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ЛЬВIВ СЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА
РОЗПОРЯДЖЕ

пл. Львiв

АДМIШСТРАI_ЦЯ

ння

Про вuзначення уповновасrcеноi особu з
п umань про в еdення пу блiчнLlх з аt<упiв ель

mа заmверdаtсення Полоеrcення про

уповноваuсену особу

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>,

ПримiрНого полОженшI про тенДерниЙ KoMiTeT або уповноважену особу (осiб),

затвердЖеного нак€вом MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi вiд

30.03.2019 Jф557, з метою забезпеченнrI максимальноi ефективностi

використаннrI та ekoнoMii бюджетЕих коштiв, вiдкритостi та прозоростi на Bcix

стадiях закупiвлi ToBapiB, робiт i послуг:
1" Призначити уtIовноваженою особою, вiдповiдалъною за органiзацiю

та проведення процедур закугriвлi/спрощених закупiвелъ ЛьвiвськоТ районноi
державноI адмiнiстрацii Лъвiвськоi областi в"о. начальника управлiння
фiнансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату

райдержадмiнiстрацii Римар Наталiю Василiвну.

2. Затв9рдити Положення про уповноважену особу, вiдповiДалЬНУ За

органiзацiю та проведення процедур закупiвлi/спрощених закупiвель Львiвськоi

районноi державноi адмiнiстрацii Львiвськоi областi, що додаетъся"

3" Виконання обов'язкiв уповноваженот особи, вiдповiдалънот за

органiзацiю та проведеннJI процедур закупiвлi/спрощених закупiвель ЛЬВiВСЬКОi

районноi державноi адмiнiстрацii ЛьвiвськоТ областi (пiд час перебування на

лiкарняному, у вiдрядженнi, вiдпустцi та iнше) локласти на в.о. керiвнйКа

апарату р айдержадмiнi страцii Дкiвнич Роксолану Иосиф iBHy.
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Голова Христина ЗАМУЛА



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови

районноi державноi адмiнiсдр,ацii
в|д"ff' fiеiцllаЯ. 2021 року
х, 

ТоТТ

положЕннrI

про уповноважену особу, вiдповiдалъну за органiзацiю та проведення процеДУр

закупiвлi/спрощених закупiвель Львiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii
львiвськот областi

I. Загальнi полоrкецпя

1.1. Ще ПоложеннJI розроблено вiдгlовiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни
<Про публiчнi закупiвлi) (даrri - Закон) i визначае правовий статус, загальнi
органiзацiйнi та процедурнi засади дiяльностi уповноваженоТ особи,
вiдповiдальноi за органiзацiю та проведеншI процедур закупiвель/спрощених
закупiвель Львiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii ЛьвiвсъкоТ областi
(да_rli - замовник), а також його ('ф права, обов'язки та вiдповiдальнiсть.

1.2. Уповноважена особа - працiвник районноi державноi адмiнiстрацii,
призначена вiдповiдальною за органiзацiю та проведення процедур
закупiвель/спрощених закупiвель районноi державноi адмiнiстрацii (далi

уповноважена особа.
1.3. Метою дiяльностi уповноваженоТ особи е органiзацiя та проведення

процедур закупiвель/спрощених закупiвель в iHTepecax замовника на засадах
об' ективностi та неупередженостi.

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

t,5. Уповноважена особа за рiшенням керiвника замовника в

установленому законодавством порядку отримуе вlдповlдну дошлату за яксне
та сумлiнне викоЕання додатковоi роботи, пов'язаноi з органiзацiею процедур
закупiвель/спрощених закупiвель. i .

II. Засади дiяльностi та вимоги дtr уповновgженоi особи

2.1. Уповноважена особа здiйснюе дiяльнiстъ на пiдставi розпорядження
голови районноi державноi адмiнiстрацii у вiдповiдностi до норм трудового
законодавства.

2.2. Пiд час органiзацii та проведення проце.fур закупiвель уповноважена
особа не повинна створювати конфлiкт мiж iнтересами замовника та )п{асникiв
чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi, наявнiсть якого може
вплинути на об'ектИвнiстъ i неупередженiсть прийняття triiшень щодо виборУ
переможця процедури закупiвлi. У разi H€uIBHocTi зазначеног0 конфлiкry

уповноважена особа (особи) iнформуе про це замовЕика, який приймае
вiдповiдне рiшення щодо проведення закупiвлi без 1"racTi такоТ особи,



2.3. Замовник мас право призначити декiлька уповноважених осiб, за
умови що кожна з таких осiб буде вiдповiдальною за органiзацiю та проведення
конкретних процедур закупiвель/спрощених закупiвель.

