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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiння
статистики у Сумськiй областi

l0, /Z dptу Ns / / ь

ПОЛОЖЕННЯ
про тендерний KoMiTeT

Головного управлiння статистики у Сумськiй областi

I . Загальнi положення

1.1. I fe Положення розроблено вiдповiдно до Закону Украiни вiд 25.12.2015 Ns922
VI I I  < Про публiчнi закупiвлi> , зi змiнами (далi  Закон) та Примiрного положенtul про
тендерний KoMiTeT або уповноважену особу (осiб), затвердженого нак€вом MiHicTepcTBa
економiчного розвитку i торгiвлi УкраiЪи вiд 30.0З.2016 М557 i визначае правовий
статус, загальнi органiзацiйнi та процедурнi засади дiяльностi тендерного KoMiTeTy, а
також його права, обов'язки та вiдповiдальнiсть.

1.2. Що скJIаду тендерного KoMiTeTy Головного управлiння статистики у Сумськiй
областi (надалi  KoMiTeT) входять службовi (посадовi) особи Головного управлiння
статистики у Сумськiй областi (надалi  Головне управлiння статистики), призначенi
вiдповiдальними за органiзацiю та проводеншI  процедур закупiвлi згiдно iз Законом.

1.3. Метою створення KoMiTeTy с органiзацiя та проведеннrI  процодури надцорогових
закупiвель на засадах колегiа.ltьностi та неупередженостi.

1.4. KoMiTeT у своiй дiяльностi керуеться Законом, iншими нормативноправовими
актами з питань публiчних закупiвель та цим Положен} шм.

1.5. KoMiTeT здiйснюе: органiзацiю та проведеншI  процедури надпорогових
закупiвельо а саме придбання ToBapiB, робiт i послуг, BapTicTb яких дорiвнюе та
I Iеревищус 200 тис. для товару (ToBapiB), послуги (послуг), та 1,5 мiльйона | ривень для
робiт, якщо iнше не передбачено Законом.

l.б. KoMiTeT виконуе своi повновilження до 1 сiчня 2022 poK} z.

I I . Порядок створення та органiзацiя дiяльностi тепдерного KoMiTeTy

2.1. Склад KoMiTeTy, змiни до скJIаду та Положення про нього затверджуються
нак€вом начапьника Головного управлiння статистики. До скJIаду KoMiTeTy входить не
менше п'яти осiб.

2.2. Що складу KoMiTeTy не мож} ть входити посадовi особи та представники

учасникiв, та iншi особи, визначенi законодавством УкраiЪи.
Членство в KoMiTeTi не мае створювати гrротирiччя мiж iнтересами Головного

Управлiння статистики та учасника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi,
наявнiсть якого може вI Iлинуги на об'ективнiсть та неупередженiсть uрийнятгя рiшень
щодо вибору переможця процедури закупiвлi.

2.З. Керiвництво роботою KoMiTeTy здiйснюе його голова, який призначаеться
накЕвом начальника Головного управлiння статистики.

Голова KoMiTeTy органiзовуе роботу KoMiTeTy та несе церсонtlJIьну вiдповiдальнiсть
за виконанIuI  покJIадених на KoMiTeT функцiй.

2.4. Голова KoMiTery призначас заступника голови, секретаря з числа членiв
KoMiTeTy та визначас функчiТ кожного члена KoMiTeTy.
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У разi вiдсутностi голови KoMiTeTy його обов'язки виконуе заступник голови
KoMiTeTy.

За вiдсутностi секретаря KoMiTeTy його обов'язки виконус iнший член KoMiTeTy,
визначений головою

2.5. Рiшеннrl голови KoMiTeTy щодо призначеннrI  заступника голови та секретаря
KoMiTeTy, визначення функцiй кожного члена KoMiTeTy та вирiшення iнш"*  ,r"rurr"
заносяться до протоколу засiдання KoMiTeTy.

2.6. Що роботи KoMiTeTy можугь зt} л)чатися службовi (посадовi) та iншi особи
структурних пiдроздiлiв Головного управлiншI  статистики для надання консультацiй з
технiчних питань, що зшначенi у тендернiй документацii. '

2.7. Формою роботи KoMiTeTy е засiдання, яке с правомочним за присутностi на
ньому не менше двох третин членiв KoMiTeTy.

