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На виконання доручення застулника керiвника апарату виконавчого
органу КиТвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрацiТ)
е. Ситнiченка вiд l2.04.202l М 1754 (з) .Щепартаментом з питань державного
apxiTeKTypHo - будiвельного контролю MicTa Кисва виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi лержавноi адмiнiстрачii)
(лалi .Щепартамент), в межах компетенцiТ, розглянуто Ваш елекrронний запит
на отримання публiчноi iнформацii вiд 07.04.202l щодо наданЕя iнформацiТ
(документiв) про призначення уповtlоваженоi особи з проведення rryблiчних
закупiвель, що здiйснюються виконавчим органом КиТвськоТ MicbKoi ради
(Киiвською мiською державною адмiнiстрацiсю) та положення щодо порядку
роботи такоТ особи з питань здiйснення державних закупiвель.

3а результатами розl ляд} нада.мо наступнi копiТ локументiв:
- копiю наказу вiд 01,06.2020 Nc 295 <Про поклаJtання обов'язкiв

уповноваженоi особи з питань органiзачii та проведення спрощеноi закупiвлi у
,Щепартаментi>;

- копiю наказу вiд 01.06.2020 Nt 29,1 <Про закупiвлi у .Щепартаментi";
- копiю положення про уповноважену особу, вiдповiдальну за орга-

нiзацiю та проведення процедур спрощених закупiвель в ,Щепартаментi.

З повагою

В. о. директора

О:ьга Сидкяrо 202-77-60

оксана [IоПоВИЧ

,Щолаток на 5 арк. в I прим,



вико}lлвчиЙ оргАн кЙвськоI MIcbKoI рАди
(ки[вськА N,llськд дЕржАвнА АдмlнIстрд{Iя)

ДЕIIАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPHO _

БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИеВА
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Про локладанrя обов'язкiв уповноваженоi
особи з питань оргакiзацii та проведення
спрощеноi закупiвлi у .Щепартаментi з питань
державного apxiTeKrypHo - будiвельного контолю
MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

N, "N"q{

Ксрrочись пуцктом першим частини першоi статгi l1 Закоrу Украi'ttп
кПро публiчнi закупiвлi>, наказом MiHicTepcTBa економiчпого розвитr<у i
торгiвлi вiд 30.03.20l9 N9 557 (Про затвердя{еЕня Примiрного положенrrя ттро
тендерниЙ KoMiTeT абО уповноваженУ особу (осiб)>, постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 18.01.2017 Ns 15 (питання оплати працi працiвкикiв
державних органiв), з метою забезпеченrrя максимальноi ефективностi
викориатанюI та eKoHoMii фонду заробiтноi плати, вiлкритостi i прозоростi на
Bcix стадiях закупiвлi ToBapiB, робiт та послуг

НАКАЗУЮ:

1. Покласти обов'язки уповноваженоi особи з питань органiзачii та
проведення спрощеноi закупiвлi на Сидоренко Ольry Володимирiвну,
завiдувача сектору бухгалтерського облiку та фiнансовоi звiтrrостi - головною
бухгалтера. 

.

2. Встановltти Сидоренко Ользi Володимирiвнi з 02.06.2020 надбавку за
виконанкя особливо важливоi роботЕ, що вимагае вiд працiвнпка особлнвоi
органiзацiйно - виконавчоi компетенцii та вiдповiдальностi у розмiрi 20 %
посадового окладу.

В. о, лиректора /' оксана ПоПоВИЧ

Щr

3, Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.



виконАвrиЙ орглн киiвськоi MlcbKoI рАди
(КИIВСЬКА MICbKA ДЕРЖАВНЛ ММIНIСТРАЦIЕ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО APXITEKTYPEO _

БУДIВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ MICTA КИ€ВА
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Про закупiвлi у .Щепартаментi
з питань державного apxiTeKrypHo -
будiвельного контролю MicTa Кисва
Dиконавчого органу Т(иТвськоТ MicbKoi ради
(Ки'iЪськоi MicbKoi дерr(авttоi адмiнiстрацii)

вiдповiдно до Закопу Украiни <<про гryблiчнi закупiвль, наклtу
MiHicTepcTBa економiчного розвитку iторгiвлi Украiни вiд 30.03.20lб Ns 557
<Про затвердження Примiрного положен}п про тендерний KoMiTeT або
уповноважену особу (Осiб)) та з метою створеriЕя конý.рецтного середовица
у сферi державних закупiвель

нАкАзуIо

1. Утворити тендерний KoMiTeT Департаменту з питань державного
архiтекцрно - булiвельного контролю MicTa Киева виконавчогэ оргацl
КиiЪськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (далi -
.Щепартамент).

