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Нiжинськоi MicbKoT ради ЧернiгiвськоТ областi

1. Зага;rьнi полохtенЕя

i. iile [lоложення розрOблено вiдтtовiдно до Закону УкраТни <Про публiчнi
ЗакУпiвлi> (далi - Закон) i врtзнача€ правовий стат\,с, загацьгti органiзацiйнi та
ПРОuелУРнi Засадl.{ дiяльностi },повноваженоТ особи, а також ТТ права.
обов' язкtt та вiдповiлil_тьнiсть.

Yci терп,tillи. rцо вживаються в цьох,lу поjlожеFl1qi вiдповiдают,ь TepMiHaK,t_ lд.о
вжi,Iвак)ться в Законi.

1.2. УПОвtlоважена особа - фахiвеuь з rrчблiчнlлх :закулiвс-;tь. на яког0
покладено обов'язклt вI,Iконання фчнкцil:t з органiзацii та проведен}lя
ПРОцедУр закупiве:rъiспрошених заtс\,пiвель в КНП <Нiжlлнськиli мiсъкиli
пологовилi будлrнок>

l.З. Заtиовник кНiжинський пiiськиl,"t пологовий булинок>> НiжинськоТ
Micbicoi раJи Чернil iBcbKo.i областi.

1.4. N{етою дiяльностi 1,повноваженоТ особи з лублiчнtrх закупiвель с
ОРганiЗаtliя та проведення процедур в iHTepecax зарIовника на засадах
об' сктивнос,гi та неупередженостi.

1.5. Уповноважена особа (особрr} у cBoTr1 дiяльносr,i керуються Законом
УкРаiни <Гlро публiчrri зак_чпiвлi>" iншимt{ нормативно-правовLIмIл aKTa},II{ :t

пI{TaHb публiчнlц закупiвель та ц}lм Положенням.



2.засади дiяльностi та вимоfи до уповноваженот особи

2.1. Уповноважена особа здiйснюс дiяльнiсть на пiдс.гавi трулового договорy
у вiдповiдностi до норм трудового :]аконодавства.

2.2. Liе п,lож.чть в!lзнпчат1.1ся уIIовноважениNIи особами посадовi особl.т .га

пре/{с,Iавники yчасникiв. ч.лени TxHix ciMet]t, а також народшi депутатI{
YKpaTгllr. депvтаIIt ВерховноТ Радlr ABToHol.tHoi Ресrrуб-пiкlr Крим та депута].}1
п,ticbKoT, районноТ у MicTi" pal",IoHHoi. обласноl ралl.

2.З, Пiд час органiзашii та гроведенI{я процедур заltугtiвель упOвнOважена
особа не повинна cTBopIoBaTLI конфлiкт MilK iнтересами замовника та
учаснtлкiв чи мiж iнтересами 1,часнlrкiвпроцедур закl,гtiвель/спрошених
закvпiвель, наявнiсть якого може вплl{нчти на об'сктивнiсть i
нечпереджецiст,ь прr]_I"lнrIтт.я рiпlr--нь Ir{одо вибору переNтOжIL{ пра];едур
закчп iве"rьiспроruених закyпiвель.

У РаЗi НаяВностi зазначеного конфлiкт,у ytlовноважена особа iнформус про це
зa\IoBI]I,tKa. якt-iй приймас вiлповiдне рiшення шодо проведен}iя гIроцелур
закуtliве--tь/спрощених закупiвель без участi Takoi особрt.

2,4. Уповноважена особа шоBI,IHHa мати:

. вищу освiгч.

2.5. оплата працi уповноваженоТ особи (dlахiвця з публiчних закуrliвель)
здiйснюсr ься згiдно штатного розп!rсу.

2.6. Ушовноважена особа гriд ча.с вI{коца}lня cBoix c|lprKrtiй кер}rсться
наступнип,lи принципами :

I ) добросовiсна конкуренцiя серед учасникiв:

2) максип,iальна eKoti oмiя, ефeKTi.iBHiсть та пропорчiлiн iстъ.

З) вiдкритiст,ь та прозорiсть на Bcix стадiях закугriвелъ;

4) недлrскрип,лiнацiя учасникiв та piBHe стов;lснI{я дtr ll}lx.

5) об'сктт.tвне та неупереджене визначе}{ня переможця прOцедурt{
закуlllвJIl/сlIрошеноl }ак},пlвлl.

6) запобiганl{я кор_чпцiйнишl дiям i зловживаннltм.