2.4. Розпорядженням голови районноi державноi адмiнiстрацii може
призначаеться особа, яка буде виконувати обов'язки уповноваженоТ особи в

разi Ti вiдсутностi (вiдпустка, вiдрядження, хвороба тощо).
2.5. Уповноважена особа повинна мати:
вищу ocBiTy;
належний обсяг знань чинного законодавства у сферi публiчних

закупiвель та rrрактику його застосування.
У залежностi вiд обсягiв та предмета закупiвлi уповноваженiй ОСОбi

доцlльно орlентуватися в одному чи кlлькох питаннrIх:
в основах с)часного маркетинц, кон'юнктурi ринкiв ToBapiB, робiт i

послуг та факторах, що впливають на if формування, а також джерел€х
iнформацiТ про ринкову кон'юнктуру;

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

у видах, iстотних умовах та особливостях укJIадення договорiв про
закупiвлю ToBapiB, робiт i послуг тощо.

2.6. Уповноважена особа пiд час виконання cBoix функцiй керу€ться
такими принципами:

добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв;
максимЕUIьна економiя, ефективнiстъ та якiстъ;
вiдкритiсть та гlрозорiсть на Bcix стадiях закупiвлi;
недисцримiнацiя уrасникiв;
об' ективна та неушереджена,оцiнка тендерних пропозицiй;
запобiгання корупцiйним дiям i зловживаннrIм.

' 2.7. Уповноважена особа:
плануе закупiвлi та формуе рiчний план закупiвель в електроннiй системi

закупlвель;
, здiйснюе вибiр процедури закупiвлi;

проводить процедури закупiвель/спрощенi закупiвлi;
зdбезпечуе piBHi умови для Bcix уrасникiв, об'сктивний та чесний вибiр

переможця процедури закупiвлi/спрощеноi закупiвлi;
забезпечус складаннlI, затверджечня та зберiгання вiдповiдних документiв

з питанъ публiчних закупiвель, визначених Законом;
забезпечуе оприлюднення в електроннiй системi закупiвель iнформацiТ,

необхiдноi для виконання вимог Закону;
здiйснюе iншi дii, передбаченi Законом.
Рiшення уповноваженоi особи оформлюеться протоколом iз з€вначенням

дати прийняття рiшення, який пiдписуеться уtIовноваженою особою.
2.8. Уповноважена особа мае право: ,

брати )пIастъ у плануваннi видаткiв i визначеннi потреб в товарах, ;

роботах i послугах, що булуть закуповуватися;
пройти навчання з питань органiзацii та здiйснення закупiвель;
iнiцiювати створення робочих груп з числа с.lryжбових (посадових) та

iнших осiб структурних пiдроздiлiв замовника з метою складаннrI технiчних



вимог до предмета закупiвлi, оцiнки поданих тендерних пропозицiй, пiдготоВКИ

проектiв договорiв тощо;
приймати рiшення, узгоджувати проекти документiв, зокрема догоВОРУ

про закупiвлю,,з метою забезпечення його вiдповiдностi умовам ПроцеДУРИ

закупiвлi, та пiдписувати в межах своеi компетеЕцii вiдповiднi докУМеНТИ;
в установленому порядку вимагати та отримувати вiд службовиХ ОСiб i

пiдроздiлiв замовника iнформацiю та документи, необхiднi для виконаннrI

завдань (функцiй), пов'язаних з органiзацiею та проведенням процgдур

закупiвель/спрощених закупiвель ;

брати ytlacTb у проведеннi нарад, зборiв з питань, пов'язаних з

функцiон€lJIьними обов'язками уповноваженоi особи;

давати роз'яснення i консультацii структурним пiдроздiлаМ ЗаМОВНИКа В

межах cBoix повноважень з питань, що належать до компетенцii уповноваженоi
особи;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.
2.9. Уповноважена особа зобов'язана:
ДОТРИrчIуватися норм чинного законодавства у сферi публiчних закупiвелъ

та цъого Положення;
органiзовувати та пр ово дLIти процедури з акупiвель/спрощенi закупiвлi ;

забезпечувати piBHi умови . для Bcix уrасникiв процедур

закупiвель/спрощених закупiвель;

у встановленому Законом порядку визначати переможцiв процедур

закупiвель/опрощених закупiвель.
2.9.|0. Уповноважена особа несе персонЕrльну вiдповiдальнiсть:
за прийнятi нею рiшення i вчиненi дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до

законiв УкраiЪи;
за повноту та достовiрнiсть iнформацiТ, що оприлюднюетъся

електроннiй системi закупiвель;
за порушення вимог, визначених Законом у сферi публiчних закУпiвелЬ.

