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ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу в Комунальнiй ycTaHoBi <<Територiальний центр

соцiального обслуговуванн я (надан ня соlliальн их послуг)>> MeHcbKoi
MicbKoi ради

. )|,

I. Загальнi положення
1.1. I-{e Положення розроблено вiдповiдно до cTaTTi l l Закону Украiни

uПро публiчнi закупiвлi>, зi змiнами та доповненнями, (далi - Закон) i визначас
правовий статус, загальнi органiзацiйнi та гrроцедурнi засади дiяльностi
уповноваженоТ особи (осiб), а також Тх права, обов'язки та вiдповiдальнiсть.

1.2. Уповноважена особа - прачiвник N4енськоI MicbKoj ради (далi
замовник), визначений вiдповiдальним за органiзацiю та проведення процедур
закупiвлi/спроllдених закупiвель згiдно з ци]\1 Законом на пiдставi наказу

директора КУ <<'Гериторiальний центр соt_tiа;lьt{ого обслуговування (надання
соцiальних послуг)> N4eHcbKoT MicbKoT ради .

1.3. Метою дiяльностi уповноваженоl' особи е органiзацiя та проведення
процедур закупiвлi/спрощених закупiвель в iHTepecax КУ <Територiальний

центр соцiального обслуговування (надання соцiальних послуг)> VIенськоТ
MicbKoT ради на засадах об'ективностi та неупередженостi.

1.4, Уповноважена особа у своТй дiяльнос,гi керуються Закоrlом, iншими
нормативно-правовими актами з питань публiчних закугliвель та цим
положенням.

Il. Засади дiяльностi та вимоги llo \,повноваженоТ особи
2,l, Уповнова}кена особа Ilовинна N,Iати B1,1ul\/ ocBiTy (як правило юридичну

абсl економiчну), У залежнос,гi rзiд обсяr-iв та IIре,(мета ,]акупiвлi уповноважена
особа повинна володiти знаннями i навичками:

о в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурi ринкiв ToBapiB, робiт i

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

у чинних стандартах т технiчних уNlоt]tlх ToBapiB, робiт i послуг, якi
закуповуються замовн иком ;

о } видах, iстотних умовах та особливостях укладення догорiв про
закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг тощо.

2.2, У разi визначення кiлькох уповноt]it)кених осiб розмежування Тх

повноважень та обов'язкiв визначасться нака,]о\4 1_1иректора,



2.3. Не Mo)Iie бути l]и,]наченаt yгIoBt{ot]ilrl(L,lJOI{) особit, ,tзJty.lgp,r, замовником
(у,разi такого залучення) за договором гIро надання послуг для проведення
п роцедур зоt<lzц i вел ь/с прошених заку п i вел ь.

2.4, Не мо)ку,гь ви,]IiаLtатися уповнова}кеlIlli\,Iи особами гlосадовi особи та
tIl]t,лставникtl ),.Iztсниl<il], LIлеI]и lxHix сiп,tей, tI 

,Iilli())l( наролгri депутати Укра'fни,
леI,Iут,а,ги BepxoBttoT Ради Авт,сlномноТ РесIrl,б;liки Крим та лепутати MicbKoT,

районноi'у MicTi. районноТ, обласноТ ради.
2.5. Пiд Llac користування електроItI]ою систеtvtоtо закупiвель

ytlоt]новажена особа вносить до електрогIнtll сlIстеми ,]акупiвель персональнi
.riaHi. налас зго,ц) lltl lх обробку, l,а oII()l].ll()( TitKi дагri ),разi j'х,змiни.
llеllсоr-lальнi ,llatti. Btlt,cc,tti 1,tltlBHt)Ba)l(elIclttl clctlfioK) .i(о erteKl,poHHoT системи
заl(уll iвель, F{е оприлюдFIюIоться.

2.6. Замовl-tик в особi директора ма€,право призначити декiлька
уповновая(ених осiб, за умови що кох(на з,I,акl,tх осiб буле вi/tповiлальною за

tl1-1гагtiзitltiю r,a IIpoBe/leIIIIrI I(ot{KpeT,l]I,1x закylIitзс;tь/спр()lt{енIlх,]Lrкупiве;lь.
1.7.У рitзi вlл,tначеLlIlrI .]ltILt]e oilнic j'ltroBll()tli,l7licl-toi'сlсоби ,]il\IовlIиl(, в особi

директора, мае IlpaBo визнаLIити lIiшу особ\,, яrка буде викончtsати обов'язки

уIlовнова>кеноi'особи в разi iT вiдсутгrостi (пiд ,tас перебування на лiкарняному,

