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ПОJIОЖЕ,ННЯ
про уповвоважеuу особу

1. Загальпi положеIIня
1.1.I_{e Положення розроблено вiдповiдtrо ло абзацу третього пункту ll

частини першоТ cTaTTi 9 та частини дев'ятоТ cTaTTi l l Закоrlу <Про публiчнi
закупiвлi>> (лалi - Закон) iвизllачас правовий ct,aryc, загальнi органiзацiйнi та
проuедурнi засади дiяльностi уловноваженоТ особи.

1,2, Уповноваrкена особа - сJlужбова (rrосадова) чи iнша особа, яка с
працiвпиком ДП (УДМЦ) i визначена вiлповiдальною за органiзаtlitо та
лроведення процедур закупiвлi/спрощених закупiвель згiдно iз Законом на
пiдставi паказу директора ДП (УАМЦ).

1.3. Уповноватсена особа пiд час оргаtriзацiТ та провелення процедури
закупiвлi/стlроtценоi закупiвлi повинIIа забсзпечиl.и об'сктивлiсrь i

неупередrкеrtiсть процесу оргакiзаuii .га проведеliлlя I]роIlсдур
закупiвеrlь/спрощених закупiвель в iштересах !П <УДМI {>.

1,4, ВизначеrIня або призначення уповноваlкенот особи не повинно
створIовати конфлiкт мiж iнтересами ДП (УАМЦ) та учасника .tи мiж
irrтересами учасllикiв проце,iiури закупiвлi/спрошенот закупiвлi, наявнiс.гь якого
може l]Ilлиllу'ги па об'сктивнiсть i неупередrкенiс,гь ухвале}lня piurcHb tt1o,11o
вибору перемоr(llя процедури закупiвлi/спроценоТ закупiвrri.

L5. Уповrtовакена особа ;1,ля здiЙсttення своТх функцiй, визначених
Законом, IIillтверДжУс свiй piBeHb володiння необхiдltими (базовими) знаннями
у сферi публiчrrих закупiве;tь uа веб-rIорталi Уповltоваlкеtlого органу з питаIlь
закупiвель шляхом проходжешtя безкоIllтовttого тестува}luя.

l.б, Уповлtоваrrсена особа у своiй дiяrlьностi керуються Законом,
принципами злiйснення пуб.ltiчних закугliвель, визIlачеIlих Законом. iltшими
нормативIIо-IIравовими актами та цим Полоlкенням,

2. Оргапiзаrдiя дirrльпостi ylroBrroRarкeIIoT особн
2.1. Уповноважеша особа визначасться або призначасться {П <YAMII >

одним з таких способiв:
l) шляхом покладення на працiвника iз шtтатноi чисельностi функltiй

уповноваженот особи як лодатковоi роботи з вiдповiдноlо доплатоIо згi.lttlо iз
закоцодавстI]ом;

2) цUIяхом увелення до ц]татliого розпису окремоТ Iюсали, IIа яку буле
покладеtrо обов'язки викоцання функrдiй уповноваrкеноТ особи;3) шutяхоМ укJIадеfiнЯ трудовогО /IоговорУ (KorrTpalcTy) згiлно iз
законодавством.

ДII <YAML() можс використовува.ги одночасно 2leKi.tlbKa способiв ллrr
визначення рiзtлих уповttоваrкених осiб.



2,2. ДП (УАМЦ) для органiзацiТ та проведення процедур
закуrliвель/спрощених закупiвель може призначити одну або лекiлька
уповновокеllих осiб залсжно вiд обсягiв закупiве.ль та особливостей свосТ

дiяльностi за умови, що кожна з таких осiб буле вiдповiлальноIо за органiзаtlilо
та проведення конкретних процедур закупiве;lьlспрощених закупiвель.

У разi визttачеtlня кiлькох уповноI]ажених осiб розмежування ii
повноважеIIь та обов'язкiв визначасться паказом,ЩП (УАМЦ).

У разi визначення лвох i бiльше уповноl}ажеt{их осiб /iП (YAMlb) MoI(e
IlрийtlятИ pittlettHя прО утвореllllЯ вiдокремлеttого с груктурного лiлроlлi.rу ra
визIIачити ксрiвltика, який органiзовус роботу,гакого пiдроздiлу,

2.3. У разi вiдсутtlостi однiсТ уповtIовалсеttоi особи (пi21 час перебуванtrя
lta лiкарItяtIому, у вiдрядлсенi або вiлпустui) ДП (УАМЦ) мас право визtiачити
iншу уповноваrкеIrу особу, яка буде викоttувати обов'язки такоi уповновФкеIiоj
особи.