2. Затвердити Положенrц про тендерний KoMiTeT Департам€нту
(додаток l ),

3. Затвердити склад тендерЕого KoMiTeTy ,Щепартаменry (лодаток 2).
4. Затвердити Положення про Уповноважену особу, вiдповйальну за

органiзачiю та проведення процедур спрощених закупiвель в .Щепартаментi
(додаток З).

5. Визнати таким, що втратив чиннiсть нака} Департаменту
вiд 09.09.20lб М 54 <Про рворення тендерного комiтецr> (зi змiнами).

6, Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

N9 JqL/

В, о. директора оксана Попович
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Додаток 3 до нмазу Департамевту з

пmавь дсржавпого apxiтeKтypнo-

будЬальвого коцтролю мigга Кпсвд

виконавчого органу Киiвськоi Micbкoi

радп (Киiвськоi Micbкoi державноi
амrrliстрылi1 Bil d!fuЩХр оЕ!

ПОЛОЖЕННЯ
про уповнова?Itеву особу, вiдповiдальну за органiзацiю та

проведешня процедур спроЦенrrх закупiвель в

.Щепартамеttтi з питаlIь державного архiтекryрпо - булiвельного
ковтролю MicTa KIrcBa виконавчого оргапу ItttiBcbKoi MicbKoi ради

(киiвськоi лriськоi державItоi адмilriстрачii)

I. 3агальнi положення
1.1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закоку УкраiЪи <Про

публiчнi закупiвлЬ (да.ri - Закон) i визначае правовий стаryс, загальнi
органiзацiйнi та прочелурнi засади дiяльностi уповноваженоt особи, а також ii
права, обов'язки та вiдповiдальнiсть,

Yci термiни, цо вживаються в цьому положеннi вiдповiдають TepMiHaM, що
вя<иваються в Законi.

1.2. Уповноважена особа (особи) - с.гryжбоза (посадова) чи iнша особа, яка е
працiвником ,Щепартаменry з цитань державного apxiTeKrypHo - будiвельного
коцтролю MicTa Киева виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi ради (КиiЪськоi
MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) i визначена вiдповiдальною за органiзацiю та
проведення процед)ф спрощених закупiвель на пiдставi наказу.

1.3. Замовник -,Щепартамент з питань державного архiтеrryрно -
будiвельного контоmо MicTa Киева виконавчого органу Киiвськоi MicbKoT радп
(Киiвськоi MicbKoT лержавноТ алмiнiстацii) (далi - Департамент)

1.4. Метою дiяльностi уповноваженоi особи е органiзацiя та проведешя
процедур спрощених закупiвель в iHTepecax замовника на засадах об'екпrвностi
та неупередженостi.

1,5. Уповноважеча особа (особи) у своiй дiяльностi керуються 3аконом
Украiirи <Про rryблiчнi закупiвлi>, iншими нормативно-правовими актами з
питань гryблiчнrтх закупiвель та цим Положенням.

II. Засадц дiяльноgгi та вимоги до уповноваженоI особп
2,1. Уповноважена особа здiйснюс дiяльнiсть шляхом покJIадання на

працiвника iз rлтатноi чисельностi функцiй уповноваженоi особи як додатковоi
роботи з вiлповiдною доплатоlо згiдно законодавства.

2,2. Не можуть визначатися уповновахенцми особами посадовi особи та
представники учасникiв, члени ixнix сiмей, а також народнi депутати УкраiЪи,
деrryтати BepxoBHoi Рци АвтономноТ Республiки Крим та деrrутати MicbKoi,
районноi у MicTi, районноi, обласноТ рали.

2.3. Пiд час органiзацii та проведення процедур спрощених закупiвель
уповноважена особа не повлIнна створюватн конфлiкт tлiж iнтересами
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чи мlж lнтересами учасникiв процед/р спрощеня
закупiвель, наявнiсть якого може вплиЕути на об'€юивнiст; i нфередженiст
прийняття рiшень щодо вибору перемоrсця процедур спроц.r* iчryЪi""*.

