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На виконання доручення заступника керiвника апарату виконавчого

органу КиТвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoT державноТ адмiнiстрацii)

С. Ситнiченка вiд 12.04.2021 Jф |754 (з) у Щепартаментi з питань ресстрацiТ
виконавчого органу КиТвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ

адмiнiстрачii) опрацьовано в межах компетенцii Ваш запит щодо наДаНня

публiчноi iнформацii.
За результатами опрацювання надаемо коцii наступних документiв:
1) наказ Щепартаменту з питань реестрацii виконавчого органу Киiвськоi

MicbKoT ради (КиТвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацiТ) вiд 06.04.202| Jф 16-з

<Про внесення змiн до наказу .Щепартаменту з питань ресстрацiТ виконаВЧОГо

органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиiвськоТ мiськоi державноТ адмiнiстраuiТ) вiл

l0 червня 2020 року М 25-з <Про визначення уповноваженоi особи, яка

вiдповiдальна за органiзацiю та проведення процедур закупiвель/спрОщеНИх

закупiвель .Щепартаменту з питань ресстрацii та затвердження ПоложеНня ПРо

уповноважену особу> (на2 арк. в 1 прим.);

2) Положення про уповноважену особу, яка вiдповiдальна за органiзацiЮ

та проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель ЩепартаменТУ З

питань ресстрацii виконавчого органу Киiвсъкоi MicbKoi ради (КиТвськоТ MicbKoT

державноi адмiнiстрацii), затверджене нак€вом.Щепартаменту з питань рееСтРаЦii
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноТ

адмiнiстрацiI) вiд l0.06.2020 Jф 25-з (на 4 арк. в 1 прим.).

Щиректор

Оксана Мiрошнiченко
489-8,7-,74

оксана СКАСЬоВА
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Про внесення змiн до наказу .Щепартаменту з
питань реестрацii виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) вiд 10 червня 2020 року Ng 25-з
<Про визначення уповноваженоi особи, яка
вiдповiда.гrьна за органiзацiю та проведення
процедур закупiвель/спрощених закупiвель
,Щепартаменту з питань ресстрацii та
затвердх(ення Положення про уповноважену
особу>

Вiдповiдно до Закону УкраТни <Про публiчнi закупiвлi> та у зв'язку iз

кадровими змiнами

НАКАЗУЮ:

1. Внести змiни до наказу .Щепартаменту з питань реестрацiТ
викоЕавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoT дерЖавноi
адмiнiстрацiТ) вiд 10 червня 2020 року Jф 25-з кПро визначення уповноваженоТ
особи, яка вiдповiдальна за оргаuiзацiю та проведення процедур
закупiвель/спрощених закупiвель ,Щепартаменту з питанъ рееСтРаЦii Та

затвердження Положення про уповноважену особу>>, виклавши пУýкт ПеРший в

такiй редакцii:
<<Покласти виконання обов'язкiв уповЕовах<еноТ особи, яка вiдповiДальна за

органiзацiю та прOведення процедур закупiвель/спрощених закУшiвеЛЬ

ýепартаменту з питань реестрачii виконавчого органу КиТвськоi MicbKoi

ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii) на головного спецiаЛiСТа

вiддiлу коорлиначii реестрацiТ юридlIчних осiб та фiзичних осiб-

W



пiдприсмцiв управлiння забезпечення коOрдинацiТ районних в MicTi Кисвi
державних адмiнiстрацiй .Щеrrартаменry з питань реестрацiТ виконавчого
органу Киiвськоi мiськоi ради (КиiвськоТ MicbKoT державrrоТ адмiнiстрачii)
МIРОШШЧЕНКО ОКСАНУ ПETPIBHY.D

2. Визнатll таким, що втратив чиннiсть наказ ff,епартаrиенry з питань

ресстрачii виконавчогс органу КиТвськоi MicbKoT ради (КиТвськоi MicbKoi ради)
вiд 03 грудня 2а2а Л} 44-з кПро внgсення змiв до наказу ,Щепартамsнту з питань

ресстрачiТ виконавчого органу Киiвськоi мiсъкоi ради (Киiвськоi мiсъкоi
державноТ адмiнiстрацii) вiд l0 червня 2а20 J,lb 25-з <Про визначення

уповноваженоi особи за оргакiзацiю та про8едення прOцедур
закупiвель/спрощених закупiвель .Щепартаменту з питань реестрацiТ та
затвердженýя Положенкя про уIIовýоважену особуl.

