавноi адмiнiстрацii) (лмi - ,Цепартамент), визначена вiдttовiдальною за
органiзачiю та проведення спрощених закупiвель згiдно iз Законом на пiдставi
наказу !епартаменту та цього Положення,

1.3. flепартамент е Замовником, цо здiйснюе закупiвлi ToBapiB, робiт i
послуг вiдтIовiдно до Закону.

1.4, Спрощепа закупiвля - пРидбання замовником ToBapiB, робiт i послуг,
BapTicTb яких дорiвнюе або перевищуе 50 тисяч гривень та е меншою за BapTicTb,
що встановлена у пунктах l i 2 частини першоi статгi 3 Закоку.

1.5. Замовник мае право визначити декiлька уповноважених осiб, за умовищо кожна з таких осiб буле вiдповiдмьtlою за органiзацiкi та проведення
конкретних процедур закупiвель.

l.б. MeTolo дiяльностi уповноваженоi особи е органiзаrtiя та проведення
спрощеноI закупiвлi вiдповiдно lto cTaTTi l4 Закояу та закупiвель, перЬдбачених
частиною cboмolo cTaTTi 3 Закону.

1.7. Уповноважена особа у своiй дiяльностi керусться Законом, iнlrими
нормативно-правовими актами з Itитань публiчних закупiвель та цим
положенням.
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2. Засдли дiяльносгi та вимогн до yпOBt|oBa2Kelloi особtt з спрощеllих
закчпlвелl,

2.1. Уповноважена особа здiйснюе дiяльнiсть на пiдставi Еаказу
!епартамеuту та цього Полоrкення.

2.2. Уповноважена особа пoBllHHa мати вищу ocBiTy, як правило юридичнуабо економiчну ocBiTy. У разi визначення iino*o* y"o;;;";;;;ix ociO
розмежування ix повноважень та обов'язкiв здiйснюеться на пiдставi накщу
.Щелартаменту.

не можуть визначатися уловноваженими особами посадовi особи та
предствв}lики учасникiв, члени ixHix сiмей, а також iншi особи визначенi
Законом.

2,з. ПiД чаС користування електронною системою закупiвель
уповноважена особа впосить до електронltоi системи закупiвель персЬнапьнi
данi, надас зго.ry на ik обробку та оновлюе TaKi данi у разi i змiни. Персональвi
данi, BHeceHi уповноваженою особою до електронноi системи aunyoiuanu, na
оприлюднюються.

2.4. У раз\ визначення однiеi уповноваженоi особи директор ,щепартаменry
або особа, яка виконуе йогtr обов'язки, мае право визначити особу, яка будЪ
виконувати обов'язки уповновФкеноi особи в разi iT вiдсутностi (на час
тимчасовоi непрацездатностi, службового вiдрядх<ення або вiдгryстки).

2,5. Визначепня уповновФкеноi особи не повинно створlовати конфлiкт
мiж iнтересами .Щепартаменту та учасника чи мiж iнтерЬсами учасникiв
спрощеноi закупiвлi, наявнiсть якого може вплиЕути на об'ективнiсть i
неупередженiсть ухвалення рiшень щодо вибору переможця спрощеноi
закупiвrri.

. 
Конфлiктом iHTepeciB вважаеться наявнiсть приватною iHTepecy у

прашiвtrика .Щеtlарта.пrеtlту чи будь-якоi особи або орг.rну, якi дiють вй iMeHi
l|епартаменту i беруть участь у проведеннi слрощеноi закупiвлi або моlкуть
вплинути на результати цiеi спрощеноi закупiвлi, що може вплпнути на
об'ективвiстЬ чи неупередЖенiсть прийняття нею рiшень або на вчинйня чи
невчицепня Дй пiд час проведеняя спрощеноi закупiвлi, та./або цаявнiсть
суперечностi мiж прива,гним iHTepecoM працiвника .Щепартаменту чи будь-якоi
особи або органу, якi дiють вiд iMeHi ,Щепартаменry i беругь участь у проведепнi
спрощеноi закупiвлi та ii службовими чи представницькими повноваженнями,
що впливае на об'ективнiсть або неупереджевiсть прийняття рiшевь або на
вчинення чи неачине}rня дiй пiд час проведення спрощеноi закупiвлi.

2.6. Уповноваrкена особа rtiд час органiзачii та проведення спрощеноi
закуrliв.rri повинна забезпечити об'сктивttiсть та неупередженiсть процесу
органiзацii та проведеIlr,lя спрощених закупiвель в iHTepecax .Щепартамен.ry.

2.7. Уповlrовокена особа може прой,ги навчання з питань органiзацii та
здiйснення публiчних закупiвель, у тому числi дистанцiйне в IнтернЪтi.
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Уповноважена особа для здiйснеп}rя cBoii функцiй, визначсних Законом,
пiдтверджуе свiй piBeHb володiння необхiдними (базовими) знаннями у сферi
публiчних закупiвель на веб-порталi Уповноваженого оргаку шJIяхом
прOходження безкоштовного тестування. Порядок органiзаrtii тестуванття
упоtJноI]ажених oci б визна.tаеться УповноважеЕ}Iм органом.

