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ШОЛОЖЕННЯ
ПроУПоВноВаженУособУ'вiДповiДаЛЬнУЗаорганiзацiю

ТапроВеДенняПроцеДУрДоПорогоВихТасПрQщешихзакУпiвель
головноrо yrrpurri""" статистики у Сумськiй областi

I . Загальнi положенЕя

1.1. Ще Положення про уповноважену особу, вiдповiдальну за органiзацiю та

проведенIUI  11роцедур допорогових та спрощених закупiвель Головного управлiння

статистики у Суrсuкiй областi (далi *  Польження) розроблено вiдповiдно до статгi 11,

14 Закону Украiни < Про публiчнi закупiвлi>  (далi  Закон) та Примiрного положення

про ,",r!.р"йи KoMiTeT або уповноважену особу (осiб), _затвердженого 
наказом

MiHicTepcTBa економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд З0 березня 2016 року Ns 557,

i визначас правовий статус, загалiнi органiзачiйнi та процедурнi засади дiяльностi

уповноваженъI  особи, а також ii права, обов'язки та вiдповiдальнiсть,

1.2. уповноважена особа головного управлiншI  статистики У СУМСЬКiЙ ОбЛаСТi (ДаЛi

 уповноважена особа)  службова (посадова) особа Головного управлiння статистики

у Ьу* ."пiй областi (далi  Головне управлiння статистики), визначена вiдповiдальною

за органiЗацiю та проведеНня процеДур допорОгових та спрощених закупiвель згiдно iз

Законом на шiдставi 
"ur.* y 

начаJIьника Головного управлiння статистики,

1.з. Метою дiяльностi уповноваженоi особи е органiзацiя та проведеннlI  процедур

допорогових та спрощених закупiвель в iHTepecax Головного управлiння статистики на

.u.uдu*  об'ективностi та неупередженостi,

1.4. УповновФкена особа у своiй дiяльностi керуеться Законом, iншими нормативно

правовими актами з питань публiчних закупiвель та цим Положенням,

1.5. УповноваJlсена особа зdiйснюе: органiзацiю та проведення процедури

допорогових закупiвель, а ааме придбання ToBapiB, робiт i послуг,

BapTicTb якpгх 
". 

йр"""щуе 50 тисяч гривень, якщо iнше не передбачено Законом;

органiзачiю та проведення процедури спрощоних закупiвель, а саме придбання

замовнико*  .,o"upiB, робiт i пЬслуг, BapTicib яких дорiв_нюс або гtеревищу€ 50 тис,

гривень ,u u * .".оЙ 200 тис. гривень для товару (ToBapiB), послуги (послуг), та

1,5 мiльиона гривень для робiт, якщо iнше не передбачено Законом.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного угrравлiння
статистики у Сумськiй областi

а / t i,аао /Ёts

ш. Засади дiяльностi та вимоги до уповноважеrrоi особи

2.t. Уповноважена особа здiйснюе дiяльнiсть на пiдставi HalсilЗy начальника

головного управлiння статистики та цього Положення.

2.2. Контроль за дiяльнiстю уповI IовIDкеноТ особи) за органiзацiею та проведенн,Iм

процедур допорогових та спрощених закупiвель здiйснюе керiвництво Головного

управлiння статистики.
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2.з. Пiд час користуванIuI  електронною системою закупiвель уповноважена особа

вносить до електронноi сист9ми закупiвель свот персонrtльнi данi, надас згоду на ik

обробкУ та оновлюе TaKi данi у разi Iх змiни, пepcoHEUIbHi данi, BHeceHi уповноваженою
особою до електроннот системи закупiвель, не оприлюднюються.

2.4. Уповноважена особа пiд час органiзацii та проведенtul процедур допорогових та

спрощених закупiвель повинна забезпечити об'сктивнiсть та неупередженiсть процесу

закупiвель в iHTepecax Головного управлiння статистики.

2.5. Визначення уповноваженоi особи не повинно атворювати конфлiкт мiж

iнтересаМи ГоловНого упраВдiннЯ статистиКи та уrасНика чи мiж iнтересами уrасникiв
процедур допорогових та ашрощених закугliвель, наявнiсть якого може вплинути. на

об'.* "оiсть i неупередженiсть ухвttлення рiшень щодо вибору переможцiв процедур

закупiвлi.

у разi наявностi зазначеного конфлiкту уповноважена особа iнформуе про це

начаJIьника Головного управлiння статистики, який приймае вiдповiдне рiшення щодо

проведення процедур допорогових та спрощеЕих закупiвель без yracTi такоi особи.

2.6. Начальник Головного управлiншI  статистики мас право визначити оДнУ, двох чи

бiльше уповноважених осiб у заJIежностi вiд обсягiв закупiвель.

У разi призначення кiлькох уI Iовноважених осiб, кожна з таких осiб мае вiдповiдатИ

за органiзацiю та проведеншI  конкретних допорогових та спрощених закупiвель, що

визначаються окремим наказом нач€шьника Головного угrравлiння статистики.

