
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

al рg ы/9/6 м. Суми ;D pff
Про затвердження складу
KoMiTery з конкурсних торгiв та
Положення про нього

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраiЪи <Про здiйснення державних
закупiЁелъ) та наказу MiHicTepcTBa економiки УкраiЪи вiд 26.07.2010 J\b 916
КПРО ЗаТВердженнrI Типового положення про KoMiTeT з конкурсних торгiв>>
(зi змiнами) та з метою використання бюджетних коштiв

FIАКАЗУЮ:

1. ЗаТВеРДИТИ склад KoMiTeTy з конкурсних торгiв Щепартаменту
аГроПромислового розвитку Сумськоi обласноI державноТ адмiнiстрацiТ (д*i -
.Щепартамент) (додаеться).

2. ПРИЗнаЧИТИ головою KoMiTeTy з конкурсних торгiв ,Щепартаменту
НаЧ€UIЬНИКа УПРаВлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та
РОЗВИТКУ Сiльських територiЙ - головного бухгалтера Нiколаенко Наталiю
Миколаiвну.

З. ЗаТверДИТИ Положення про KoMiTeT з конкурсних торгiв Щепартаменту
(додаеться).

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть наказ Щепартаменту вiд 16.01.2013
J\b 8 - оЩ <Про утворення KoMiTeTy з конкурсних торгiв> (зi змiнами).

5. Контроль за виконанням цього наказу зЕuIишаю за собою

Засryпник директора Щепартаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмlнlстрац11

Pr,eg IDД хф-РЮ

KoMiTery з конкурсних торгiв Щепартаменту агропромислового

розвитку СумськоI обласноi державноi адмiнiстрацii

нiколаенко
наталiя Миколатвна

васильева
свiтлана Валентинiвна

Касян
Олександр Iванович

Мельник
валентина Миколаiъна

Турчин
Петро Iванович

- заступник
бухгалтерськ'ого

Склад

- начаIIьник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльсъких територiй-головний бухгалтер,
голова KoMiTeTy

начагIьника вiддiлу
облiку та фiнансово-

кредитного забезгtечення управлiння
бухгалтерського облiку, економiчного анаrriзу
та розвитку сiльських територiй

головний спецiалiст вiддiлу економiчного
аналiзу, iнвестицiй та розвитку сiльських
територiй управлiння бухгалтерського облiку,
економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiй

головний сшецiалiст-юрисконсульт

- заступник директора ,Щепарrаменту -

нач€uIъник управлiння сrтрияння розвитку
галузей сiлъського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення

Засryпник директора Щепарfаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменry
а|ропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державЙоi

NроЮ-р"D

положення
про KoMiTeT з конкурсних торгiв

Департаменry агропромислового розвиткуСумськоi обласноi державноТ адмiнi"rрчцii

r. Загальнi положення

1, KoMiTeT з конкурсних торгiв (даrri - KoMiTeT) - службовi (посадовi) таiншi особи замовника (генерального замовника) (далi - .urо""ик), призначенiвiдповiдальнимИ за оргаНiзацiЮ та проведення процедур закупiвлi згiдно iзЗаконоМ УкраiнИ пПро здiйснення державних закупiвелъ>> (2289-17, 1197-1s)(даrri - Закон).
2, Метою cTBopeHHrI KoMiTeTy е органiзацiя та проведення процедурзакупiвель на засадах колегi*""о.ri ru rr.уrr.редженостi.
З, KoMiTeT У своiй дiялъностi к"руеr".' положенняМ про KoMiTeT зконкурсних торгiв, Законом (22s9-17, |197_1s) та iншими норма-гивно-правовими актами.

II. Порядок створення та органiзацiя
дiяльrrостi KoMiTery

1, СклаД KoMiTery та положення про нього затверджуються рiшеннямзамовника (генерального замовника). До Ъ*пuду KoMiTeTy 
". onо*уrъ. входитипосадовi особи та представники 1"rасникiв, члени ix сiмей, а також народнi

депутатИ Украiни, депутати Верховноi Ради Автономноi Республiки Крим тадепутати MicbKoi, районноi у MicTi, районноi, обласноi ради.Змiни до скJIаДу членiв комiтЪтУ.ur".рд*уються рiшенням замовника.2,До складУ KoMiTeTy входитЬ не менш. ,r]"r" о.й. У разi якщо кiлькiстьслужбових (посадових) осiб у штатнiй чисельностi працiвникiв замовника еменшою, нiж п'ять осiб, до 9I0Iаду KoMiTeTy з конкурсних торгiв повиннiвходити Bci службовi (посадовi) особ" .uro"""nu.
ЧленствО В KoMiTeTi не мае створювати протирiччя мiж iнтересамизамовника та )л{асника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi,наявнiстъ якого може вплинути на об'ективнiст" та неуцередженiстъ прийняття

рiшень щодо вибору переможця процедури.закупiвлi.

