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Положення про уповноважену особу за органiзацiю та ведення процедур
спрощених закупiвель в Управлiннi екологiТ та природних pecypciB

виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiТ)

I. Загальнi положення

1.1. I]e Положення розроблено вiдповiдно до статгi 11 Закону УкраiЪи
<Про публiчнi закупiвлi> (да.лi - Закон) i визначае правовий статус, загальнi
органiзацiйнi та процедурнi засади дiяльностi уповноваженоi особи, а також iT
права, обов'язки та вiдповiдал ьн icTb.

1.2. Уповноважена особа за органiзацiю та ведення процедур спрощених
закупiвель в Управлiннi екологiТ та природних pecypciB виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (далi -
Управлiння) - службова, посадова особа Управлiння, визначена вiдповiдаrrьною
за органiзацiю та проведення спрощених процедур закупiвлi згiдно iз Законом
на пiдставi власного розпорядчого рiшення або .Iрудового договору
( Kor гr,paKтv).

l.З. Метою дiяльностi уповноваженоi особи с органiзацiя та проведення
процедури спрощеноi закупiвлi в iHTepecax Управлiння на засадах
об'сктивностi та неупередженостi.

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

II. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваженоi особи

2.|. Уповноважена особа здiйснюе дiяльнiсть на пiдставi наказу
Управлiння або трулового договору (контракту) у вiдповiдностi до норм
трудового законодавства.



У разi укладення трудового договору такий договiр може укJIадатися на
встановлений чи невизначений строк за погодженням Управлiння та
уповноваженоi особи або на час органiзацii та проведення процедур
(прочелури) спрощен их закуп iвель.

2.2, Не можуть визначатися уповноваженими особами посадовi особи та
представникИ учасникiв, члени ixHix сiмей, а також народнi депутати УкраiЪи,
депутати Верховноi Ради ABToHoMHoi Республiки Крим та депутати MicbKoi,
районноi у MicTi, районноi, обласноТ ради.

2.3. Пiд час органiзацii та проведення процедур спрощених закупiвель
уповноважена особа не повинна створювати конфлiкт мiж iнтересами
УправлiннЯ та учасникiВ чи мiЖ iнтересами учасникiв процед}ри спрощеноi
закупiвлi, наявнiстЬ якого може вплинутИ на об'ективнiсть i неупередженiсть
прийняття рiшень щоло вибору переможця процедури закупiвлi.

У разi наявностi зазначеного конфлiкry уповноважеЕа особа iнформус
про це Управлiння, яке приймас вiдповiдне рiшенrrя щодо проведеннrI
процедури без ylacTi такоТ особи.

2.4. Нача.ltьник Управлiння мас право визначити одну, двох чи бiльше
уповноважених осiб у залежностi вiд обсягiв закупiвель.

2.5. У разi визначення однiеi уповноваженоi особи начшIьник Управлiння
мас право визначити особу, яка буде виконувати обов'язки уповноваженоi
особи в разi i'i вiдсутностi (пiд час перебування на лiкарняному, у вiдрядженнi
або вiдпустцi).

2.6. Уповноважена особа повинна мати:
вищу ocBiTy;
не менше двох poKiB досвiду роботи у сферi закупiвель;
належний обсяг знань чинного законодавства у сферi публiчних

закупiвель та практику його застосування.
У за,.rежностi вiд обсягiв та предмета закупiвлi уповноваженiй особi

доцiльно орiснтуватися в одному чи декiлькох питаннях:
в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурi ринкiв ToBapiB, робiт i

послуг та факторах, що впливають на ri формування, а також джерелах
iнформаuii про ринкову кон'юнктуру;

у чинних стандартах та технiчних умовах ToBapiB, робiт i послуг, якi
закуповуються управлlнням;

у видах, iстотних умовах та
закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг тощо.

