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Про затвердження Положення про уповноважену
особу, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення
публiчних закупiвель PiBHeHcbKoT районноi ради
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Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраIни <Про публiчнi закупiвлi>:
1. Затвердити Положення про уповноважену особу, вiдповiдальну за

органiзацiю та проведення публiчних закупiвель Рiвненськоi районноi ради
згiдно з додатком.

З. Контроль за виконанням розпорядження з€Lпишаю за собою.

Голова В.О.Тимощук
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ПОЛОЖЕННЯ
про уповноважену особу, вiдповiдальну за органiзацiю та проведення публiчпих

закупiвель PiBHeHcbKoi районноi ради

I. Загальнi положення

1.1. Положення про уповноважену особу вiдповiдальну за органiзацiю та
проведення публiчних закупiвель PiBHeHcbKoi районноi ради (далi - Положення)
розроблено вiдповiдно до cTaTTi l1 Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> (далi -
Закон) i визначае правовий статус, загальнi органiзацiйнi та процедурнi засади
дiяльностi уповноваженоi особи вiдповiдальноi за органiзацiю та проведення
публiчних закупiвель в Рiвненськiй районнiй радi (да-lri - уповноважена особа), а
також if права, обов'язки та вiдповiдальнiсть.

1.2. Уповноважена особа - е працiвником виконавчого апарату PiBHeHcbKoi

районноi ради призначена вiдповiдzlльною за органiзацiю та проведення публiчних
закупiвель.

1.3. Метою дiяльностi уповноваженоi особи е органiзацiя та проводення
публiчних закупiвель, закупiвель, якi здiйснюються без застосуваннrI порядку
проведення спрощених закупiвель, визначених чинним законодавством УкраiЪи в
iHTepecax замовника на засадах об'ективностi та неупередженостi.

|.4. Уповноважена особа у своiй дiяльностi керуеться Законом, iншими
нормативно-правовими актами з питань публiчних закупiвель та цим Положенням.

II. Засади дiяльностi та вимоги до уповноваженоi особи

2.|. Уповноважена особа здiйснюе дiяльнiсть на пiдставi Розпорядження
голови Рiвненськоiрайонноiради у вiдповiдностi до норм трудо ого законодавства.

2.3. Уповноважена особа повинна мати:

вищу ocBiry;
належний обсяг знань чинного законодавства у сферi публiчних

закупiвель та практику його застосуваннrI.

2.4. Пiд час користування електронною системою закупiвель уповноважена
особа вносить до електронноi системи закупiвель персонztJlьнi данi, надае згоду на iх
обробку та оновлюе TaKi данi у разi ik змiни. Персона_пьнi данi, BHeceHi

уповноваженою особою до електронноi системи закупiвель, не оприлюднюються.

2.5. Визначення або призначення уповноваженоi особи не повинно створювати
конфлiкт мiж iнтересами замовника та учасника чи мiж iнтересами учасникiв



закупiвлi, наявнiсть якого може вплинути на об'сктивнiсть i неупередженiсть

ухваJIення рiшень щодо вибору переможця закупiвлi.
Конфлiктом iHTepeciB вважаеться наявнiсть приватного iHTepecy у працiвника

замовника чи буль-якоТ особи або органу, якi дiють вiд iMeHi замовника i беруть
участь у проведеннi закупiвлi або можуть вплинути на результати цiеi закупiвлi, що
може вплинути на об'ективнiсть чи неупередженiсть прийнятгя нею рiшень або на
вчинення чи не вчинення дiй пiд час проведення закупiвлi, та/або наявнiсть
суперечностi мiж приватним iHTepecoM працiвника замовника чи будь-якоТ особи або
органу, якi дiють вiд iMeHi замовника i беруть участь у проведеннi закупiвлi та iT

службовими чи представницькими повноваженнями, що впливае на об'ективнiсть або
неупередженiсть прийняття рiшень або на вчинення чи не вчинення дiй пiд час
проводення закупiвлi.

2.6. Уповноважена особа може пройти навчання з питань органiзацii та
здiйснення публiчних закупiвель, у тому числi дистанцiйне в IHTepHeTi.

2.7. Уповноважена особа пiд час органiзацii та проведення процедури закупiвлi
повинна забезпечити об'ективнiсть та неупередженiсть процесу органiзацii та
проведення процедур закупiвель в iHTepecax замовника.

2.8. Уповноважена особа пiд час виконання cBoix функцiй керуеться
принципами: добросовiсноi конкуренцii, максимальноТ eKoHoMii та ефективностi,
вiдкритостi та прозоростi на Bcix стадiях закупiвлi, недискримiнацii учасникiв,
об'ективноi та неупередженоi оцiнки пропозицiй закупiвель, запобiгання
корупцiйним дiям i зловживанням.



iнiцiювати створення робочих цруп з числа посадових та iнших осiб

структурних пiдроздiлiв з метою скJIадання технiчних вимог до предмета

закупiвлi, оцiнки поданих пропозицiй закупiвлi, пiдготовки проектiв

договорiв тощо;
приймати рiшення (з оформленням вiдповiдного протоколу

уповноваженоi особи), в тому числi рiшення щодо необхiдностi

виправлення технiчних (механiчних, форма.пьних) помилок, допущених
при BHeceHHi iнформачiт про закупiвлю, яка оприлюднюеться на

веб-порталi Уповноваженого органу;

узгоджувати проекти документiв, зокрема договору про закупlвлю з

метою забез11ечення його вiдповiдностi умовам закупiвлi, та пiдписувати

в межах своет компетенцii вiдповiднi документи;
вимагати та отримувати вiд службових осiб i пiдроздiлiв iнформацiю та

документи, необхiднi для виконання завдань (функчiй), пов'язаних з

органiзацiею та проведенням закупiвель;

брати участь у проведеннi нарад з питань, пов'язаних з функцiона:tьними
обов' язками уповноваженоi особи;

здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.

Начальник юридичного вiддiлу
виконавчого апарату районноi ради О.Н.Сирота


