


 

 
1. Заrальнi положення 

 
 

1.1. Це Положения розроблено вiдповiдно до абзацу третього пункту 11 
частини першої статтi 9 та частини дев'ятої статтi 11 Закону "Про публiчнi 
закупiвлi" (далi - Закон), а також відповідно до примірного Положення про 
уповноважену особу , затвердженого наказом Міністерства економіки України  
від 08 червня 2021 року №40, i визначає правовий статус, заrальнi органiзацiйнi 
та процедурнi засади дiяльностi уповноваженої особи (осіб). 

 
1.2. Замовник - ОНМА ім. А.В.Нежданової (надалі-замовник). 

1.3. Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи iнша особа, яка 
є працiвником замовника i визначена вiдповiдальною за органiзацiю та 
проведения процедур закупiвель/спрощених закупiвелъ згiдно iз Законом на 
пiдставi власного розпорядчого рiшення замовника або трудового договору 
(контракту). 

1.4. Уповноважена особа (особи) під час органiзації та проведения 
процедури закупiвлi/спрощеної закуівлі повинна забезпечити об'єктивнiсть і 
неупередженiсть процесу органiзації та проведения процедур 
закупiвель/сnрощених закупiвель в iнтересах замовника. 

1.5. Визначення або призначення уповноваженої особи не повинно 
створювати конфлiкт мiж iнтересами замовника та учасника чи мiж iнтересами 
учасникiв процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi, наявнiсть якого може 
вплинути на об'єктивнiсть i неупередженiсть ухвалення рiшень щодо вибору 
переможця процедури закупiвлi/спрощеної закупiвлi. 

Уповноважена особа для здiйснення своїх функцiй, визначених Законом, 
пiдтверджує свiй рiвень володiння необхiдними (базовими) знаниями у сферi 
публiчних закупiвель на веб-порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель 
шляхом проходження безкоштовного тестування. 

1.6. Уповноважена особа у своїй дiяльностi керуєтъся Законом, принципами 
здiйснення публiчних закупiвель, визначених Законом, iншими нормативно-
правовими актами та цим  Положениям. 

 
 

2. Органiзацiя дiяльностi уповноваженої особи (осіб) 
 

2.1. Уповноважена особа(особи) визначається(ються) або 
призначається(ються)  замовником одним з таких способiв: 

1) шляхом покладення на працiвника iз штатною чисельностю функцiй 
уповноваженої особи як додаткової роботи з вiдповiдною доплатою згiдно iз 
законодавством; 

2) шляхом уведення до штатного розnису окремої посади, на яку буде 
покладено обов'язки виконання функцiй уповноваженої особи (уповноважених 
осіб); 

 



 

3) шляхом укладення трудового договору (контракту) згідно із 
законодавством. 

Замовник може використовувати одночасно декілька способiв
 для 

визначення рiзних уповноважених осiб. 

2.2. Замовник для opraнiзaцiї та проведения процедур закупiвель/спрощених 
закушвель може призначати одну або декiлька уповноважених осiб залежно вiд 
обсягiв закупiвель та особливостей своєї дiяльностi за умови, що кожна з таких осiб 
буде вiдповiдальною за органiзацiю та проведения конкретних процедур 
закупiвель/спрощених закупiвель. 

У разi визначення кiлькох уповноважених осiб розмежування ix повноважень 
та обов' язкiв визначаеться рiшенням замовника. 

У разi визначення двох i бiльше уповноважених осiб замовник може прийняти 
рiшення про утворення вiдповiдного окремого структурного пiдроздiлу та 
визначити керiвника, який органiзовує роботу такого пiдроздiлу. 

2.3. У разi вiдсутностi однiєї уповноваженої особи (пiд час перебування на 
лiкарняному, у вiдрядженнi або вiдпустцi) замовник має право визначити iншу 
уповноважену особу, яка буде виконувати обов'язки такої уповноваженої особи. 

 
Тендерний комiтет  припиняє свою роботу щодо  планування та проведення усіх 
закупівель Академії та складає свої повноваження стосовно планування та 
проведення усіх закупівель з дати наступноъ за датою введення в дію цього 
положення. Уповноважена особа (особи) продовжують відповідно до Закону та 
відповідно до строків, визначених Законом,  завершують тендерні процедури 
(тендери), які були розпочаті тендерним комітетом. 
У разi призначення уповноваженою особою фахiвця з публiчних закупівель така 
особа має вiдповiдати професiйним компетентностям та мати знания, вмiння i 
навички, що визначенi в наказi Мiнiстерства соцiальноI полiтики Украiїни вiд 
18.02.2019 № 234 "Про затвердження професiйного стандарту "Фахiвець з 
публiчних закупiвель". 
 

