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Першому заступнику
мiського голови
з питань дiяльностi
виконавчих органiв ради

КНП "Нiжинська lЦ\4Л iм.М.Галицького" повiдомляс що в нашому закладi
наказом генераJIьного директора ЛЪ450 вiд 29.10,2020 року дIя закупiвлi
ToBapiB робiт та послуi потреб закладу визначена уповноважена особа.

На ваш лист вiд |7.02.2021 року надаемо положення про уповнOвФкену
особч.

Засryпник генерального директора
з економiчних питань
КНП (НiжинськоТ L[t4Л iM, М.Галицького>
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]АТВЕРДЖЕНО
l еЕсрмьни\j дирекгороN1

KFlП "lIilKIrяcbKa i{NIЛ iлt. \,1, Гапицького "

по-rIожЕннrI
про чпоRнова,кеч} особу (осiб)

кн11,,tliживська цN{jl irt.М.Галицького"

l. Jага.]tьнi поjIоrкеttяя

1,1,Це Полохенllя розроблеltо вi,lповiдно ло Заrtон1 ''l]po llубхiчт]i закуrriвлi" (лмi -
Закон) i вi]значас прitвовйЙ стат\с, зai.turri орга,lilачiЙнi та проuе,lурнi засади дiяльllостi

\,повноваr(еноТ особи (осiб). а Ta(oiri ix права, обов'язrtt,т та вlл::],1]:':],"
1,2. Уповноважеrrа осооа [особи) - сr}ябова 0lосалова) T и iнша особа, яка с лрацlRвикоil

,ouroounn" i "n.""""ru 
вiлловiдаrьвоrrl за органiзацjю та 

,_здiilснеllня 
закупiвель "ртa::]:

ппопе]]!,D закYIlвлi та оприлlоднеllня докуменгiв, iнфоруацij згiiчlо з цим :]аконом на пlдставr

;;;;;;йй;;"".о рiшенвч замовника або 
'рудовоl^о 

договору (KoHrpa*y);

1.З, Запловнrrк Nlac право прllзначитLt декiльtса yповuоваirtених осiб, за чN{овп iцо l(o]rcla,з

Iаких осiб буде вi.]повiаальпото за орfеfiiзацiю та провелснllя коякретних процедур закупlвеJЬ,

п,рuu,олr"пп" inrunx доку\lепiв. iItфорN,ацii зl-iдно iз Законо\,

l,,1. не Nloxe б),ти визначеЕа уповноважепоrо особа, залучсна за\IовllикоN{ (у p Ji такого

змIче1{Itя) за доIовором про ltадаllня llocnyl дjlя проведенItя процедур зак}l1iвехь, опрltjlюлнення

iH rilx oK,,reb,iB.i,rr],oprr.luii с i-lHo ir lэко tolt' --'"i_il y;,;;;;;"i J,," о.обu пiд час оргалiзацii 1а проведеЕllя проIlедурlr зак},п]ыlr поаинltа

зобе]печити об'сктивнiсть Iа не_тперед/Nънiсть прuцс() органiзацii тэ проведенпя процедур

закlпiвсль, оприлlо,]нення iнших.цtlк) лrентiь, iнфорлlашiТ згiл но rз, Зсr,он,,ьL в iдTcpecax за\lовнllка,

l.aj, УповЕоважеllа осоОа Фсоби) 
'r, 

""Ьiй 
oi"norro"i керуrоlr,ся l]altoяolr, ittшиrпt

llорvатLtвЕо-правовиN{и l1кта\lи з пиlань п!б,,iчп,* ,,^"ynin"",Ia ци\! Поло,iенняN,,

TI. :lасалпдiяJьностi,tа вппrоrл до уlrоRнова,кеноiосOбll

2,1. УiовновФкеЕа особа здiЙснюс дiяльЕiсть ва пiдставi рiшеfiня (ва(азу) замовЕика або

трудового договору (ко у вiдповiдностi до норм тр_yдового законодавства,
"_"];i,T;i;:i.й'Ы;;";;;;,*;p} ,",.no ,o,,,oip'':*:,l]'.lT:,]:::,:,:T::::::i11,1,::

проведенltя проlIсдур закуп1l]сль, _,,_ _,л_,._ллi,
\'повнова;кспа особа Nlоже уати право Еа пiдrlисавня itоговорiв про зокупlllлк] у рсз]

Ilадапня за\lовнико\1 ,Iаких повIlовахеllь: офорпллених вiдповiilно jlо заl(опоilавстаа,

Нс Nlor(e б},ти визIlачела yno""o""^"uulo особа, злTучена за\lовнfiко\,l (у разi такого