у разi призначення однiет уповноваженоI  особи, наказом начапьника Головного

управлiння статистики визначасться особа, яка буд" виконувати обов'язки

уповноваженоi особи в разi ii вiдсутностi (пiд час перебуванIUI  на лiкарняному, у
вiдрядженнi або вiдпустцi).

2.7. Уповноважена особа повинна мати:

вищу економiчну або юридичну ocBiTy;

не менше двох poKiB досвiду роботи у сферi публiчних ýакупiвель;

належний обсяг знань чинного законодавства у сферi публiчних закупiвель та

практику його застосування.

2.8. Уповноважена особа для здiйснення cBoix функцiй, визначених Законом та цим

ПоложенНям, пiдтВерджуе свiй piBeHb володiНня необхiдними (базовими) знаннями у
сферi публiчних закупiвель шляхом проходженшI  навчання (У тому числi

дистанцiйного в IHTepHeTi) з питань органiзацiТ та здiйсненшI  гryблiчних закУпiвеЛЬ до

01 сiчня 2022 року.

Особа, яка визначена начальником Головного управлiння статистики, Що бУле

виконувати обов'язки уповноваженоi особи тимчасово, мас пройти навЧанIuI  (У тОМУ

числi дистанцiйного в IHTepHeTi) з tIитань органiзацiТ та здiйснення пУблiчниХ

закупiвель до 01 сiчня 2022 року.

2.9. Оплата працi уповноваженоi особи здiйснюсться вiдповiдно до вимог чинного

законодавства УкраТни.

2.| 0. Уповновасtсена особа пid час вl,tконання cBotx функцiЙ керуеmься насmупнuJl/ ru

прuнцuпаfuru:

добросовiсна конкуренцiя серед уrасникiв;

максимаJIьна економiя та ефективнiсть;
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вiдкритiсть та прозорiсть на Bcix стадiях закупiвель;

недискримiнацiя 1"ласникiв та piBHe ставлення до них;

Об'СКГИВНе та неупереджене визначеннrI  rrереможця процедур допорогових та
спрощених закупiвель;

запобiганнrl корупцiйним дiям i зловживанням.

2.1l. Уповноваэюена особа зобов'язана:

ПЛаНУВаТИ ДОПОроговi та спрощенi закупiвлi та формувати рiчний план допорогових
та спрощених закупiвель в електроннiй системi закупiвель;

ОРГаНiЗОвУВати та проводити процедури допорогових та спрощених закупiвель;

ЗабеЗпечУвати piBHi умови для Bcix учасникiв, об'сктивний та чесний вибiр
переможцiв процедур допорогових та спрощецих закупiвель;

У ВСТаНОВЛеНОМУ Законом порядку визначати переможцiв гrроцедур допорогових та
спрощених закупiвель;

ЗабеЗпечУВати скJIаданIш, затвердженшI  та зберiгання вiдповiдних документiв з
питань публiчних закупiвель, визначених Законом;

забезпечувати оприлюдненIUI  в електроннiй сист9мi закупiвель iнформацii,
необхiдноТ ддя виконанIuI  вимог Закону;

представляти iнтереси Головного управлiння статистики з питань, пов'язаних iз
здiйсненНям закуПiвель, зокрема пiд час перевiрок, конц)ольних заходiв, розгляду
скарг;

НаДаВати В установлений строк необхiднi документи та вiдповiднi поясненшI ;

дотримуватися норм законодавства У сферi публiчних закупiвель та цього
Положенrrя;

аналiзувати виконання договорiв, укладених згiдно iз Законом;

здiйснювати iншi дiI , передбаченi Законом;

узгоджувати свот рiшенrrя та проекти документiв щодо процедур Допорогових та
СПРОЩеНИХ ЗаКУПiвель з керiвництвом Головного управлiнIш статистики;

подавати проекти документiв з питань публiчних закупiвель для tIроведення
юридиlIноI  та антикорупцiйноi експертизи;

виконувати у межах своiх функцiонztльних повноважень
керiвництва Головного управлiння статистики.

2.12.Рiшення уповноваженоI  особи оформлюються протоколом iз зiвначенням дати
прийняття рiшення та пiдписуIоть ся уповгIоваженою особою.