1, вiдрядлiеннi або вiдпчстцi тошо).
2.8. Визначення уповноваженоТ особи не Ilовинно створювати конфлiкт

lriiK illTepecaN,Iи ,]ilMoBI-I1.1l(|ll,t,tyLlaclIиKi.l Lllt l,ti;t; itrIcpecaMt.l 1rL;о.,tикiв проllеjlури
,]аliугliвлi/спlэощс,гlоТ закупiвлi, llаявнiсl,t, ,lкого Mo)I(e вtlлинути на

об'с:ктивнiсть i неуперед>tсенiсть ухваленгtя рiшень шодо виборч переможця
п роце/lури закупi влi/спроuденоТ закуп iвл i.

2.9. Конфлiк,t,сlм iHTelэeciB вв.t)касться rlllяlBtticTb прива1-1Iого iгrтересу у
IrpartiBHl.]Ka,JaMot]}l1.1Ktl Lltl бу,Llt,-я,кil'i tlctlСlt.t ltбtl оl]гlllt), rlKi :tiroтb вiд iMeHi

зtlNlовника i бср1,16 ),.lilс,гь ), ltроведеttгti lIр()tlед\ lrlI зi-]к\,Iriвлi/спрощеt-tоt'

зirltl,пiвлi або можуть вплиtlути на результати rticl' процедури
закl,пiвлi/спрощеноТ закупiвлi, що може |]пJlt|нути на об'с:ктивнiсть чи

rIечпередrкегtiсть прийrIяття нею рiшень або lI|l l]LIинення чLI невчинення дiй
tti.,t ,tatc проl]е/lе}llirl Ilроllе,il),ри,JLtl(\,|,IiB-гti/cгrptlittctttlj"lilKyпiBлi.,r,ir/aбo наявнiсть
cr ttерс.tгtс,lс,гi гrliili 1-1p}.1Bltl,L{t.,lN4 iгIr-c,pectlM п1llitlil]lltJKa-I ,]aMloB}"{tjl(a ч14 буль-яко)'

оссlби або органу, якi дiють вiд iпleHi замовllика iберуть 1чt-lзс-г, у проведеннi
процедури закупiвлi/спрощеноТ закупiвrri та Ti сJlу)кбовими чи

представницькиt\4и повноваженнями, шtо l]l|ливас на об'с:I<тивнiсть або

tIе\:llсре,il;ttегliсl L гll)ийtllt,г,гя 1litttc,tlb або LIi,l ljtlI1IlelllIя LIи неl]LlиtIення дiй гriд час

ll|)()I]e.rlelltlrl lll)()llcil)plr jLll(\/|riB;liicIlp()lrlettcll ,llttir ttitз,lli,

].l0. Уповltсlва)(енi особи Mo)l(y]-b прсlt"л l,tt llttl]LIaHHrl з 11l.tl,i.lltb сllэганiзачii та
,здiйсненняl публi.lних закупiвель, у тому LIисJIi Itистанцiйно в IHr-epHeTi.

2.1 l. Уповноважена особа для здiйснеl]нrI cBtrj'x функцiй. визначених цим
Заttсlгlошл. пiдr,верлжчс свiй piBeHb вtl.-ttl.tittttя необхiднl.tмttt (базовлlми)
,]lIaII}]rlN/lll Y c(le1-1i гrублi.lttt.iх,]аtiYIliгзе.,lt, гlа tзсб-tltl1-1гtt-lti Уltоrзгttltзаil(еного орган\/



tl1_1rIxo]\1 tlрох()]{7кеI]ня бе,зксltлтс)вtlоt,о lec l\ }]titltlя. I lоря:tсtlс оргагri,зачiТ

1,ес,|,yванняl 1111111,r,oBtt)I(etlиx ociCl визнаLlа(,l,ьсrl \"rtclBI-toBa)KetlиNI органом.
2.|2. Уповноважена особа пiд час оргаtl-tiзаtltiТ та провеllення процедури

заrкугliвлi/спрощеноi закупiвлi повинна ,забезпечити об'сктивнiсть та

Ilе\/передrкенiсть процесу органiзаrtil' 1,а проведелIня llроцедур
,]аl(yпiве:lь/сгllэ()LltеIItIх ,JiiK\,гIitзe.llb tз iItTepecilx tlt\I()BIll]Kil.