2.4. У разi функцiонування тенJlерного KoMiTeTy згiдно iз Законом !П(УДМЦ) пе MorKe бути одночасно визIlаtIено вiлповiда.llьними за оргаttiзацitо та
проведення о/lllих i тих самих закупiвель теitдерний koMiTe.l la уtiовIlоважецу
особу.

2.5, У разi призначення уповноваженою особою фахiвця з публiчllих
закупiвель,гака особа мас вi,цlrовiдати професiйrrим компе]'ен,l.tlооl.ям .].а ма.ги
знання, вмitlllя i навички, u(о визначенi в наказi MiHicTepcr.Ba corlia.lIbHoi
полiтики Уrсраiни вiд 18,02,20l9 Nl 234 <IIpo затвердя(ення професiйtrоlю
с,гаllдар,гу <Фахi вець з публiчних закупiвеltь,,.

2.б. Не можуть визначатися (призначатися) уповttоваженими особами
ПОСаДОВi ОСоби та представцики учасникiв, члеttи Txrrix сiмей, а такох( tlapolltli
де[утати Украiни, депутати ВерховноТ Ради АвтономноТ Республiки Крим та
депутати MicbKoi, районноi у MicTi, райоlrrrоi, обласноi ради,

2.7. За рiшеlлrrям ДIl (УАМЦ) моr(е утворюва.гися робоча грула у склалi
працiвrrикiв l]П (УАМЦ), iнiцiатором у,1.1]орення якоi MorKe бути чповноважена
особа.

У рiшеrпri про утвореIrIIя робочоi групи визначасться перелiк праItiвltикiв,
що входя,l,ь /lo скла,Ilу робочоТ групи.

{о скла,rlу робочоi групи не можуть входити посадовi особи та
прелставники учасl,tикiв, члени TxHix сiмей, а r.aKoltc народнi депутати Украiни,
депутати Верховноi Ради ДвтономноТ Республiки Крим та депутати MicbKoT,
районноI у MicTi. районноТ. обllасноТ рали,

у разi утворелrrlя робочоi групи уповIlовая(ена особа с ii'го;tовоlо L.a
органiзовуе ii роботу.

Робоча група бере участь:
- У пiдготовцi тендерноi документаIlii, оголошенIIя IIро провелеIIня

спроlчсноТ закупiвлi та вимог до IIредмета закупiвлi:
- у розгля7li тенлерних пропозицiй/пропозиrlii;
- у проведенпi переговорiв у разi здiйснення переговорrIоТ Ilроце/lури.
t[лени робочоi групи об'ективнО та неупередженО розглядаlоть тендерtri

пропозицii7пропозицii 1.а забезпечую,Iь зберетtення конфiltеiIцiйIlос.i.i
irrформацiТ, яI(а визначе}lа учасниками як конфiдеrrцiйна,



Рiшенrrя робочоi групи оформлютоться протоколом iз зазначенням дати i

часу прийняття рiшенItя та Mator ь доралчий характер,

3. Засади дiяльпостi та вимоги до уповповажепоТ особи
3.1. Уlrовновая<ена особа здiйснюс свою дiялыiiсть lla пiдставi укладеtlого

трудового логовору (контракту) або наказу .циректора ДП <УАМЦ> та
вlдповlд}Iого положенtlя.

_ У разi укJIадення трудового договору (контракту) такий договiр
(контракт) може укладатися за поголя{енняМ iз {Л <УДМI |> r,a yIIoBHoBaжeI{oIo
особою на встаllовлениЙ чи невизначениЙ строк.

YпoBHolralKclta особа MolKe ма,l,и право lla ltiллисаннл лоtоворiв про
закуtliвлlо в разi tlадання таких повноважень, оформлених 

"iдпоuiдrо ло
зако[Iодавства,

3,2. YtIoBtloBaжerra особа не може здiйснtовати.tliяльнiсть на пiдставi
ДоговорУ rlро надаrlця послуг для проведення процелур (процедури)
закупiвель/спроItlеttих закупiвсль (слрощеrrоi закупiвлi),

3.3. оплата працi (доплата) Уповноваяtеttоj особи здiйспtосться на лiдставi
законiв та illших нормативНо-правовиХ aKTiB Украiни, генеральноi, I.алузеаих,
регiональних угод, колективIIих договорiв. Розмiр заробiтноi плати (лоплати)
yltoBпoBaltettoi особи визIjачасться у трудовому l(оговорi (KoHTpaKTi) вiдповiдно
до вимог закоподаI]ства.