Засiдання KoMiTeTy скJIикаються головою KoMiTeTy та проводяться у разi потреби.
Перелiк питань, що пiдлягають розгляду на засiданнi KoMiTeTy, та порядок денний

доводяться до членiв koMiTeтy не пiзнiше нiж за донь до засiдання.
2.8. РiшеншI  з питань, що розглядаються на засiданнllх KoMiTeTy, приймаються

простою бiльшiстlо голосiв у присутностi не менше двох третин членiв KoMiTeTy. У разi
рiвного розподiлу голосiв, голос голови KoMiTeTy е вирiшальним.

2.9. Рiшення KoMiTery оформлясться протоколом, якиЙ пiдписуеться yciMa членами
koMiTery, присугнiми на засiданнi. У рiшеннi вiдображаються результати поiменного
голосуванrrя членiв koMiTery, присугнiх на його засiданнi, з кожного питання.

У разi вiдмови члена KoMiTeTy пiдписати протокол про це зазнача€ться у протоколi з
обгрунтуванням причин вiдмови.

I I I . Головнi фупкцii KoMiTeTy

3.1. KoMiTeT здiйснюе органiзацiю та проведеншI  надпорогових процедур закупiвель
вiдповiдно до Закону до 1 сiчня 2022 року.

З.2. KoMiTeT вiдповiдае за органiзацiю та проведення надпорогових процедур
закупiвель.

У процесi робоmu BiH забезпечуе реалiзацiю mакuх функцiй:
 плануванIUI  надпорогових закупiвель, придбання ToBapiB, робiт i послуг, BapTicTb

яких дорiвнюе та перевищуе 200 тис. для товару (ToBapiB), послуги (послуг), та 1,5
мiльйона | ривень для робiт;

 скJIадання та затвердженнrI  рiчного плану надпорогових закупiвель;
 проведеЕIuI  надпорогових процедур закупiвель;
 забезпеченшI  рiвних умов для Bcix учасникiв, об'ективний та чесний вибiр

переможця;
 наданнrI  роз'яснеrшя особам, що BI ,UIBITIи наrиiр взяти ylacTb у процед/рi закупiвель,

щодо змiсry теrцерноi докуменгацii у разi 0триманшI  вiдtrlовiднlо<  запrгiв;
 забезпеченIUI  вибору найбiльш економiчно вигiдноI  пропозицii на пiдставi

критерiIв та методики оцiнювання, визначених у тендернiй документацii;
 проведеншI  переговорiв з 1часниками у разi застосуванIш переговорноТ процедури

закупiвлi;
 забезпеченнlI  скJIаданшI , затвердженIUI  та зберiгання вiдповiдних документiв з

питань публiчних закупiвель, визначених Законом;
 забезпеченнrI  опридюдненIUI  iнформацiI  та звiту щодо публiчних закупiвель

вiдповiдно до Закону;
 веденнЯ необхiдноi звiтностi щодо здiйснення процедур закупiвель вiдповiдно до

вимог чинного законодавства;
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 ВЖИТТЯ на добровiльнiЙ ocHoBi нчшежних заходiв, у тому числi з
ПриЗУПиненням процедури закупiвлi, для врегулювання питань, зiLзначених у зверненнi
з вимогою щодо усуненшI  порушень пiд час проведення процедури закупiвлi;

 сприrlнtul органам, що здiйснюють державне регулюваннjI  та контроль у сферi
закУпiвель, у виконаннi ними cBoix повноважень вiдповiдшо до законодавства, зокрема
створеншI  нЕtлежних умов дJuI  проведеннrI  перевiрок, надання у встановлений строк
необхiдних документiв i вiдповiдних пояснень;

 здiйснення iнших дiй, передбачених Законом.
3.3. KoMiTeT здiйснюе органiзацiю та проведеннrI  надпорогових процедур закупiвель

вiдповiдно та у порядку визначеному Законом.

IV. Права та обов'язки члеrriв KoMiTeTy

4.1. t lленu Комimеmу Jwаюmь право:
 виносити на розгляд KoMiTeTy питання, що стосуються його дiяльностi;
 ознаЙомлюватися з yciMa матерiалами щодо розгltяду та оцiнки пропозицiй

учасникiв процедур закупiвель;
 ОДеРЖУВатИ вiд структурних пiдроздiлiв Головного управлiння статистики

iнформацiюо необхiдну для проведеншI  процедур закупiвель;
 анrlпiзУвати та отримувати iнформацiю щодо виконаннJI  договорiв, укJIадених

вiдповiдно до Закону;
 уносити свою окрему думку до протоколiв засiдань KoMiTery;
 проходити навчанIuI  з питаць органiзацii та здiйснення закупiвель;
 uРИЙМати рiшення з оформленЕям вiдповiдного протоколу KoMiTeTy щодо