2,lj. Упtlвtlсltза)кеIl[t сlссlба Ilir1 .lac BI-,lK()lIi.lIIFlя сlзtllх tll),гIкrtiй керусться

Hitcl-)/ п ним и гlри нL(иIlаl]\4 и :

. добросовiсна конкуренчiя серед учасниl(lt];

. максимLlJlьна економiя та есрективнiс,l,ь;

. вiдкритiс,гь l-а прозорiсr,ь гtа Bcix c,I,i_t,lliltx,зltl<упiвlri;

. F{еJII..Iскрirr,tiнацiя VLItlс}lиltiв;

. об'€I(тl.tвна та неуперед)l(еl{а оцiнк;t tl1-1сiгtс1,1ицiй;

. ,]апобiгання корупцiйним дiям i злов)I(иванням.

?..| 4. Уповноважена особа:
о lIJ|oHyc заr<упiвлi ,l-a (lоllшл5rс рi.tгlttй tt_tittl ,заr<угtiве:tь в електроннiй

с },lс,геNJ i,за r<у,п i ве, l t,:

. зlliйслttос, вибiр проL(едурrл заку1-1iв.гtt;

о проводить процедури закупiвель/спрошlенi закупiвлi,
, . забезгtечус piBHi умови для Bcix учасникitз. об'ск,гивний та чесний вибiр

llepeI\4o)IiLlя проllеilуl]и зtll(угliвrri/спlэсlttlсtttll'закчпiвлi;
n ,забе,зlIсLl)/(, скла/lан}lr]. ,]tll,t]t,pj{)l(eFlllrl li] ,збt,llil,а}|llя вiлпtlвiдгtих

.LlоI{)Nlеll,tiв,з гrи гаlIь пуСl:li.lнихзакупiве,tl,. ви,]нl-lLlеFIих ']аконопл Укра'fни

,,Про riубл iчнi закуп iвлi>>;

о забезпечу€ оприлюдн ння в електроннiй системi закупiвель iнформацiт,

необхiдноТ для виконання вимог '3itксlгtу Украi'ни uПро

заrtу,п iB"rli>>;

публiчнi

. здiйснюс: iншi дiт' передбаченi Законсlм Укратни ,,про публiчнi
закупiв,rti>>,

r Рirшення )/повноваженоl'особи о(lормлrок)ться протоколопl iз зазначеннямl-
даr,и його при й нятт я, який п iдп исчс,ться уг1 о в I{ о Btl)Keнoto особою.

]. l 5. Уповtt()l]zl)t(сllil особа \,la(, гlраво.

. llрLIiiпца,t,и 1litttctttlя (,з ocpclpMl:tcIll1,1\l tзi.,tltс-ltзijlIttll,сl IIpoTOKOJl)'

yIloBI-Iol]tlltccHoT особr.r). в,|,омч Llllc.Ii 1,1iшегtt,lя tцоло необхiдностi

ви правлення техtl i чн их (механiчних, t|lс,lрмал ьн их) пом илок, допушен их

гlри BHeceHHi iнформачii' про закугtiв.llttl. яка огIрLlлlодtIюсться на веб-

пор,гал i У Ilс,lвноваiкеного органу;
о о,l,рим\/l]tll,t4 вiд с;tl,iItбових сlсiб i пi.lц;эtl t. ti.IiB зап,tс,lвниI{а irlформаuiltl T;t

jlокуI\4е[l,гlл, необхi:lнi д_гrя виl(онаI,iнrI ,Ji.lB:taHb (rРуrlкцiй), поВ'яЗаНИх З

органiзацiсrо та г]роведенням публiчних,закугriвеlrь;
. брати участь у проведеннi нарад,,зборiв З ПИТЗНl,, пов'язаних з

фу н кцiо r{ал ьни l\4 Il обо в' я зкам и у п о t] l l () tJtt;t, е t t oI' особ и ;



. здiйснювати iншi дiт, передбаченi Законом Укратни ппро публiчнi
закуп iвл i>.

2.1 6. Уповноважена особа зобов'язана:
о щотримуватися норм чинного законодавства у сферi публiчних

закупiвель та цього Положення.
2.1]. Оплата працi уповноваженоТ особи здiйснюсться з вiдповiдною

допJlатою згiдно Llинного законодавства.

' lll. Вiдповiдальнiсть
. З.l. УпоЪноважена особа несе вiдповiдальнiсть за:

. прийнятi нею рiшення i вчиненi дiт (бездiяльнiсть) вiдповiдно до законiв
УкраТни;

о повllо,гу та лостовiрrliсть iнформаLtii'. lliO оприлк)днIосться на веб-

портаJl i Уповноваженого органу;
о порушення вимог, визначених Законом у сферi публiчних закупiвель.

}