адмiнiстрацii



2

з, Керiвництво роботою KoMiTeTy здiйснюе його голова, якийпризначаеться рiшенням замовника та може мати право на пiдписаннядоговорiв про закупiвлю у разi надання таких повноважень замовникоI\4,оформлених вiдповiдно до .uпо"одавства.
Голова KoMiTeTy органiзовуе роботу KoMiTeTy i несе персон*лънувiдповiдальнiстъ за виконання покJIадених на KoMiTeT функцiй.4, Голова KoMiTeTy призначас заступника (заступникiв) голови,вiдповiдалъного секретаря з числа членiв koMiTeTy та визначас функцiI кожногочлена KoMiTeTy.
У разi вiдсутнОстi голови KoMiTeTy його обов'язки виконус заступникголовИ KoMiTeTY (якщО призначено кiлькох заступникiв голови KoMiTeTy, тоголова визначае сереД них викОнуючогО обов'язки голови KoMiTeTy 

"u 
.rЬрiодсвоеI вiдсутностi).

За рiшенням KoMiTeTy можутЬ з€tлlптатись службовi (посадовi) та iншiособи с-груктурних пiдроздiлiв замовник а длянадання консультацiй з технiчнихпитань, що з€}значенi в документацii конкурсних торгiв.
5, Формою роботи KoMiTeTy е .u.iдu"*, якi скликаються головоюKoMiTeTy
перелiк питанъ, що пiдлягаютъ розгляду на засiданнi koMiTeTy, та порядок

денниЙ доводятЪся дО членiВ KoMiTeryHe пiзнiше нiж за два днi до засiдання.
6. На засiданнях KoMiTeTy пiдлягаютъ розгляДу TaKi питання:
планування здiйснення процедур закупiвелъ;
складення та затвердженнrI рiчного плану державних закупiвель;
вибiр процедури закупiвлi;
iншi питання вiдповiдно до Закону (2289-17, 1197-1s ).7. Рiшення з питанъ, що розглядаються на засiданнях KoMiTeTy,приймаютъся простою бiлъшiстю голосiв у присутностi не менше двох третинчленiв KoMiTeTy.
За умови рiвного розподiлу голосiв голос голови KoMiTeTy е вирiшалъним.
8, РiшенНя KoMiTeTy офорМляеться протоколом, який пiдписуеться yciMaчленами KoMiTeTy, присутнiми на засiданнi KoMiTeTy.
у разi вiдмови члена koMiTeTy пiдписати протокол про це з€вначаетъся упротоколi iз зазначенням причин вiдмови.

IIr. Головнi функцii KoMiTeTy

KoMiTeT вiдповiдае органlзацlю закупiвель. У!дlrчDrлсL(, 5с[ Uрr,анlзацrк) та ПРоведеННя гIРОЦеДУР
процесi роботи BiH забезпечу€ реалiзацiо ruо",. функцiй: 

д ' 'j

плануваНнrI протягом року здiйснення процедур закупiвелъ вiдповiдно дозатвердженого кошторису, фiнансового плану ("nu"y асигнуванъ, планувикористання бюджетних (державних) коштiв);
скJIаденНя та затвердження рiчного плаЕу державних закупiвель;
здiйснення вибору процедури закупiвлi;
проведеНня IIроцедурИ закупiвеЛъ та попередньоi квалiфiкацii учасникiв;



брати )пIастъ в ycix його засiданнях особисто;
забезпеЧуватИ piBHi умовИ дJUI Bcix уrасникiв процедур закутriвелъ,об'сктивний вибiр переможця;
в устанОвленомУ порядкУ визначати переможцiв процедур закупiвель,ПРОПОЗИЦii КОНКУРСНИХ ТОРГiВ (цiновi ,u *"-iбiкацiйнi ipo.ro."uii) яких за

результатами оцiнки визначенi.найбiльш економiчно,игiднйи та акцептованi;
сприяти органам, що здiйснюютъ державне реryлювання та контроль усферi закупiвель' У виконаннi ними йоiх повноваженъ вiдповiдно дозаконодавства, зокрема створення н€шежних умов для проведення перевiрок,надання у встановлений строк необхiдн", допуrентiв i вiдповiдних пояснень;
вживатИ у випадКах, переДбачених законодавством, вiдповiдних заходiв