з&lYчсння) за догов()роl! про паданн}L посjll'f лля llроведення процелур зак)ItiвЕrь,

2.2, I]e ilor(yTb виlпача,lися auo rLрr;значатися ),1lовнова,iеЕи\,lи особа\l!t Ilосаловi особп 1а

r-rасниttiв. ч]lс|lи lxtlix ciNleli. а TaKo,Ii народlli деп}Lати Украiни, лепутirlи

i,p":,:;JJ,,:i:r;;i;;i,,".',,,"' p"."ro,,rl"r, Криlrr ra депутати lIicbKoi. райопrrоi )'N!icli, pciio'lloi,

обrасноi раrи' - ) створювати ковфjliкт
2.], Ьизпачепня або призпачелня уповFоrrая(еяоi осоои lle повиllн(

пtirK iнl,ересалtи fa\loBHliкa Та )-ЧаgllИt(а чи l,ti;lt ilIl,epeca;rrи ]:T_:i-]: процсдури зак}]1lвj1l,

наявнiс,tь якого N o)t(e l]лjlиllути на й'ективнiсrь iHiyпepe,riKeHicTb ухв&,1еяЕя рiшень шоло

вибор1 псреrtояtця процед),Jli] заt(},пlR !l,



дrя tti:reir тtього n*"^":lT. Y:$ ::;:;] lътil;J:";li,;[iJн-,I;"'Жrfi;l""T :fii
l"i:]i'i"Нi;.ti",iЧi#,]i,]iiJ-];";"лi або плоitуть tsплиttути на резухьтат11 uiсi rrроце:lури

,,rKlltiB,li. цо \ оже RплиlIуrи * 
"U 

*iЁi"" ""'""n,""p"n,n""ic',u 
llрийняття Еею рiшеЕь_абоJrа

;r;;; ;; -;;;,,;r,"",,i oiti ni,.'i*, проu"д"uпя процсдурl:_, _з:чliВлi, 
'1''!аоо наявtlстЬ

сl,перечностi i,tiirt пр""",пuпп ]""p".on,lipйon*o '"лlo"пп"":,1_б],:::т:i "*б, 
або ортану, яttt

:liюr,ь Bii iуеяi заNlовяика, о"ру* "u""" 
,-,цовслсннi rrроцед,l ри,заь,r пiвлi l'a ii с,rуltбовпrrи чи

!оЕI.,|ав|ltl!]ь\ivи повнJва:(с,tня\,и, "о ",,n"o,, 
ll_ oU'L,lивьiс'| аб" Hel,tepeзrKcHlcTb

liý'r;;;;Ъ;;;;aо й uonn,nn" ч"'п"u"инеЕня дiй пiд час проведенЕя процедур!1 зскуIl1вп1

2,4, За\tовfiик Nlа€ право ;;;;;";;" одlJу, лво! чи бi:rьше уповrtовахених oclo у

**^":T]i]i::T;l""iii'#"i""'"' 
,nnBHoBa'*eHoi особtr,зuIчIовник \]ас право визllачliтlt особу,

яка бl,jlе викоп_Yватrr oбo"'""n" yn.'"*iou",n.',io' о,оЪи " разi ir вi_rсугностi (пiл час fiеребуваЕня на

, *"o""n"ul. t ui .pяJ,Lc,lHil;,o Bi tпrcr_ti,,

2,u, i п,,внчводе",,,сооо lоJоби'] пOв,,h]r1 )1_ 1и,

- оиrпr ocBiT} l
, 
""r;,r.' i-, ptlKiB rocBi r, робо и r c,Г(oi ,аь)п,в(,,п _ .,,

YrioBяoBairteHi осоa)и r,оr(утЬ йJr;;;;";"; з питапь орr,анiзачii га здiilсненrLя пуб,ri,пrих

,J,,} llbe,lb,, lJ\l\ лис,li lи(lа,,lli;н< в]"tегче,t,

уповltовtlя(ена осооа лля здrисilсrrня сЪо,iх функшi;r, визllаченllх ц11Il ЗаКОНОrrl. Пi:lТВСРЛЯtУС

cBiii piBeHb воjlодiЕrш llеобхiдЕ"-,""Й;;) iuo"non* 1, ,q 
"pi 

п)-блi,lнйх заltl'пiвс:rь на веб-

портшi YrroBHoBaxe'oгo оргав) ;;;^;';;;-;,;;;"n"_ Ъ",,iо""о"по", тестуванвя, Порядок

оDгаlliзацii тестуванНЯ )ПОВlLОВ.'{iсНИХ осiб визначасться УповноважлеIlI1i{ органоi\l,

У змежпос,ri вiд обсягiв та предчlета звкупiвri уповноваженrи особi (особаNt) лоцiльяо

opic''l ува гися в одltо"i :1:::i"i:*:1iiii]'nou,n nn'.ro, рипкiв ToBapiB, робiт i послуг та

' ШШi: ;"ЖХ'l:Ъi:il:;fi i',й,".' "'..,lnui,o,.p.,ux 
iнформачit про ринl(ову

. I";;?HH","pTax та ,гехЕiчЕих yN{oBax ToBapiB, робiт i посл;,r, якi закуповуrоться

з&\,lовникоN{; ,в 
rrpo зак_л,тriвлю 

,говарiв.

