
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIШСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми

Про затвердження складу
татендерного

Положення про

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону УкраiЪи <Про публiчнi закупiвлi) та
наказу.Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi Украiни вiд 30.03.201б
J\b 557 <Про ЗатвердженнrI Примiрного положення про тендерний KoMiTeT або
УПОВНОВаженУ особу (осiб)> (зi змiнами) та з метою використання бюджетних
коштiв

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити скJIад тендерного KoMiTeTy Щепартаменту
аГропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii (даrri -
,Щепартамент) (додаеться).

2. Призначити головою тендерного KoMiTeTy !епартаменту нач€шьника
Управлiння бухгалтерського облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських
територiЙ - головного бухгалтера Нiколаенко Наталiю Миколаiвну.

З. Затвердити Положення про тендерний KoMiTeT ,Щепартаменту
(додаеться).

4. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ ,Щепартаменту вiд
01.03.2016 J\Ъ 20-ОД <Про затвердження скJIаду KoMiTeTy з конкурсних торгiв та
ПоложеннrI про нього)> (зi змiнами).

5. Контроль за виконанням цього наказу зuшишаю за собою

Виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту О.П.Петрова

KoMlTeTy
нього



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,.Щепартаменту
агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi
адмiнiстрацii
с/ р{ Др/6 xn./9" о9

Склад
тендерного koMiTery Щепартаменту агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноТ де жавноi адмiнiстрацii

нiколаенко
наталiя Миколаiъна

Касян
Олександр Iванович

Мельник
валентина Миколаiъна

Резнiк
оксана Миколаiвна

начаlrьник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй - головний бу<галтер,
голова KoMiTeTy

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

головний спецiалiст-юрисконсульт

фiнансово-кредитного забезпечення
управлiння бухгалтерського облiку,
економiчного аналiзу та
територiй

заступник директора

розвитку сiльських

,Щепартаменту -Турчин
Петро Iванович

Начальник управлiння бухгалтерського

начальник управлiння сприяння розвитку
галузей сiльського господарства, харчовоi
промисловостi та кадрового забезпечення



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ,Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацii

с/ tr Iа/Ь х,

положення
про тендерний KoMiTeT

Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii

[. Загальнi положецня

1.1.Ще Положення розроблено вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону <Про
пУблiчнi закупiвлil> (далi Закон) i визначае правовий статус, загальнi
органiзацiЙнi та процедурнi засади дiяльностi тендерного KoMiTeTy, а також
його права, обов'язки та вiдповiдальнiстъ.

1.2. Тендерний KoMiTeT (далi - KoMiTeT) - службовi (посадовi) та iншi
особи замовника, призначенi вiдповiдальними за органiзацiю та проведеншI
процедур закупiвлi згiдно iз Законом.

1.3. Метою створення KoMiTeTy е органiзацtя та проведення процедур
закупiвель на засадах колегiальностi та неупередженостi.

1.4. KoMiTeT у своiй дiяльностi керуеться Законом, iншими нормативно-
Правовими актами з питань публiчних закупiвель та цим ПоложеннrIм.

II. Засади дiяльностi тендерного KoMiTeTy

2.1. Замовник для органiзацii та проведення процедур закупiвель може
УТворити один або декiлька KoMiTeTiB у запежностi вiд особливостеЙ своеi
дiяльностi.

Склад KoMiTeTy, змiни до скJIаду та положення про нього затверджуються
Рiшенням Замовника. До складу KoMiTeTy входять не менше п'яти осiб. У разi
ЯКщО кiлькiсть службових (посадових) осiб у штатнiй чисельностi працiвникiв
ЗаМОВника с менше нiж п'ять осiб, до скJIаду KoMiTeTy мають входити Bci
сrryжбовi (посадовi) особи замовника.

2.2. Що складу KoMiTeTy не можуть входити посадовi особи та
Представники учасникiв, та iншi особи, визначенi законодавством Украiни.

Членство в KoMiTeTi не повинно створювати конфлiкт мiж iнтересами
ЗаМОВника та )л{асника чи мiж iнтересами учасникiв процедури закупiвлi,
наявнiсть якого може вплинути на об'ективнiсть i неупередженiсть прийняття
рiшень щодо вибору переможця процедурл закупiвлi.

2.3. Керiвництво .роботою KoMiTeTy здiйснюе його голова, який
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призначаеться замовником, та може мати право на пiдписання
закупiвлю у разi надання таких повноваженъ замовником,
вiдповiдно до законодавства.

договорlв про

2.4. Голова KoMiTeTy Iризначас заступника (заступникiв) голови,
секретаря з числа членiв KoMiTeTy та визначае функцiТ кожного {лена KoMiTeTy.

У разi вiдсутностi голови KoMiTeTy його обов'язки виконус заступник
голови KoMiTeTy (якщо призначено кiлькох з сryпникiв голови KoMiTeTy, то
голова визначас серед них виконуючого обов'язки голови KoMiTeTy на перiод
cBoei вiдсутностi).

За вiдсутностi секретаря KoMiTeTy його обов'язки виконуе iнший член
KoMiTery, визначений його голо ою.

Рiшення голови KoMiTe у щодо призначення застуцника (засryпникiв)
голови та Gекретаря KoMiTeTy, визначення функцiй кожного ч ена KoMiTeTy та
вирiшення iнших питань заносяться до протоколу засiдання ко riTeTy.

2.5. Формою роботи KoMiTeTy е засiдання, яке е правомочним за
присутностi на ньому не менше двох третин членiв KoMiTeTy.