необхiдностi виправлення технiчних (механiчних, формальних) помилок, допущених
ПРИ BHeceHHi iнформацiI  про закупiвлю9 яка оприлюднюеться на вебпорталi
Уповноваженого органу з питань закупiвель;

 iнiцiювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та iнших осiб
Головного управлiння статистики з метою скJIадання технiчних вимог до предмета
закупiвлi, пiдготовки проектiв договорiв тощо;

 брати участь у плануваннi видаткiв i визначеннi потреби у товарах, роботах та
послугах, що будуть закуповуватися;

 здiйснювати iншi дiТ, гrередбаченi Законом.
. 4.2. LIленu Комimеmу зобов'жанi:

 органiзовувати та проводити процедури закупiвель;
 брати участь у Bcix його засiданшIх особисто;
 Забезпечувати piBHi умови для Bcix учасникiв, об'ективний та чесний вибiр

переможця;
 в установленому порядку визначати переможцiв процедур закупiвель;
 НаДаВаТИ В УстановлениЙ строк необхiднi документи i вiдповiднi пояснення

коцтролюючим органам;
 ВЖИВаТи У Випадках, передбачених законодавством, вiдповiдних заходiв щодо

забезпеченIuI  захисту iнформацiТ пiд час здiйснешш процедур закупiвель;
 бРаТИ УЧастЬ в обговореннi та прийнятгi рiшень щодо плаI Iування здiйснення

ПРОЦеДУР ЗаКУпiвель, скJIадання та затвердженrrя рiчного плану закупiвель, вибору та
ПРОВеДеННЯ ПРОцеДУр закупiвель, результатiв розгляду та оцiнки тендерних пропозицiй,
визначен} UI  переможцiв процедур закупiвель, здiйсненнi iнших дiй, передбачених
Законом;

 ДОТРиМУВатися норм законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього
Положення;
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 здiйснювати iншi дiТ, передбаченi Законом.
4.З. Голова Комimеmу:
 органiзовуе роботу KoMiTeTy;
 приймас рiшення щодо проведення засiдань KoMiTeTy;
 визначае дату i мiсце проведення засiдань KoMiTeTy;
 пропонуе порядок денний засiдань KoMiTeTy;
 проводить засiдання KoMiTeTy;
 визначае функцiТ кожного члена KoMiTery;

. 
вносить на розгляд начЕLльника Головного управлiння статистики пропозицiТ щодо

змlн у скJIадl комlтету;
 здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.
Рiшення голови KoMiTeTy щодо призначеннlI  заступника голови та вiдповiдального

СеКРеТаря KoMiTeTy, визначентrя функцiй кожного члена KoMiTeTy та вирiшення iнших
питань заносяться до протоколу засiдання KoMiTeTy.

4.4. Секреmар колlimеmу забезпечуе :

 веденшI  та оформленIuI  протоколiв засiдань KoMiTeTy;
 ОПеРаТивне iнформуваннrl членiв KoMiTery стосовно органiзацiйних питань його

дiяльностi;
 За ДОРУченнlIМ голови KoMiTeTy виконаншI  iншоi органiзацiЙноТ роботи;
 зберiганшI  документiв щодо здiйснення закупiвель;
ДоТримання вимог законодавства з питань дiловодства пiд час роботи з

документами;
РОзмiщення iнформацii про публiчнi закупiвлi на вебпорталi Уповноваженого

органу через авторизованi електроннi майданчики;
 розмiщенtш на вебсайтi Головного управлiння статистики рiчного плану

закупiвель;
 виконання iнших повноважень вiдповiдно до законодавства.

V. Вiдповiдальнiсть

5.1. За порушеннrI  вимог, установлених Законом та нормативноправовими
актами, розробленими вiдповiдно до Закону, члени KoMiTeTy несуть вiдповiдальнiсть
згiдно iз законами Украiни.

5.2. Голова та секретар KoMiTeTy несуть вiдповiдальнiсть за повноту та
дОстовiрнiсть iнформацii, що оприлюднюеться на вебпорталi Уповноваженоrо органу з
ПиТань закупiвель та на вебсаЙтi Головного управлiнIuI  статистики у Сумськiй областi
ддя загiшьного доступу.

Пiдготовлено:
Начальник вiддiлу фiнансовоекономiчного
забезпечення, бухгалтерського облiку
та звiтностiголовний бухгалтер

Головний спецiалiстюрисконсульт

Погоджено:
Перший заступник начальника
,Головного 

управлiнIuI  статистики

у Сумськiй областi

М.о. Ключников

Я.о. Потапенко

Г.М. Берестовська