- у видах, icтoTElix ) {овах та особ'nивостях укладеFня логорl

робiт i посjlуr тощо. ]вновФкена особа вЕосить
2,7. Пiд час ](орltстування с:lекIронною системою закупrв,сль.,l'п{

_]о електроltноi cиcl,"n," ,,"nr",u,,,u-n ,",""i ,""i, *,"с зiial.л1l]: обробку,rа онов:rюс rакt

:raHi 1 разi ix змiви, llepcoHarbn, 
",""i 

*""ni } повновir,ксllою особою ло e,Jlcкl,poяHoi систеltr

,d\\,||чел'. hс"ПОИ,Ю,l lОНrIЬ(Я 
l(i,льJ,с, пUвJUва,ь(чttх ociб r.rrоочиы vo:t:< ttриi,чьtи РiШСНаЯ

,"r" "r,"';;-"o#X;iiЁ;J;ГliJ.:i;:; 
il;-.;;;;;; ;.;;,ni ,1 ,u u".nu*n,n керiввика, яшiй

огllч,iпd\, робо'' lxl,ioloПl 'Пl.-;,::"", особ.l ruc|,]l ,,iйсню,,ь.я,ьа пi rc эBi raKor,iB ta iнLl,иl
:,ч оrt 1аlа tLilau] )lloBHoB

,,oo.,uri.'"no]npuu"""'* "-ib Y"pji,", 
',""ep,T*"oi, 

iмузе"их, регiонаrьrrих угод, коJlекгивltих

^"'о"о!l:ь, Уловноваlкена особа (особи) пij] час tstiкоtlанItя cBoix функчiй кер}сться tlасl!,пнllNlи

,lРИ llЦltПd\lИ:
- обоосовiсна ыонкrренtriя cepcr r'tасьикtв,

- n,o"aur,-un" 
"no"u,,iq, 

ефекlи"чi,,l L,J пгогuрLlLlllсlь:

- "il-р",rЙ 
,",p""opicTb на Bcix стадiях зак,r пiвель:

- rrедriскриплiнаltiя учасяикiв га рiвltс ставлеltяя до HI,lx;

- об'ск,r,ивltс .u 
""y""p,,,u,"*i" 

l]изначенпя лерс\lопi]lя llроцсд)'ри заriупiвлi/слроuеноi

зак\пiв:lil
- запобiганпя корупцiliнrтпл дiялr i зловживанвялI,

',I I , Y,loB||oBa',] ечil оtоба rп;оJи]:

- пrанус закl,пiвлi та ,1,opn,yJi;i",ioi1 n,"n закупiвсjlь R e]leKTpoпHiir сrrстелtiзакупiвель;



- злjйснюс вибiр лроцед}рLI зак!пiвjli:
- проводитъ хрL]цел\,ри зак\.пiвсль:
_ ,dб<,lJч\, гiвь' \IlUви 1,1я Fci\

лроце,:lчри зfui)l1iвлi:
).часникiв, об'сктивниЙ та чесниЙ вйбiр переNlоI(ця

BiдпoBijlнo jlo заl(онiв Украij]и;
оприлюлнюaться lla веб-порIi:Lцj

- заосзirеч\,С ск"lаданtlя. заl RсрджеI]нЯ та зберiганнЯ I]iдповiдtrиХ доК}п{еIlтiв з 11итаньпуб:IiчЕих закупiвель, визначених циIl Законо\1:
- lабезпеч\,с олрилюдI]енIJя в с[ектроннjй систеNLi зак)пlLlспъ jн4,орvацi.i. Ееобхiлноi лхявиколанпя ви\tог цього ЗакоЕ};
- нада(,в установjlениЙ строк необхi,tнi локv\tеi]ти та вiдгtовiднi пояснеl]Ilя:- здiйсrчюс iншi дii, rlередбаченi Законоrr, ,р)"оо,r"; ;;;;;;por,r 1KouTpaKToirI) аборозпоряilчиv рiцеIIЕяfl зtlмовника,