3. Контроль за ви.конанням цього накщу запишаю за собою.
', ';

ýиректор скАсьовА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ .Щепартаменту з пЕтань

реестрачii виконавчого 0ргаýу
КиТвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ
MicbKoi державноi адмiнiстрачii)
вiд <<{0 >>Ф"dЖ2020 року У, *U:Ь

7-

положýння
fipo уtlовнсв1жену особу, яка вiдповiдальна за орrанiзацilо та

проведеIIня шроцедур закупiвель/сп рощен и х закупiвел ь

ýепартамеIIту з питакь ресстрацii викошавчоrо орг*ну КиiвськоТ
м i cbKoi рад и (КиТвськоi Micb коi дерrка в II оТ адмiнiстра цt 0

I. Загальнi полохсеннff

1.1. Це Положення розроблено вiдповiдно до Закону УкраТни кПро
публiчнi закупiвлi) (далi Закон) i визначае правовий статус, загальнi

органiзачiйнi та прошелурнi засади дiяльностi уповноваженоi особи, яка

вiдповiдальна за органiзацiю та проведення цроцедур закупiвель/спрOщених
закупiвель ýепартамеýту з питаЕь реестрацiт виконавчого органу Кlriвськот

MicbKoi РадИ (КиiвеькОi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), а також fi права,

обов'язки та вiдповiдальнi стъ.
1.2. yci термiни, що визначаються В цьому положеннi вiдповiдають

TepMiHaM, щ0 визначенi в Законi i вживаютьоя у такому значеннi:
1.2.1. 3амовник * ,Щепартамеýт з питаиь peecTparriT виконавчого орrану

Киiвсъкоi MicbKoi ради (Киiвськоi мiськоi державноi адмiнiстрацii).
|.2.2. Уповноважена особа - посадова особа ýепартаменry з питань

реестрацii виконавчOго оргаку klltBcbkoi Micbkoi ради (киiвськот MicbkoT

державноi адмiнiстрацii), на яку покладено обов'язки з органiзацii та проведення

процедур закупiвель/спрощених закупiвель 3амовника.
1.2.3. Конфлiкт iнTepeciB - наявнlсть приватног0 iHTepecy у працiвника

3амовника чи будь-якоТ особи або органу, якi дiють вiд iMeнi Замовннка i берутъ

участь у проведеннi процедури закупiвлi/спрощеноi закупiвлi абО можутЬ

вппинути на результати цiет процедурп закупiвлi/спрощеноi закупiвлi, що може

вплинути на об'сктивнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень або на

вчинення чи нGвчикення дiй пiд час прOведення процедури закупiвлi/спрощеноТ
закугriвлi, та/або наявнiоть cyпepetlнocTi Mixc приветни.м iкTepecoM прашiвника

за}rовника чи будь-якоi особк або оргаву, якi дiютъ вiд iMeHi замовника i беруть

учесть у цроведеннi процелури закупiвлilспрощеноi закупiвлi та iT службовими
чи предст{lвницъккми повноваженнями, щс впливае на об'сктивнiсть або

"*уrr.р*дженiсть 
прийнятrя рiшень або на вчинення чи невчинення дiй пiд час

прOведення процедури закупiвлi/спрощеноi закупiвлi.



1.3. МеТОЮ Дiяльностi УповноваженоТ особи е органiзацiя та проведення
ефективних та прозорих процедур закупiве.llь/спрощених закупiвель Замовника.