У разi наявностi зазначеного конфлirry уповноЪ"жЪн" особа iнформуе пр,
це замовника, який приймае вiдповiдне рiшrення щодо проведення процедуl
спрощенlтх закупiвель без участi TaKoi особи,

2.4. Уповноважена особа пiд час вккокання cBoii функцiй KepycTbcl
наступними принципами :

1) добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
2) максимальна економiя. ефективнiсть та пропорчiйнiсть;
jJ вtдкрцl,ar",u прозорiсть на Bcix стадiях закупiвель;
4) недискримiнацiя ласникiв та piBHe ставленюI до них;5) об'ективне. та неупереджеЕе визначенюI переможця процедриспрощеноi закупiвлi;
б) запобiгання корупцiйним дiям i зловживан}ям.
2.5. Уповноважена особа:
l) плануе закупiвлi та формуе рiчний план закупiвеь та змiн, та

доповнення до нього в електроннiй системi закупiвель.
2) злiйснюе вибiр процедур спрошених закупiвель;
3) проводить спрощенi закупiвлi;
4) забезпечуе piBHi умови для Bcix учасникiв, об'ективний та чесний вибiр

переможця процедури спрощеноi закупiвлi;
5) забезпечус скJIадавня, затвердженнJl та зберiганюя вiдповинrr(

доку_ментiв з пlтгань публiчних заryпiвель, визначенlтх ,-,"" з"*оrо*;
6). забезпечуе оприлюднеtrнi в електроннiй 

"""r""i aunyrri""nb iнформацii,
необхiдноi дзrя виконання вимог цього Закону;

7) здiйснlое iншi дii, передбаченi цим ЗакЬном.
2.6. УповЕоважена особа (особи) мас право:- отримувати письмову, та./або елекцlонну iнформачiю вiд структурнюс

пiдр_оздiлiв ffепартаменту стосовно потреби в тЪвараi, роОотах i пофгах,
що будуть закуповуватися, в;значення предмеry закупiвлi;- пройти навчан}ш з питакь органiзацii та здiйснення зЬкупiвель;

- lнlцlювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та
iнших осiб структурних пiлроздiлiв 

"uro"Hn*u 
. 

""rЬa скпадапня
технiчних вимог до предмета закупiвлi, оцiнки поданих теl (ершо(
пропозицiй, пiдготовки проектiв договорiв тощо;- приймати, рiшення, узгоджувати проекти документiв, зокрема договору
про закупiвлю з метою забезпечення його вiдповiдкостi умЬвам процедrр
спрощених закупiвель, та пiдписувати в межах cBoci компетенцii.
вiдповiднi документи;, вимагатИ та отимувати вiд службових (посадовкх) осiб i пiдроздiлiв
замовника iнформацiю та документи, необхiдчi дJт.я виконання завдань
(функцiй), пов'язалих з органiзацiею та проведенЕям процедур
спрощених закупiвепь;

- брати 
. участь у проведеннi нарал, зборiв з питань, пов'язаних з

фуrrкцiона.llьними обов'язкаruи уповноваженоi особи;



- л4D4rи рчз ясценlUl 1 коцоультацii структурним пiдроздiлам замовIIика в

межах cвoix повновФкеttь з питань, що наJIежать до компетенцii

уповновФкеноi особи;
- здiйснювати iншi дiТ, передбаченi Законом.
2.7. Уповноваrкена особа зобов'язана:
- дотриItfуватися норм чйнного законодавства у сферi гryблiчних закупiвеJБ

та цього Положення;
- органiзовувати та проводити процед}ри спрощених закупiвель;
- забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв проце,цур спроцепrD(

закупiвель;
- у встановлевому Законом порядку визначати переможцiв процедФ

спрошених захупiвель,
2.8. Уповноважена особа несе персокальку вИповiдальнiсть:
- за прийнятi нею рiшення i вчиненi дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до

законiв УкраIни;
- за повноту та достовiрнiсть iнформацiТ, що оприJIюднюеться на веб-

портмi Уповноваr(еного органу;
- за порушення вимог, визначених Законо_м у сферi публiчних закупiвель.

2.1l. Уповноважена особа не несе вiдповiда.rrьнiсть за порушенrп порядку
визначення предмета закупiвлi; не оприлюднення або порушення cTpoKiB
оприлюднення iнформацii про закупiвлi; придбання ToBapiB, робiт i послл
до/без проведенrrя процедур спрощених закупiвель вiдповiдно до вимог закону;
внесенrrя змiн до iстотних умов доювору про закупiвлю у випадкаJ(, Ее
передбачених законом; внесення недостовiрних персональних давих до
електонноi системи закупiвель та не оновлення у разi ii змiяи, якщо таки
лорушення були допущенi не з ii. вини.
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Отримав (ознайомився)