2,12, Уловноваirсева особа (особи) \Iac п]]аво:
- брати r,час.rь у плануваннi ви,rзткiв i визн,lченн1 лоlреби в ToBJpax. роботах i послуrах.Iцо буд\,ть закчповуватися;
- IlройIи вавчаl]ня з пи,гань органiзацii та здiйсЕенЕя закyпiве-lьl- IнIцlюваги :]мyчепня iнruих працiввикiв за_\1овника (лля пiдгоlовки 1cнfepHoiJottllleHTaцii та ви\tоl до предмета закупiв--ri, iнших докуrrелтiв'та irr,рорпrацii. зо рiшеtillяI,I]апlовника yпoв]{oBalieHa особа мо:ке зl r\ чс iи i!uIи\ прсLiв;иtiiв lа\lовцика)
- iнiцiювати створет]ня робочйх fрчп (за рiпrелняrr заNlовпика t"rоже чтворюватися робочагр}llа у складi працiвникiв заýlовнr

),творенпя робочоi групи ,,""",,";,,#".:,J"3;.,.1it,,":Hrff;rTfiil""."1;'iiT#:Tж I..r#
|l,ul:g 

,o,on застосов},ю,l,ься tsиIlоl Il i]6зiц\ .р).о,о .;.;"; ;'";.,oi""."-i r l Закову, Робоча
l|i::.::ry ]"i-" у ро]1-]ядi теI]дерних проIlulицiй 1rроп!']ицlй, r проведепнi n.p""uuopiu 1, poril-,и( H<l lя,lсГеl(.во|\ноl'лгоl с l\ги. ] pl_xebH9 робоч. i , рrг,t ,,,r, 

",,,р" 
, 
'un '"Р" ''.Р,

.. _,,...,_ ]jпйпr".u рiпlепня, 1'згоджl,вати проекти .1окl,лrен,гiв. ,onp.irn до, u"op1 npo закуtliвлю з\1-1Jю ldо(,lсl(нья llo,U Bi rпoBi.]lr,,rli }\tовдl пpU,ctrptt ,, lr, Bti.,r a,',,,ar*o,,, u,,.n,u,,cBoci ко\tпе,геЕцii вiдповiднi докr,птеlrrи;
- виNIага.lи та оlpиIlуватll вiл слl,-,кбових осiб i triлроздi,riв зап{ов]{ика iнфорплацirо raДОК}'\1еIlТИ. ЕеОбХiл]li лля виконаIlня завlань (функцiйj. пов.язаIIих з оргалtiзацiсIо тапроведеllня\1 процедYр закvп]веjlьlспрощент,tх закl пiвель:_ бра:lи \часl.ь \ провеленнi нара.]. ]борiв J пll]dнь, лов я]аних з t!ункцiолапьниrlиобов'язкап,rи лповtlовa)ксноi особи :

- дава,l,tl роз'яснеllня iконсlльrацii стр\,кт\рниN] пiдроздi,rалл заN1()вника в Nlerкax cвoi.xповноваr(етlь з питаЕь, Iцо Ha]leiкaTb,lo копIпеr.енl{il r,псlвноважехоi особи ;- здiйсЕIоватй iEmi дii, передбачеtri Законом,
2, Iз, Уповноваriеlli особа зобов'язана:
- 1ОlР,lм\Ваlися РпD\' чинЬоlо \ ,,,Ь^^; -.,:,:.,,,,по__rоr*"п,rо,. 

r!пл0l.о закоtlодаtsства у сфсрi пl,б-liчних закvпiве:tь t.a цього
- орIаЕiзов\,вати та проводити проце_])ри закr п]вель:

заЬсзпеч\,вати piBtli \пIова л,тя Bcix r,.TacHиKiB rrроцедур закlлiвеlrь;
- ), BcTailoB,rleнoli}, ЗакоIJо\4 порядкч визЕа"ати псрецоя,,tiв йоЦедур засtпrвс-ть :

л 1ЧР!.]юдню"ати ;ншу iвr|орvацiкl. доttl,пленти. передбаченi-Заiоно"l.
].]4, Уповноважена особа персопапьво вiлповiдас:
- за прийнятi Helo рiшенпя i вчиненi дi'i (бездiя-пьнiсть)

, 'u П,'ВНО|\ |a ,осlовlг l,jlb irl{.,гr|lU:l,, Ilo
) l10Bl]oBnr,eтlo1o ()пгэн\ ,

зil пор\шсн]]я B1.1l\,!ol-, визначених :]акоЕом у сферi публiчних закупiвсль.

Генеральний директор Костирко О.М.