III. Порядок планування процедур закупiвель/спрощених закупiвель,
пiдготовки та затвердження iнформацii про необхiднi технiчнi,
' якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi

3.1. Гtпанування закупiвель здiйqнюеться на пiдставi наявноi потреби У
закугriвлi ToBapiB, робiт i послryг вiдповiдно до затвердженого кошТоРиСУ

видаткiв районноi державноi адмiнiстрацii. Запланованi закупiвлi включаЮТЬся

до рiчного плану закупiвель (далi - рiчний план) i здйснюютъся вiдповiдно До

рiчного плану.
3.2. Рiчний змlни уповноваженою3.2. Рiчний план та змlни до нього оприлюднюються уповноваженоЮ

особоЮ (особамИ) в елеКтроннiЙ системi закупiвель протягом п'яти робочих
днiв З дня затвердженнrI рiчногО планУ та змiН до ньогО в порядКу, визнаЧеНОIчtУ

у п. 3.3 цъого Положення.
3.З. ПiДставою для проведеннrI уповноваженою. особою процедур

закупiвель/спрощених закупiвель е дорr{енш{ замовника на проведення
вiдповiдноi закупiвлi (далi - дорr{ення), видане на пiдставi службовоi записки,
пiдготовленоi вiдповiдальним структурним пiдроздiлом районноi державноi
адмlнlстрац11,



3.4. Службова записка щодо проведення процедур закупiвель додатково

3.5. Службова записка повинна мiстити iнформацiю про необхiднi
тому числiтехнiчнi, якiснi та кiлькiснi характеристики предмета закупiвлi, у

вiдповiдну технiчну специфiкацiю (у разi потреби - плани, креслеЕня, мЕlJIюнки
чи опис предмета закупiвлi); iнформацiю про маркування, протоколи
випробувань або сертифiкати, що пiдтверджують вiдповiднiсть предмета
закупiвлi встановленим вимогам (у разi потреби); кiлькiсть товару та мiсце його
поставки таlабо мiсце, де повиннi бути виконанi роботи чи наданi послуги, Тх

обсяги; строки поставки ToBapiB, виконання робiт, надання послуг; очiкувану
BapTicTb предмета закупiвлi, iншу iнформацiю, необхiдну для опису предмета
закупiвлi та умов проведення закупiвлi, вiдповiдно до вимог, встановлених
Законом.

3.б. Особи, зазначенi у пп. 3.3 таЗ.4 ПоложенЕя, протягом трьох робочих
днiв з дня отриманнrI слryжбовоi записки погоджують iT або повертають
iнiцiатору з обов'язковим письмовим обrрунтуванням.

У разi, якщо протягом TepMiHy, з€вначеного в п. 3.б Положення,
записка з обов'язковим письмовим обгрунтуванням не була
iнiцiатору або не була. погоджена в системi електронного

документообiry з використаннrIм електронно-цифрового пiдпису, заIIиска
вважаетъся такою, що погоджена вiдповiдною особою за принципом
(мовчЕlзноi згодп>

3.8. Уповноважена особа протягом 3-х робочих днiв з дня отриманшI

дорrIення на проведеншI процедур закупiвель/спрощених закупiвель,
оформленого вiдповiдно до п. 3.3 Положення, розмiщуе в електроннiй системi
закупiвель оголошення про проведеннrI вiдповiдноi закупiвлi або засобами
системи електронного документообiry направляе керуючому справами
ceKpeTapiary КиiвсъкоТ MicbKoi ради письмовi зауваження щодо процедур

.l
закупlвель/ спрощених закупlвель.

. 3.9. Уповноважена особа пiд час органiзацii та проведення процедур
закупiвель/спрощених закупiвель повинна забезпечити об'ективнiсть та
неуперёдженiсть процесу органiзацiТ та проведеЕня закупiвель в iHTepecax
замовника. ЗаборонrIеться втрr{атися в роботу уповноваженоi особи для впливу
на об'ективнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи не
вчинення дiй пiд час проведення вiдповiдноi закупiвлi.

3.7.
службова
повернена