1.4. Уповноважена особа у своТй дiялъностi керуються Законом, iншими
НОРМаТИВно-правовими актами з питаlIь публiчних закупiвель та цим
положенням.

rI. Визначешшя/призначення та вкмоги до уповIIоваженоi
особи

2.1.Визначення/гlризначення Уповноваженоi особи здiйснюеться на
пiдставi наказу Замовника у вiдповiдностi д0 вимог Закону.

2.2. Уповноважева особа здiйснюе свою дiяльuiсть на пiдставi наказу
Замовника та цього Положення.

2.3. Уповноважена особа повинна мати вищу ocBiTy та наJlежний обсяг
ЗНань ЗаКонодавGтва у сферi публiчних зацупiвель та його практицного
застосування.

2.4. У разi визначення/призначеЕЕя кiлъкох уповноважених осiб
роЗМежування ix повноважень та обов'язкiв визначаеться наказом Замовника.

III. Принципи та засадп дiяльностi УповrlоваженоТ особи

3.1. Уцовноважена особа шiд час виконання cBoix функцiй керуеться
наступними принципами :

1 ) добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
2) максимаlтьна економiя, ефективнiсть та пропорцiйнiсть;
3) вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвель;
4) недискримiнацiя учасникiв та piBHe ставлення до них;
5) об'сктивне та неупереджене визначення переможця процедури

закугri вл i/спрощеноi заку пi влi ;

6) запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.
3.2.Учасники (резиденти та нерезиденти) Bcix фор* власностi та

органiзацiйно-правових форм берутъ участь у процедурах закупiвель/сrрощених
закупiвель на рiвних умовах.

3.3. Уповноважена особа забезпечуе вiльний доступ ycix учаоникiв до
iнформацii про закупiвлю, передбаченоi Законом.

3.4. Пiд час користування електро}lною системою закупiвель
Уповноважена особа вносить д0 електронноi системи закупiвель персональнi
данi, надас згоду на ix обробку та оновлюе TaKi данi у разi ix змiни. Персональнi
данi, BHecerri УповноваженоIо особою до електронноТ системи закупiвель, Ее
оприлюднюIOться.

3.5. Замовник мае право визначати/призначити декiлъка уповноважених
осiб, за умсви що кожна з таких осiб буде вiдповiдальною за органiзацiю та
проведення конкретних процедур закупiвель/спрощених закупiвель та у
залежностi вiд ik обсягiв.



3.б. Уповноваженi особи можуть пройти навчання з питань органiзацiТ та
здiйснення публiчних закупiвель, у тому числi дистанцiйне в IHTepHeTi.

3.7. Уriовноважена особа для здiйснення cBoik функцiй, визначених цим
Законом, пiдтверджуе свiй piBeHb володiння необхiдними (базовими) знаннями у
сферi публiчних закупiвелъ на веб-шорталi Угtовповаженого органу шляхом
проходження безкоштовного тестуваЕня.

3. 8. Уповноважена особа:
1) плануе закупiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй

сиотемi закупiвель;
2) здiйснюе вибiр процедури закупiвлi;
3) проводить процедури закупiвельlспрощенi закуrriвлi ;

4) забезпечуе piBHi умови для Bcix учасшикiв, 0б'сктивний та чесний вибiр
переможця процедури закуп iвлi/спрощеноi закупiвлi ;

5) забезпечуе скJIадання, затвердження та зберiгання вiдповiдних
документiв з шитань публiчних закупiвель, визначеких Законом;

6) забезпечус оприлюднення в електроннiй систеплi закупiвель iнформацii,
необхiдноi для виконання вимог Закону;

7) прелставпяе iнтереси Замовника з питанъ, пов'язаних iз здiйсненнярt
закупiвель, зокрема кiд час шepeBipoK i контрольник заходiв, розгляду скарг i

судових справ;
8) здiйснюе розмiщенt я та оприлюднення iнфорrплашii про закупiвлi

Замовника в iнформацiйно-аналiтичнiй системi iнтернет-порталу <КиiЪаулит>;
9) здiйснюе iHmi дii, передбаченi Законом.