3.4. РitlIення уповllоваженоj особи оформлюtоться протоко.llом iз
зазначенням дати прийняття рiшення, який пiдписусться ylloaHoaaжeнoto
особою.

З.5. Уповtrовая<еtlа особа повинt]а ма,l.и виulу ocBily, як лравиJIо
юридичну або екоrtомiчtlу освiту,.га базовий piBeHb знаrrь у сферi пубlliчrrих
закупiвель.

3.6. Уповновокенiй особi рекомендоваl]о мати досвiд роботи у сферi
лублiчttих закупiвель,

З.7. Уповtlовая<енiй особi рекомеIIдоваIiо лотримуваIися tlринциtriв
лоброчеспос,гi та лiя,ги rra ocltoBi етичних MipKyBaHb, перелбачених UастаIiовами
щодо еl'ичноТ поведiнки пiд час здiйснепня публiчних закупiель.

3,8. В залех<lrостi вiд обсягiв та I]редмета закупiвлi уповноваrкенiй особi
доцi.льно орiеllтуватися, зокрема, у,tаких питаннях:

- в oclloBax сучасного маркетингу, KoH'toHKTypi риrrкiв ToBapiB, робi,г i
послуг та факr,орах, tцо впливаю,гЬ rra i1 формуванняl а ].акож ля(ерелах
iнформацiТ про ринкову KoH'toHKTypy;

- у чинних стандартах та техпiчних умовах ToBapiB, робiг i лослуl., якi
закуловуlоться /{П <УАМЩ>;

- у l}иllax, iс,готних умовах t.a особ;lивостях
закупiвлtо ToBapiB, робiт i послуг тошlо,

уклаllеIIfiя,цоговорiв trpo

3,9. /]о осttовltих завдаIIь (руIlкцiй) Уповttоважсrtоi особи належаt.t,:- плануваIl}Iя закупiвель та формування рiчного плаttу закулiвсль в
електроннiй системi закупiвель;

- IIровслсI]llя ttопереднiх риlrкових коtлсуль.гацiй з Mer.o;o апалiзу риtlку;- здiйсttеtrня вибору проllелури закупiвlli;
- IIровс/lеIltlя процелур закуrIiвель/спроrцеltих закупiвеrIь;



- забсзлсчеIIня укладаIlIlя рамкоl]их угол;
- забсзflечеlIнrI рiвllих умов для Bcix учасItикiв, об'сктивний,га чесtlий

ьибiр пepcMorrtrrrr процсJ)рll зэкуrriшri спрошсtrоi'закуttiвлi:
- забезIIечеIItIя склалаIlня, затвер,I1жеIIIlrl ,l,a зберiгаIIIIя вijlловiдllих

документiв lз Itиr,ань пуб,rriчних закупiвель, визIlачених Законом;
- забсзIIеченIIя оIIриJI lo/II leI Illя tl е-ttек.t.роннiй системi

iнформаrlii, Ilеобхi.lцlоi лля викоl]апIIя вимог ЗакоIlу;
закупiвель

- забезпеченrtя надсилання l] elleкlpoнl]oмy виглялi ло opl.aнy оскарження
iнформачiТ. локумеttriВ та маrерiалiВ lцодо llроI}сдеIlнЯ IIроI(слур 3uпу,,iu..,,, у
разi отриманtlя запиту вiд органу оскарження;

- взасмолiя з органами, lцо здiЙснIоIоть контроль у сферi лублiчних
закупiвель пiд час виконаrrrrя ними cBoix функцiй вiдповiдно до законодавства;

- злiйсIIелпIя iltших дiй, передбачених Законом, трудовим договором
(контрактом) або розпорядчим рiшенням {П <YAMI{>.