2.[i. Уповноважена особа пiд час виконання cBoix фуrrкчiй керуегься
нас,ryпними принциrlа},Iи;

- лобросовiска конкуренцiя серед 1"racHиKiB;
- максимальна економiя та ефективнiсть;
- вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвлi;
- недискримiначiя учасникiв;
- об'сктивна та веупереджена оцiнка тендерних пропозлтцiй уrасникiв;
- запобiгання корупчiйним дiям i зловжtлванням.

3. Права. обов'язки та вiлltовiда,,lыliсrь уповноважено1 особи з
сtIрощеttпх за lсl,п iвел ь

3. l. Уповновахсепа особа;
- плакуе закупiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй системi

закупiвель;
- здiйснюс вибiр процед,чри закупiвлi;
- подае рiчний план закупiвель тендерному KoMiTeTy .Щ,епартаменту для

його затвердrкення;
- проводить спрощенi закупiвлi;
- забезпечуе piBHi умови для Bcix учасникiв, об'сttтивний та чесttrtй вибiр

переможlц спрощеноТ закупiвлi;
- забезпечус складання, затвердження та зберiгання вiдповiдних

докушrентiв з питань публiчних закупiвель, визначених Законом;
- забезпечуе оприлюднення в елекгроннiй системi закупiвель iнформацii,

необхiдноi для виконання вимог Закону;
_ здiйснюс iншi дii, передбаченi Законолt.

З,2. Рirпення уповноваженоi особи оформлюються протоколом iз
заj}наченнrlм дати прийнятгя рiшення, який пiдписуеться уповновaDкеною
особою.

3.3. Уповноважена особа мае право:
- планувати видатки i визначати потреби в товарах, роботах iпослугах, що

будуть закуповувsтися;
- проход}tти навчання з питань органiзацiТ та здiйснення закупiвель;
- iнiцiювати створення робочих грfп з числа посадових та iнших осiб

струкryрних пiлрозлiлiв .Ilепар,гаменry з метою скпадання технiчних вимог ло
предIиета закупiвлi, оцiнки поданих тендерних пропозицiй, пiдготовки проектiв
договорiв тощо;

- приймати рiшення (з оформленням вiлповiдного протоколу уповноваженоi
особи), в тому числi рiшення щодо необхiдностi виправленнrl технiчнlо<
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(механiчних, формальних) помилок, допущених при BHeceHHi iнформацii про
закупiвлю, яка оприлюднюеться на веб-портмi Уповноваженого оргаýу;

- узгоджувати проекти документiв, зокрема договору про спрощену
закупiвлю з Meтolo забезпечеltIля його вiдповiдностi умовам закупiвлi, та
пiдписувати в межах своеТ компетенцiТ вiдповiдн.i документи;

- вимага,l,и та оlрцмувати вiд посtцових осiб та iнших осiб структурних
пiдроздiлiв [епартаменту iнформацilо та документи, необхiднi дIя викояання
завдань (функцiй), пов'язаних з органiзацiсю та проведенням закупiвель;

- звертатись з обrрунтованим письмовим клопотанням до директора
flепартаменту або особи, яка виконуе його обов'язки, про проведеtlня перевiрки
дiй посадових осiб та iнших осiб с,Фукlурних пi:lроздilriв [епартаменту, у разi
невиконаf,lня flими або неналежного виконанrrя обов'язкiв, леревищення cBoix
повноважень, що призsело до порушен}ul законодавства у сферi пуб:riчних
закупiвель;

- здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.
3.4. .Г{ля пiдготовки огоJlошен}tя про проведення спрощеноi закупiвлi та

вимог до предмета закупiвлi за наказом директора Щепартаменry або особи, яка
виконуе його обов'язки, уповноважена оооба може заrD/чати iнших працiвнrакiв

.Ц,епартаменry.
3.5. 3а наказом директора .Ц,епартаменту або особи, яка виконус його

обов'язки, може утворюватися робоча груflа у складi працiвникiв fiепартаменry
ДЛя ро3ГлядУ тендерних пропозиuiй. У разi утворення робочоi групи
уповноважена особа е 'iT головоlо та органiзовуе ii роботу. До складу робочоi
lрупи застосовуIоTъся вимоги абзаuу другого частини cboMoi cTaTTi 1l Закоку.
Робоча група бере участь у розrтялi тендерних проuозицiй, а рiшення робочоi
групи мае дорадчий характер.

3.6. Уловноважена особа зобов'язана:
- органiзовувати та проводити спрощенi закупiвлi;
- забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв, об'ективний та чеспий вибiр

переможця спрощеноi закупiвлi;
- доlримуватися норм законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього

Положення;
- здiйснювати iншi дi[, передбаченi Законом.

4. Вiдповiда.rtьн icTb уповноваженоi особи з сrtрощенrtх закупiвель

4. l. За порушеннJl вимог, установленtL\ Законом та нормативно-правовими
актами, прийнятими на виконання Закону, уповноважена особа несе
вiдловiдальнiсть згiдно iз законом,

l.[иректор Вментин OCi4ilOB
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