УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА
Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» відповідальною за
організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.
Уповноважена особа (особи) - службова (посадова) чи інша особа, яка є працівником
замовника і визначена відповідальною за організацію та проведення процедур
закупівлі/спрощених закупівель згідно з цим Законом на підставі власного розпорядчого рішення
замовника або трудового договору (контракту).
Уповноважена особа здійснює свою діяльність на підставі укладеного із замовником
трудового договору (контракту) або розпорядчого рішення замовника та відповідного
положення.
Уповноважена особа визначається або призначається замовником одним з таких способів:
1) шляхом покладення на працівника (працівників) із штатної чисельності функцій
уповноваженої особи як додаткової роботи з відповідною доплатою згідно із законодавством.
Доплата в даному випадку є обов'язковою. Проте, розмір доплати визначається керівництвом
Замовника самостійно.
2) шляхом введення до штатного розпису окремої (окремих) посади (посад), на яку буде
покладено обов’язки виконання функцій уповноваженої особи (уповноважених осіб). В даному
випадку Уповноважена особа буде займатись лише проведенням закупівель.
3) шляхом укладення трудової угоди (контракту) згідно із законодавством. Мова йде
тільки про трудовий договір. Не можна найняти Уповноважену особу, шляхом укладання з нею
договору цивільно-правового характеру.
Замовник має право призначити декілька уповноважених осіб, за умови що кожна з таких
осіб буде відповідальною за організацію та проведення конкретних процедур
закупівель/спрощених закупівель. У разі визначення кількох уповноважених осіб розмежування
їх повноважень та обов’язків визначається рішенням замовника.
Трудовий договір (контракт) укладається Замовником у відповідності до норм трудового
законодавства з особою, яка не працює у Замовника відповідно до штатного розкладу. У разі
укладення трудового договору, такий договір може укладатися на встановлений чи невизначений
строк за погодженням замовника та уповноваженої особи (осіб) або на час організації та
проведення процедур (процедури) закупівель.
Вимоги до уповноваженої особи
Згідно з ч. 7 ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі» та Примірного положення про
тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) Уповноважена особа повинна мати:
- вищу освіту, як правило юридичну або економічну освіту (але не обов'язково юридичну
чи економічну);
- не менше двох років досвіду роботи у сфері закупівель (опціонально, якщо Замовник
зазначить даний пункт в Положенні про Уповноважену особу);
Уповноважені особи можуть пройти навчання з питань організації та здійснення публічних
закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.
А з 1 січня 2022 року для Уповноваженої особи обов'язковим буде
проходження безкоштовного
тестування на
веб-порталі
Уповноваженого
органу для
підтвердження свого рівня володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних
закупівель. Порядок організації тестування уповноважених осіб визначається Уповноваженим
органом. Наразі тестування ще розробляється і буде запущене в 2021 році.
Відповідно до норм Закону, Уповноважена особа під час організації та проведення
процедури закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об’єктивність та неупередженість
процесу організації та проведення процедур закупівель/спрощених закупівель в інтересах
замовника.