2. 7. Уповноtsа}кена особа:

1) rrланус закугliвлi та формус рiчний план закyпiвелъ та змirrl{ та доповнення
jIO нЬОГО ts електроннiЙ s-,r.lcTeмi закyгliвелъ на пiдставi п}Iсъ&lовоi та"/або
електронноi iнфоtэмацii начальн}lка планово-еко}iомiчного вiддiлу Замовника.
Рiчниl".r план, змiни та доповнення до нього погоджyютъся начаJ,Iьником
планово-економiчного вiддiлу Замtовнлrка;

2) здiйсrтюс вибiр процедур закупiвель/спрощенLIх закупiвель:

З) проводить процедури закчпiвельiспрощенi закупiвлi;

4) забезгrечус piBHi уrr,rови для Bcix ччасникiв, об'€ктивний та чесний вибiр
перsможця процедури закупiвлiiспрошеноТ закупiвлi,

5) забезпечуе скJIадання, затвердженняT,a зберiгання вiдповiдн}rх документiв
з питанъ гrублiчних заку,пiве-ть, вIlзначених цим Законом:

6) забезпечус опрI-rлюднення в ехектроннiй системi закупiвель iнфоршrачiТ,
tlеобхiднот для виконаннrl вимог цъого Закону:

7) здiйсrпое iHrrri лiТ, передбаченi цtrм ЗаконоN,l.

2.8. Угrовноважена особа tособ1,1) h{ас право:

r отримувати ilисьмову " та/або електронну iнформацiю вiд начальника
IIланово-економiчного вiддiлу, працiвн1,1кiв бухгалтерii та iнrпих
вiдповiдальнI/D( осiб Зm,rовЕика про IшаIIув€IнюI видаткiв i врвначенrrя
потреби в товарtж, робот€lх i послугах, що будугь закуповуватися,
визначення прsдмету закугliвлi;
пройти навчання з IIитань органiзацii та здйсненIuI закупiвель;
iнiцiювати створенlrя робочих груп з числа службовlж (посадових) та
irmllж осiб cTpyKTypHI,D( пiдроздiлiв зttмовника з метOю складаж{rl
технiчншс вимог до предмета закупiвлi, оцiтжи поданlD( тендерних
пропозшIiй, гriдготовки проектiв договорiв тощо;
прrймати рiшення, узгOджувати шроекти докумеrrгiв, зокрема догов ору
про зак5rпiв.lшо з метою забезпечення його вiдповiдlостi
умовам процедур закупiвель/спрощеню( закупiвель, та пiдгпlсувати в
межах cBoci компетенцii вiдгlовiднi документи;
вимiгати та отримувtlти вiд службовш< (посадовю<) осiб i пiдроздiлiв
замовника iнформацiю та документи, необхiдri для виконанIuI завдань
(фужцiй), пов'язанlD( з органiзацiею та гIроведекuIм цроцедур
з акупiвепь/сriрощенлпс закупiвелъ ;

брати )л{асть у проведеrпri нарад, зборiв з питtlнь, пов'язанIдс з

фуrжцiон€шIъними обов' язками уповнов €Dкýноi о соби;

о

о

I



t,

. даваrх Iхв',lсшшЕя i консулътацii cTpyKTypHIдvI пИроздiл* :_,у::т,1
в r@ сшп( повнова)кенъ з IIиTtlHb, що наuIежать до компетенш1

упошепоi особи;
. 1пilЫоrатп ilшj дii, передбаченi Законом,

2-9. Ушвжена особа зобов'язана:

о JоТрIПryъаТися норм чинноГо ЗаконоДаВсТВа у сферi пчблiчних

_- 'llBe--tb Та цъоГо По-цоження: 
rьlсrrроЩеIlихr]-]I-tl]оВYВаТиТаПроВоДИ.гиПроЦеДуррIЗакYПlВеl

,.lKr пiвель:
. lзбезпечуватtl piBHi умови для Bcix уа{асникlв процедур

з ак1 пt вел ьiспрощеl]рlх закупiвель :

о \ встановл*uоrrу Законом порядку влIзначати гtереможцlв процедур

з акугliвельlспрошених закупi в ель,

], l0. Уповноважена особа несе персонilJtьну вiдповiдапьнiс-гь,

с .За шриl-лнятi нею рiшенюI i вчиненi лiТ 1бездiяльнiсть) вiдповiдно до

законiв УкраТни;
о Зп повноту та достовlрнlстЬ irrформачii, шо оприлюднюсться на веб-

порталi Уповнов&кеного органу;

о Зil порушrеншI в}lмог, вI,вначених Законом у

закупiвсль.

сферi публiчних

2.1 1. Уповноважена особа не несе вiдповiдацьнiсть за порушен}lя поряд11
L' l 1' J lluDllvD 

i: неоприлIоднення або порушrеННЯ cTPoKiB
вI{значення ]Iредтчlе,га закупlвл_ ,^R:л i ,_пr_rтtrтr

LrtlРfrJtп._rлIfvlllr/r л_ -_г 
: , 

,

доlбез проведення процедур закугliвель/спрошtених закупiвелъ вlдповlдно до
. .-л,о, r*i_ пIп \/

вимог закону: внесенrrя iMiH до icToT,H}rx уN4ов договору лро закупlвJlю у

випаjiках, не передбачеtлих законом: внесення недостовiрних персоналъних

даних до eJIeKI,poHHoi системИ закупiвеЛь та нео}tовлеI{ня у разi ix зш,tiнlr,

якiriо такрi поруiliеiiiiя бi,jitl ДОfi:y'Шеiri не з ii tspli{ii,

Отримав (ознайомшвся) :
тl.ФIль