особливостях укладеннJI догорiв про

2.7. Оплата працi уповноваженоi особи здiйсню€ться на пiдставi законiв
та iнших нормативно-правових aKTiB Украiни, штатного розпису. Розмiр



заробiтноi плати уповноваженоi особи визначаеться у 1рудовому договорi
(KoHTpaKTi) та вiдповiдно до вимог законодавства.

2-8. У разi визначення двох i бiльше уповноважених осiб начальник
управлiння може прийняти рiшення щодо створення вiдповiдного окремого
структурного пiдроздiлу та визначити керiвника, який органiзовуе робоry
такого пiдроздiлу.

2.9. Уповноважена особа пiд час виконання cBoix функцiй керуеться
наступними принципами:

добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
максимtLпьна економiя r,a ефективнiсть;
вiдкритiс,гь ,га прозорiсть на Bcix стадiях закупiвлi;
недискримiнаuiя учасникiв;
об'сктивна та неупереджена оцiнка тендерних пропозицiй;
запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням.

2. 10. Уповноважена особа:
складае та затверджуе рiчний план спрощених закупiвель;
здiйснюс вибiр процедури спрощеноi закупiвлi;
проводить процедури спрощених закупiвель;
забезпечуе piBHi умови для Bcix уlасникiв, об'ективний та чесний вибiр

переможця;
забезпечус складаннJI, затверджеЕня та зберiгання вiдповiдних документiв

з питань публiчних закупiвель, визначених Законом;
забезпечуе оприлюднення iнформачii та звiту щодо публiчних закупiвель

вiдповiдно до вимог Закону;
представляе iнтереси Управлiння з питань, пов'язаних iз здiйсненням

процедур спрощених закупiвель, зокрема пiд час перевiрок i контрольних
заходiв, розгляду скарг i судових справ;

нада€ в установлений строк необхiднi документи та вiдповiднi пояснення;
аналiзуе виконання договорiв, укладених згiдно iз Законом;
здiйснюс iншi дii, передбаченi Законом, трудовим договором

(контрактом) або посадовою iнструкцiею.

2.1l. Уповноважена особа мае право:
брати участь у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби в товарах,

роботах i послугах, що будуть закуловуватися;
пройти навчання з питань органiзацii та здiйснення закупiвель;
iнiцiювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та

iнших осiб структурних пiдроздiлiв управлiння з метою скJIаданн;I технiчних
вимог дО предмета спрощеноi закупiвлi, оцiнкИ поданиХ тендерних пропозицiй,
пiдготовки проектiв договорiв тоцо;



2. 13, Уповноважена особа несе персональну вiдповiдальнiсть:
за прийнятi нею рiшення i вчиненi дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до

законiв Украiни;
за повноту та достовiрнiсть iнформацii, що оприлюдню€ться на веб-

порталi Уповноваженого органу;
за порушення вимог., визначених Законом у сфе i публiчних закупiвель.

начальник

приймати рiшення, узгоджувати проекти документiв, зокрема договору
про закупiвлю з метою забезпечення його вiдповiдностi умовам процедури
спрощеноi закупiвлi, та пiдписувати в межах cBoei компетенцii вiдповiднi
документи;

вимагати та отримувати вiд службових осiб i пiдроздiлiв управлiння
iнформацiю та документи, необхiднi для виконання завдань (функцiй),
пов'язаних з органiзацiею та проведенням процедур спрощених закупiвель;

брати y^racTb у проведеннi нарад, зборiв з питань, пов'язаних з

функцiональними обов'язками уповноваженоi особи;
давати роз'яснення i консультацii структурним пiдроздiлам управлiння в

межах cBoix повноважень з питань, що наJIежать до компетенцii уповноваженоi
особи (осiб);

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.

2. 12. Уповноважена особа зобов'язана:
дотримуватися норм чинного законодавства у сферi публiчних закупiвель

та цього Положення;
органiзовувати та проводити процедури закупiвель;
забезпечувати piBHi умови для Bcix уrасникiв процедур закупiвель;
у встановленому Законом порядку визначати переможцiв процедур

закупiвель.

Андрiй МАЛЬОВАНИЙ