щодо забезпечення захисту iнформацiт при здiйснен"i проц"дур закупiвель.члени koMiTeTy на його засiданняi берутъ ylacTb в обговореннi таприйняттi рiшень щодо плануванlrя здiйснення процедур закупiвелъ, скJIаданн,Iта затвердження рiчного плану державни* .uoy.ri""rri,^ 
"ибору 

та проведен}UIпроцедурИ закупiвелЬ i попеРедньоi квалiфiкацii 
-y"u.""*i", 

рЪзультатiврозгляду, оцiнки та порiвняння пропозицiй конкурсних торгiв (цiнъви" таквалiфiкацiйниХ пропозицiй), визначення переможцiв процедур закупiвель,здiйсненнi iнших дiй, передбачених Законом 1'izвч-t7, 1197-18 ).Члени KoMiTeTy зобов'язанi дотримувй." вимог положення про KoMiTeT
з конкурсних торгiв, ЗаконУ (22s9-17,1197-|8 ) та iнших нормативно-правових
aKTiB, об'ектиВно та неупереДженО розглядати пропозицii конкурсних торгiв(цiновi та квалiфiкацiйнi пропозицii) уrасникiв процедур закупiвель,забезпечувати збереження конфiденцiiiноътi iнформацii, що стосуетьсядiялъностi KoMiTery, Tz iнформацii, наданоI y"u.""*ur" (1.часниками
попередньоi квалiфiкацii). Iнформацiя щодо розгJIяду та оцiнки пропозицiйконкурсНих торгiВ надаетьСя викJIюЧно МiнiсrЪр.."у економiчного розвитку iторгiвлi Украiъи, органам, що здiйснюють державне реryлювання та контролъ усферi закупiвель, органу ocKapжeHIUI та суду.

3. Голова KoMiTeTy:

l
| --.

органiзовус роботу KoMiTeTy i несе
виконання покJIадених на KoMiTeT функцiй;

приймае рiшення щодо проведення засiдань KoMiTeTy;
визначае дату i мiсце проведення засiдань KoMiTeTy;
пропонус lторядок денний засiданъ KoMiTeTy;
веде засiдання KoMiTeTy;
призначае заступника (заступникiв) голови та вiдповiдального секретаряKoMiTeTy iз числа членiв KoMiTeTy;
визначае функцii кожного"члена KoMiTery ;

уноситЪ на розгЛяд керiвНика замОвника пропозицii щодо змiн у складiKoMiTery;
здiйснюс iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.
РiшеннЯ головИ KoMiTeTY щодо призначеншI заступника (заступникiв)головИ та вiдпОвiдального ceкperup" ooriTeTy, 

""."ur.ri", функцiй кожного

lrepcoн€LJlbнy вiдповiдалънiсть за
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члена KoMiTeTY та вирiШеннrl iншиХ питань заносяться до протоколу засiдання
KoMiTeTy.

4. СекреТар KoMiTeTy приЗначаеться головою KoMiTeTy у встановленому
цим положенням порядку, який забезпечус веденнrI та оформленнrI протоколiв
засiдань KoMiTeTy, оперативне iнформування членiв KoMiTeTy стосовно
органiзаЦiйниХ питанЬ його дiяльностi, за дорученням голови KoMiieTy виконуеi"-y органiзацiйну роботу, а також забезпечуе вiдповiдно до вимог
законодавства зберiгання документiв щодо здiйснення закупiвель, дотримання
вимог законодавства з питань дiловодства при роботi з документами, здiйснюе
iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.

5. Секретар KoMiTeTy (особа, що його замiщуе) надае особам, якi
звернулися з вiдповiдним запитом, документацiю конкурсних торгiв
(квалiфiкацiйну документацiю) та змiни до неi (за наявностi) у .rро-"rЪrу
виглядi з пронумерованими сторiнками, засвiдченi пiдписо, .оrrо"" комiтеф
(виконуЮчогО обов'язкИ голови) i скрiпленi печаткою замовника або в
електронному виглядi в разi використання електронних засобiв.

6. За вiдсутностi секретаря KoMiTeTy його обов'язки виконуе iнший член
KoMiTeTy, визначений головою KoMiTeTy.

V. Вiдповiдальнiсть

1.

рiшення
Члени KoMiTeTy несуть персонаJIьну
вiдповiдно до законiв Украiни.

вlдповlд€lJlьнiстъ за прийнятi ними

2, Голова та секретар koMiTeTy несутъ вiдповiдалънiсть за повноту та
достовiрнiсть iнформацii, що оцрилюднюстъся на веб-порталi Уповноваженого
органу з питань закупiвель для загалъного доступу.

Засryпник директора Щепартаменту О.П.Петрова