2.13. За рiшенням начальника Головного управлiння статистики може утворюватися
робоча група у складi працiвникiв Головного управлiння статистики для розгляду
пропозицiй. Уповноважена особа е Гi головою та органiзовуе iT роботу. Рiшення робочоi
груrrи мають дорадчий характер.

oKpeMi доручення
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2.14. Уповноваэюена особа л4ае право:

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

Для пiдготовки документацii таlабо оголошення про проведення закупiвлi та вимог
до предмета закупiвлi, за рiшенням нач€Lпьника Головного управлiння статистики, може
залучати iнших працiвникiв Головного управлiння статистики;

iнiцiювати cтBopeнrul робочих груп з числа працiвникiв, структурних пiдроздiлiв
Головного управлiння статистики з метою скJIадання технiчних вимог до предмета
закугtiвлi, розгляду пропозицiй, пiдготовки проектiв договорiв тощо;

приЙмати рiшентш, узгоджувати проекти документiв, зокрема договору про
закУпiвлю з метою Його вiдповiдностi умовам процедур доцорогових та спрощених
закупiвель, та пiдписувати в межах своеi компетенцiТ вiдповiднi документи;

ВиМагати та отримувати вiд працiвникiв i структурних пiдроздiлiв Головного

Управлiння статистики iнформацiю та документи, необхiднi для виконання завдань
(фУнкцiй), пов'язаних з органiзацiею та проведенням процедур допорогових та
спрощених закупiвель;

брати ylacTb у проведеннi нарад, зборiв з питань, пов'язаних з функцiональними
обов'язками уповноваженоi особи;

ДаВаТи роз'яснентrя i консультацiТ структурним пiдроздiлам Головного угlравлiння
СТаТИСТики В межах своiх повновtDкень з питань, що нilJIежать до компетенцiI
угIовноваженоi особи;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.

I I I . Органiзацiя та проведенпя допорогових процедур закупiвель

3.1. Уповноважена особа здiйснюе органiзацiю та проведенЕя допорогових
ПРОЦеДУр закУпiвель вiдповiдно до порядку визначеному Законом та Iнструкцiею про
ПОРЯДОК ВИКОРиСТання електронноТ системи закупiвель у разi здiЙсненнrl закугtiвель,
BapTicTb яКих е меншою за BapTicTbo що встановлена в абзацах2 та 3 частини 1 cTaTTi 2
Закону Украihи "Про публiчнi закупiвлi", затвердженоi нак€вом ДП "ПРОЗОРРО" вiд
19.03.20l9 року JФ10 (зi змiнами).

з.2. Уповноважена особа здiйснюс органiзацiю та проведеншI  допорогових
ПРОЦеДУР ЗаКУпiвелЬ З дотриманIuIм основних принципiв публiчних торгiв:  вiдкритостi,
ЧеСНОСтi, Доцiльностi, добросовiсноi конкуренцii, piBHocTi Bcix учасникiв

З.З. УПОВНоважена особа, укJIадаючи договори про допороговi суми, рбирае
виконавця чи постачапьника з використанням електронноi системи закупiвель або без
неi.

З.4. ПРИ закУпiвлi ToBapiB, робiт i послуг на суму до 50 тисяч | ривень без
використаннrI  електронноi системи Уповноважена особа'оприлюднюе в електроннiй
системi закупiвель звiт про договiр щодо закупiвлi, укладений без використання
електронноi системи закупiвель протягом трьох робочих днiв з днrI  укJIадання договору
про закупiвлю.
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IV. Вiдповiдальнiсть

4. 1. Уповноважена особа несе персонtшьну вiдповiдальнiсть:

за прийнятi нею рiшення i вчиненi дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до законiв УкраiЪи;

з& повноту та достовiрнiсть iнформацiI , що o,,p"orqo""u," на вебпорталi

Уповноваженого органу з питань aunyrriu.nb та на вебсайтi Головllого управлiшня

статистики для загального доступу;

за порушеншI  вимог, визначених Законом у сферi публiчних закупiвель,

4.2. Уповноважена особа несе адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно 3 чинним

законодавством Украiни за порушеншI  порядку визначення предмета закупiвлi;

несвоечаСне надаНня абО ненаданШI  замовнИком роз'яснень щодо змiсту тендерноi

документацii;  тендерна документацiя скJIадена не у вiдповiдностi iз вимогами закоtry;

розмiр забезпеченнlI  тендерноi пропозицii, встановлений у тендернiй документацii,

перевищуе межi, визначенi законом; неоприлюдненнlI  або порушеншI  cTpoKiB

оприлюднення iнформацii про закупiвлi;  неоприлюдненшI  або порушешuI  порядку

оприлюднення iнбърмачii про закупiвлi, що здiйснюються вiдповiдно до

положень Закону Украiни < Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни,

спрямованих на запобiгання виникненню i поширенЕю KopoHaBipycHoi хвороби

1cbvm_t9)> ; шенадання iнформацii, документiв у випадках, передбачених законом;

порушеннr{  cTpoKiB розгляду тендерноi пропозицii,

4.з. Уповноважена особа носе дисциплiнарну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним

законодавством Украiни.

Пiдготовлено:

Начальник вiддiлу фiнансовоекономiчного
забезпечення, бу< галтерського облiку

та звiтностiголовний бухгалтер

Головний сшецiалiстюрисконсульт

Погоджено

Перший застугIник начальника

Гоповного управлiння статистики

у Сумськiй областi

М.о. Ключшиков

Я.о. Потапенко

Г.М. Берестовсъка
)