2.4..Не можуть визначатися (призначатися) уповноваженими особами 
посадовi особи та представники учасникiв, члени ixнix сiмей, а також народнi 
депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим та 
депутати мiськоi, районної у мiстi, районної', обласної ради. 

2.5..За рiшенням замовника може утворюватися робоча група у складi 
працiвникiв замовника, iнiцiатором утворення якої може бути уповноважена 
особа. 
 

У рiшеннi про утворення робочоi групи замовник визначас перелiк 
працiвникiв, що входять до складу робочої групи, та уповноважену особу, яка 
буде головою, у разi якщо в замовника призначено кiлька уповноважених осiб. 

До складу робочої групп не можуть входити посадовi особи та 
представники учасникiв, члени ixнix сiмей, а також народнi депутати України, 
депутати Верховної Ради Автономної Республiки Крим та депутати мiської, 
районної в мiстi, районної, обласної ради. 



 

У разi утворення робочої групи уповноважена особа є головою та 
органiзовує її роботу. 

Робоча група бере участь: 

у пiдготовцi тендерноi документацii, оголошення про проведения 
спрощеної закупiвлi та вимог  до предмета закупiвлi; 

у розглядi тендерних пропозицiй/пропозицiй; 
 
у проведеннi переговорiв у разi здjйснення переговорної процедури. 
 

Члени робочої групи об' єктивно та неупереджено розглядають тендернi 
пропозицiю/пропозицiї та забезпечують збереження конфiденцiйностi 
iнформацiї, яка визначена учасниками як конфiденцiйна. 

Рiшення робочої групи оформлюються протоколом iз зазначення дати i 
часу прийнятгя рiшення та мають дорадчий характер. 

3. Засади дiяльностi та вимоrи до уповноваженої особи (осіб) 
 

3.1. Уповноважена особа здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi 
укладеного із замовником трудового договору (контракту) або розпорядчого 
рiшення замовника та вiдповiдного положения. 

У разi укладення трудового договору (контракту) такий договiр (контракт) 
може укладатися за погодженням iз замовником та уповноваженою особою на 
встановлений чи невизначений строк. 

Уповноважена особа може мати право на пiдписання договорiв про закупiвлю 
в разi падания замовником таких повноважень, оформлених вiдповiдно до 
законодавства. 

3.2. Уповноважена особа не може здiйснювати дiяльнiсть на пiдставi 
договору про надання послуr для проведения процедур (процедури) 
закупiвелъ/спрощених закупiвель (спрощеної закупiвлi). 

3.3. Оплата працi (доплата) уповноваженої особи здiйснюетъся на пiдставi 
законiв та iнших нормативно-правових актiв України, rенеральної, галузевих, 
регiональних угод, колективних доrоворiв. Розмiр заробiтноi плати (доплати) 
уповноваженої особи визначаєrься у трудовому договорi (контрактi) вiдповiдно до 
вимог законодавства. 

3.4. Рiшення  уповноваженої   особи   оформлюютъся   протоколом   із 
зазначенням дати прийнятrя рiшення, який пiдписується уповноваженою особою. 

3.5. Уповноважена особа повинна мати вищу освiту, як правило юридичну 
або економiчну освiту, та базовий рiвень знань у сферi публiчних закупівель. 

3.6. Уповноваженiй особi рекомендовано мати досвід роботи у сферi 
публiчних закупiвель. 

 

 



 

 

3.7. Уповноваженiй особi рекомендовано дотримуватися принципiв 
доброчесностi та дiяти на основi етичних мiркувань, передбачених настановами щодо 
етичноi поведiнки  під час здiйснення публiчних закупiвель. 

 

3.8. Залежио вiд обсягiв та предмета закупiвлi уповноваженiй особi доцiльно 
орiєнтуватися, зокрема, у таких питаннях: 
в основах сучасного маркетингу, кон'юнктурi ринкiв товарiв, робiт i послуr та 
факторах, що впливають на її формування, а також джерелах iнформацiI про ринкову 
кон'юнктуру; 

у чинних стандартах та технічних умовах товарів, робiт і послуг, які 
закуповуютъся замовником; 

у видах, iстотних умовах та особливостях укладення доrорiв
 про закупiвлю товарiв, робiт i послуr тощо. 