IY, Права та вИповiдальнiсть

4.1. УповнOважена особа мае право:
l) брати участъ у ппенуваннi видаткiв i визначеннi потреби в товарах,

роботах i послугах, що будуть закуповуватися;
2) пройти навчання з I1итань органiзацii та здiйснення закупiвель;
3) iнiцiювати створенЕя робочих груп з числа службових (гrосадових) та

iнших спецiалriстiв з метою складання технiчних вимог до предмета закупiвлi,
оцiнки поданих тендерних шропозицiй, пiдготOвки проектiв договорiв тощо;

4) приймати рiшення, узгод}кувати проекти документiв, зокрема договору
про закупiвлю з метою забезпечення його вiдповiдностi умовам lrроцедури
закупiвлi, та пiдписувати в межах своеi компетенцiТ вiдповiднi документи;

5) вимагати та отримувати вiд працiвникiв i пiдроздiлiв Замовника
iнформачiю та документи, необхiднi для виконання завдань (функuiй),
пов'язаних з органiзацiсю та проведенням процедур закупiвель;

6) брати участь у проведеннi нарад, зборiв з питань, пов'язаних з

функчiокаJIьними обов'язками Уповноваженоi особи;
7) давати роз'яснекня i консультацiТ структурним пiдроздiлам Замовника в

межах cBoix повноважеяь з питань, що наJIежать до компетенцii Уповноваженоi
особи;

8) заiйснювати iншi дiТ, передбаченi Законом.



4.2. УповýOважена особа персOнально вiдповiдас:
l) за прийнятi нею рiшення i вчиненi дiТ (бездiяльнiсть) вiдповiдrrо до

законодавства Украiни;
2) Эа повноту та достовiрнiстъ iнформацi? про закупiвлi Замовникё, що

оприлюднюýться в iнформацiйних та електрOнних системах;
3) за порушеннrI виIuог, визначених закснодавством у сферi публiчних

закупiвель.
4.3. РiШекня УповноваженоТ особи оформлrоIOться rlро"rоколом iз

ЗtlЗНаЧенням дати прийняття рiшення, який пiдписуеться уповнOваженою
особою.

4.4. !ря пiдготовкlt тендерноТ документацiТ rа/аба 0голошýншя про
прОВедення спрощеноТ закуrriвлi та вимог до предмета закупiвлi за рiшенням
Замовнлtка Уповноважена особа може заJIr{ати iнших працiвникiв Замовýика.

4.5. За рiшенням Замовника може утворюватися робоча група у складi
працiвникiв Замовника для розгл,яду тендерних пропсзицiй/пропсзицiй, У разi
УТВОРеННЯ Робочоi групи Уповковаж8на особа е i-i головою та органiзовуе fi
РОбОry. ýО Складу робочо'i групи заýтосовуютъся вимоги Закону. Робоча група
бере участь у розглядi тендерних пропозицiйlпропозишiй, у проведеннi
ПеРеГоВорiв У разi здiЙснення переговорноi шрOцедури, а рiшекня робочоi групи
мас дорадчнй характер.

4.6. Втруlання в робоry Уповноваженоi особи для вшливу на об'ективнiсть
або неупередженiстъ прийняття рiшень, або на вчиItення чи невчинення дiй пiд
час lтроведення вiдповiдноi закупiвлi не допускасться.

4.7. У разi вiдсутшостi Уповноваlкеноi особи, у зв'язку iз тимчасовоlо
непрацездатнiсто, перебуванпям у вiлпустцi та з iнших причин, iT обов'язки
виконус iнша особа визначе}iа Замовником.

.Ц,иректор оксана еКАСЬоВА