Засiдання KoMiTeTy скликаються головою KoMiTeTy та пр водяться у разi
потреби.

Перелiк питань, що пiдлягають розгляду на засiданнi KoMiTeTy, та порядок
денний доводяться до вiдома членiв KoMiTeTy до початку засiдання.

2.6. Рiшення з питань, що розглядаються на засiданнях KoMiTeTy,
приЙмаються простою бiльшiстю голосiв. У разi рiвного розподiлу |олосiв
голос голови KoMiTeTy с вирiшальним.

Рiшення KoMiTeTy оформлюеться протоколом, який пiдписуеться BciMa
Членами KoMiTeTy, присутнiми на засiданнi. У рiшеннi вiдображаються
реЗУльтати поiменного голосування членiв KoMiTeTy, присутнiх на Його
засiданнi, з кожного питання.

У разi вiдмови члена KoMiTeTy пi писати протокол про це зазначаеться у
протоколi з обГрунтуванIцм причин вiд ови.

2.7.Z. /. l\.oMlTeT вlдповlдае за органlзацlю та проведення проце
У процесi роботи BiH забезпечус реалiзацiю таких функцiй:

KoMiTeT вlдповlдас органiзацiю та процедур закупlвель.

Планування закупiвель, скJIадання та затвердженнjI рiчного плану
закупiвель;

об'ективний та чесний

оформлених

вlдповlдних

публiчних

у процедур1
вiдповiдних

здiйснення вибору процедури закупiвлi та if проведення;
забезпечення рiвних умов для Bcix учасникiв,

вибiр переможця;
забезпечення складання, затвердження та

документiв з питань публiчних закупiвелъ, визначених
забезпечення оприлюднення iнформацiТ та

закупiвель вiдповiдно до Закону;
надання роз'яснення особам, що виявили HaMip взяти участь

закупiвель, щодо змiсту тендерноi документацii у разi отримання
запитiв;

здiйснення iнших дiй, передбачениi Законом.

зберiгання
Законом;
звiту щодо
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2.8. Голова, секретар та iншi чпени KoMiTeTy можуть пройти навчання з
питань органiзацii та здiйснення закупiвель.

2.9. IIлени KoMiTery мають право:
брати r{асть у пл HyBaHHi видаткiв i визначеннi потреби у товарах,

роботах та послугах, що будуть закуповуватися;
аналiзУвати та/або отримувати iнформацiю щодо виконання договорiв,

укладених вiдповiдно до Закону;
виносити питаннrI на розгJIяд KoMiTeTy;
приЙняти рiшення з оформленням вiдповiдного протоколу KoMiTeTy щодо

необхiдностi виправлення технiчних (механiчних, формальних) помилок,

веб-порталi Уповноваженого органу;
одержувати вiд структурних пiдроздiлiв замовЕика iнформацiю,

необхiдну для проведення процедур закупiвелъ;

уносити свою окрему думку до протоколiв засiдань KoMiTery;
iнiцiювати створення робочих Iруп з числа службових (посадових) та

iНШих осiб структурних пiдроздiлiв замовника з метою складаншI технiчних
вимог до предмета закупiвлi, пiдготовки проектiв договорiв тощо;

здiйснювати iншi дiТ, передбаченi Законом.
2.|0. Члени KoMiTery зобов'язанi:
брати }пIасть у Bcix його засiданнях особисто;
органiзовувати та проводити процедури закупiвель;
забезпечувати piBHi умови для Bcix 1^rасникiв, об'сктивний та чесний

вибiр переможця;
ДоТримуватися норм законодавства у сферi публiчних закупiвель та цього

Положення;
здiйснювати iншi дii, передбаченi Законом.
2.||. Голова KoMiTery:
органiзовуе роботу KoMiTeTy;
приймае рiшення щодо проведення засiдань KoMiTeTy;
визнача€ дату i мiсце проведення засiдань KoMiTeTy;
пропонуе порядок денний засiдань KoMiTeTy;
веде засiдання KoMiTery;

УНОСИТЬ На РОЗГляд керiвника замовника пропозицii щодо змiн у складi
KoMiTeTy;

здiйснюе iншi повноваження вiдповiдно до законодавства.
2.I2. Секретар KoMiTeTy забезпечуе :

ведення та оформлення протоколiв засiдань KoMiTeTy;
ОПеРаТИВне iнформування членiв KoMiTeTy тосовно органiзацiйних

IIитань його дiяльностi;
За дор)пrеннrlм голови KoMiTeTy виконання iншоi органiзацiйноi роботи;
зберiгання документiв щодо здiйснення публiчних закупiвель;
ДОТримання вимог зако одавства з питань дiловодства пiд час роботи з
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про гryблiчнi закупiвлi на веб-порталi
Уповноваженого органу через авторизованi електроннi майданчики;

виконаннrI iнших повноважень вiдповiдно до законодавства.
2.|З. Голова KoMiTery персонulльно вiдповiдае за виконання покладених на

KoMiTeT функцiй.
2.I4. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-

правовими актами, розробленими вiдповiдно до Закону, члени KoMiTery
вiдповiдають згiдно iз законами УкраiЪи.

2.|5. Голова та секретар KoMiTeTy персон€шьно вiдповiдають за повноту та
достовiрнiсть iнформацii, що оприлюд еться на веб-порталi Уповноваженого
органу з питань закупiвель для загального доступу.

Начальник управлiння бухгалтерського
облiку, економiчного аналiзу та розвитку
сiльських територiй - головний бухгалтер Н.М.Нiкола€нко