3.9. До основних завдань (функцiй) уповноваженої особи належать: 

планування закупiвелъ та формування рiчного плану

 закупiвель в електроннiй системi закупiвелъ; 

проведения попереднiх ринкових консультацiй з метою аналiзу ринку; 

здiйснення вибору процедури закупiвлi; 

проведения процедур закупiвель/спрощених закупiвель; забезпечення 

укладання рамкових угод; 

забезпечення рiвних умов для всiх учасникiв, об'єктивний та чесний вибiр 
переможця процедури закупiвлi/спрощеної  закупiвлi; 

забезпечення складання, затвердження та зберiгання 
відповідних документiв з питань публiчних закупiвель, визначених 
Законом; 

забезпечення оприлюднення в електроннiй системi закупiвель 
iнформації, необхiдної для виконання вимог Закону; 

забезпечення надсилання в електронному виглядi до органу 
оскарження iнформацiї, документiв та матерiалiв щодо проведения процедур 
закупiвель у разi отримання запиту вiд органу оскарження; 

взаємодiя з органами, що здійснюють контроль у сферi публiчних 
закупiвель пiд час виконання ними своiх функцiй вiдповiдно до 
законодавства; 

здiйснення інших дiй, передбачених Законом, трудовим договором 
(контрактом) або розпорядчим рiшенням замовника 

 
4. Права та обов’язки уповноваженої орсоби (осіб)

. . 
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4.1. Уповноважена особа має  право: 

проходити навчання з питань органiзації та здiйснення публiчних закупiвель, у тому числi 
дистанцiйне, що здiйснюється за допомогою мережi Iнтернет. 
брати участь у плануванні видаткіів, визначення потреби в товарах,роботахі послугах,що 
закуповуватимуться; 

запиrувати та отримувати рекомендацiї та iнформацiю вщ суб'ектiв rосподарювання для 
планування закупiвель та шдготовки до проведення процедур закупiвель/спрощених закупiвель; 

вимаrати та отримувати вiд службових осiб i пiдроздiлiв замовника iнформацiю та 
документи, необхiднi для виконання завдань (функцiй), пов'язаних з органiзацiєю та 
проведенням процедур закупiвель/спрощених закупiвелъ; 

приймати рiшення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект договору про 
закуniвлю з метою забезпечення йоrо вiдповiдностi умовам процедури закупiвлi/спрощеної 
закупiвлi, та пiдписувати в межах компетенцiї вiдповiднi документи; 

iнiцiювати утворення робочоi групи iз складу працiвникiв замовника; надавати пропозицiї

 керiвнику щодо спiвпрацi iз централiзованою 
закупiвельною орrанiзацiєю; 

брати участь у нарадах, зборах з питань, пов'язаних з виконанням ї ї  
функцiональних обов'язкiв; 

надавати роз' яснення  та консультацii структурним  пiдроздiлам замовника з питань, що 
належать до компетенцiії уповноваженої особи; 

ознайомлюватися з документами, що визначаютъ права та обов'язки уповноваженої 
особи (осiб); 

уносити пропозицii керiвнику щодо органiзацiiї закупiвельної дiяльностi; здiйснювати iншi дiї, 

передбаченi законодавством. 

4.2.       Уповноважена особа зобов'язана: 

дотримуватися законодавства у сферi публiчних закупівель та цьоrо Положения; 

органiзовувати та проводити процедури закупiвель/спрощенi закупiвлi; 
 

забезпечувати рiвнi умови для всiх учасникiв 
закупiвель/спрощених закупiвель, об'ективний вибiр переможця; 

у  встановленому Законом порядку визначати
 переможців процедур закупiвель/спрощених 
закупiвель. 

 
4.3.Уповноважена особа несе персональну вiдповiдальнiсть: 

 
 

 

процедур 
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за прийнятi нею рiшення і вчинею дii (бездiяльнiсть) вiдповiдно до 
законiв України; 

за повноту та достовiрнiсть iнформацii, що оприлюднюється на веб 
порталi Уповноваженого органу з питань закупiвель; 

за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими на 
його виконання 
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