4. r[paBa та обов'язкrI уповrlоважеtrоi особи
4.1. Уllовноважеlrа особа мае право:
- проходити rIавчання з питаtIь органiзацii та здiйснеtlня публiчttих

закупiвель, у тому числi дистанцiйне, що здiйснюсться за допомогоtо мереясi
IHTeplleT;

- брати участь у плануваннi вида.гкiв i визначенtti llо.греб в тoBapax,
роботах i послугах, що закуповуI]атимутьсяi

- запитуl]ати та отримувати рекоменлацi'i 'га iнформацiIо вiд суб'ск:.iв
господарIовацIl,I для плаrIування закуrIiвель та пiдготовки ло проведення
лроuелур закупiвсль/спрощених закупiвель:

- вимагати та отримувати вiд службових осiб i пiдроздiлiв flП кУДМl{>
iнформацilО та докумеIIти, необхiднi для виконання завдань (функIriй),
повlязаних з органiзачiсtо та 11роведенlIrм лроцедур закул iвел ь/спроrцеtl их
закупiвель;

- прийlмаги рiпrення, узгоджувати lIроекти докумен1iв, зокрема проект
договору про закулiвлtо з метою забезпечення його вiдповiлностi умовам
процедури закупiвлi/спрощенот закулiвлi, 'га пiдписувати в мея(ах компетенцiт
вlлповlдIII локумеrIти;

- iнiцirоваги утворення робочоi групи iз склалу працiвникiв lJII <УДМI-{>>;- надаватИ пропозицiТ директорУ ДIl (УДМLЬ) щодо слiвпрацi iз
централiзоваttоlо закупiвельноlо орt.анiзацiсtо:

- браги участь у IIарадах, зборах з пи,гаllь, пов'язаних з виконанням iJ
фупкцiоналыtих обов'язкiв;

_ IIалавати роз'яснення та консультачii' структурним пiдроздiлам ДП
<YAML{>I з питань, що I{aJleя(aTb до компетенцii

- ознайомлlоватися з докумеtI].ами, ltto
уповлlоважеltоi особи ;

уповrtовалtеноi особи;
визIIачао,II) прааа 1.а обов'язltи

- уllосити пропозицiТ директорУ /lП кУДМL[>> ЩоДо органiзаltiТ
закупiвельноi дiялыtостi;

_ злiйснtовати iншi дii, перелбаченi законодавством.
4,2. Уповновах<ена особа зобов'язана:



- дотримуватися законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього
Полоrrсення;

- оргаlliзовувати та проводити процодури закупiвель/спрощенi закулiвлi;
- забезпечувати piBHi умови дJIя вс;х учасникiв процедур

закупiвеrIь/спроuдених закупiвель, об'сктивний вибiр переможця;
- у встановлеtlому Законом порядку визначати перемоrtсцiв процедур

закупiвель/прощених закупiвель.
4.3. Уповноважена особа несе персональну вiДповiдалылiс,t,ь:
- за лрийняr,i Helo рiшення i вчиненi rriT (бездiяльнiсr'ь) вiдповiдно ло

законiв УкраilIи;
- за ловIIотУ та достовiрlliсть iнсРормацii, IJIo оприлIодIюсться на веб-

порталi У повttова)(еllо го оргаllу з питаttь закупiвель;
- за порушення вимог, установлених Закоtlом та норматив1,1о-правовими

актами, прийнятими ва його виконання.

Ilача:tыtик Bi7171i.lry :збуту,
llаlсуtIiвель r,a 71oI,oBipItoT дiяль CyXoI lосовл

r
/))М Вiкторiя
,",/, ц



дснс укрАrни
дЕржАвнЕ пIдпрИеМсТВо (Укl'АIнСький лIrIАцlйний мЕтЕорологIчний цЕнтр,)

( ДП (УАМЦ)))

нАItАз
с. i'opa

Щиректор

керуlочись cT.l l Закону
Мiпiстерства економiки

Владислав ХАРЧЕНКО

*lЗ
Про затвердження Положення
про уповноважену особу

__ З мgтою належноi органiзацii публiчних закупiвель,
УкраiЕи ((Про публiчнi закупiвлi>l та на виконання наказу
Украiни Nэ 40 вiд 08,06.202|

нАкАзУю:

l. Затвердити Положевня про уповЕоважепУ особу зi спрощецих закупiвель, що
додаеться.

2. Уповноваженiй особi зi спрощепих закупiвель у сво'iй дiяльностi керуватися
вимогами Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлЬ> та умовами цього fIоложення.

3. Визнати таким, що втратило дitо з 17 червЕя 2021 року ПоложенЕя tlро
уповноважену особу, введене в дilо з 17.04,2020 року.

4. Контроль за виконанням цього tlаказу залишаIо за собоIо.


