
Перехід від тендерного комітету до 

Уповноваженої особи

Портал державних закупівель України



▪ Чи може тендерний комітет затверджувати річний 

план на 2022 рік?

▪ Чи може уповноважена особа вносити зміни до 

річного плану 2022 року, який затверджено 

тендерним комітетом?

▪ Чи може тендерний комітет проводити закупівлі на 

2022 рік? 

▪ Чи дійсно тендерний комітет не може організовувати 

та проводити процедури закупівлі у 2022 році?

Якими питання задаються замовники?



▪ З чого розпочати перехід від тендерного комітету 

до уповноваженої особи?

▪ Як ліквідувати тендерний комітет?

▪ Що необхідно передбачити у наказі або у 

положенні про уповноважену особу, щоб 

завершити закупівлі розпочаті тендерним 

комітетом?

▪ Як розділити закупівлі між уповноваженими 

особами?

Якими питання задаються замовники?



▪ Хто має продовжувати дію договору про 

закупівлю на 20 % згідно з частиною 6 статті 41 

Закону?

▪ Хто за які закупівлі відповідає у 2022 році?

▪ Який електронний підпис має використовувати 

уповноважена особа?

▪ А що з тестуванням?

Якими питання задаються замовники?



Чи може тендерний комітет затверджувати річний 

план на 2022 рік?

Портал державних закупівель України



Чи може тендерний комітет затверджувати річний план на 2022 

рік?

Так, до 31.12.2021 (включно) тендерний

комітет може затверджувати річний план

або вносити зміни до нього.



Чи може уповноважена особа вносити зміни до 

річного плану 2022 року, який затверджено 

тендерним комітетом?

Портал державних закупівель України



Чи може уповноважена особа вносити зміни до річного плану 

2022 року, який затверджено тендерним комітетом?

Так, рекомендуємо такі

повноваження передбачити у

положенні про уповноважену особу

або у відповідному розпорядчому

рішенні.



Чи може тендерний комітет проводити закупівлі 

на 2022 рік?

Портал державних закупівель України



Чи може тендерний комітет проводити закупівлі на 2022 рік?

Звичайно, окрім спрощених закупівель та

«прямих» договорів укладених згідно

частини 7 статті 3 Закону, за умови, що

тендерний комітет не ліквідовано і на

нього покладено обов'язок проводити

процедури закупівель.



Чи дійсно тендерний комітет не може 

організовувати та проводити процедури закупівлі 

у 2022 році?

Портал державних закупівель України



Чи дійсно тендерний комітет не може організовувати та 

проводити процедури закупівлі у 2022 році?

Закон не містить прямої вказівки на обов’язок замовників ліквідувати тендерні

комітети. Декому це дає підстави для висновку, що замовникам, які встигнуть

створити тендерний комітет до 01.01.2021, можна нічого не змінювати у

своїй роботі.

Певне зерно істини у такому підході є, адже у Законі дійсно немає прямої

вказівки на те, що з 01.01.2022 припиняються повноваження тендерних

комітетів, створених відповідно до пункту 4 Прикінцевих та перехідних

положень цього Закону.



Чи дійсно тендерний комітет не може організовувати та 

проводити процедури закупівлі у 2022 році?

Зрозуміло, що Мінекономіки та Держаудитслужба цей підхід не підтримають.

Однак прямі санкції таким замовникам не загрожують, бо ані в КУпАП, ані в будь-

якому іншому законі немає підходящого складу правопорушення. На чинність

договорів про закупівлю спірність повноважень тендерного комітету також не

вплине. Як наслідок максимум клопоту, про який буде йти мова, - дисциплінарне

стягнення відносно керівника замовника, накладене вище стоячою організацію, та

й то лише за умови, що їхні погляди на порушене питання розходяться.

Разом з тим пропонуємо замовникам керуватися не лише буквою, але й духом

Закону, згідно з яким з 01.01.2022 відповідальність за організацію та проведення

спрощених закупівель / процедур закупівель має покладатися виключно на

уповноважену особу.



З чого розпочати перехід від тендерного комітету 

до уповноваженої особи?

Портал державних закупівель України



З чого розпочати перехід від тендерного комітету до 

уповноваженої особи?

1. Виокремити повноваження тендерного комітету: які

закупівлі проводить, які інші дії вчиняє;

2. Визначити скільки уповноважених осіб буде

призначено та хто і за що буде відповідати;

3. Передбачити ці повноваження у положенні про

уповноважену особу;

4. Оформити КЕП;

5. Пройти тестування уповноважених осіб.



Як ліквідувати тендерний комітет?

Портал державних закупівель України



Як ліквідувати тендерний комітет?

Підготувати рішення (наприклад, наказ) про ліквідацію тендерного комітету, в

якому передбачити, зокрема, такі умови:

▪ уповноважену(их) особу (осіб), які відповідатимуть за завершення розпочатих

тендерним комітетом закупівель. Наприклад, на одну УО покласти обов’язок

завершувати закупівлі робіт, іншу УО — товарів та послуг. Другий варіант: одна УО

завершує закупівлі комунальних послуг, друга УО — придбання господарського

забезпечення, третя УО — закупівлі з капітальних ремонтів і реконструкцій будівель

та споруд замовника і т. д. Третій варіант: внутрішній розподіл можна встановити за

КЕКВ чи за ДК 021:2015 Єдиний закупівельний словник;

▪ вказати, що наказ про створення ТК та положення щодо діяльності ТК втратили

чинність.

https://radnuk.com.ua/poshuk-dk-021-2015/




Що необхідно передбачити у наказі або у положенні 

про уповноважену особу, щоб завершити закупівлі 

розпочаті тендерним комітетом?

Портал державних закупівель України



Що необхідно передбачити у наказі або у положенні про 

уповноважену особу, що завершити закупівлі розпочаті 

тендерним комітетом?

У положенні про уповноважену особу 

необхідно передбачити, що всі закупівлі 

розпочаті та / або проведені тендерним комітет 

до 31.12.2021 (включно) проводить та / або 

завершує, оприлюднює зміни до договору про 

закупівлю та звіт про виконання договору про 

закупівлю уповноважена особа



Як розділити закупівлі між уповноваженими 

особами?

Портал державних закупівель України



Варіант № 1 - відповідальна за все — одна особа

Приклад: уповноважена особа (повністю керує відділом з організації закупівель) є

відповідальною за всі закупівлі.

Додатково замовник створює відділ з організації закупівель, в який входять інші працівники

замовника, функціональні обов’язки яких включають підготовку тендерної документації,

оголошень про проведення закупівель / спрощених закупівель, вимог до предмета закупівлі

та інших документів.

Можливий плюс: відповідальність покладено тільки на одну особу, яка повністю

контролює та керує процесом.



Варіант № 1 - відповідальна за все — одна особа

Можливий мінус: може виникати ситуація (наприклад, наприкінці або на початку року),

коли в замовника значно збільшується потреба в закупівлях товарів, послуг і коли одна

уповноважена особа може не впоратися з навантаженням, неефективно організувати процес

роботи відділу або взагалі не налагодити її. Мінусом також може бути й те, що за Законом

відповідальність покладено тільки на одну уповноважену особу, у зв’язку із цим інші

працівники можуть неналежно ставитися до поставлених завдань.

У такому випадкові необхідно окремим організаційно-розпорядчим документом (наказом,

положенням про структурний підрозділ, посадовою інструкцією тощо) визначати завдання,

обов’язки і відповідальність працівників (робітників) при виконанні ними роботи на певній

посаді (у відділі організації закупівель).



Варіант № 2 - поділ на предмети закупівлі

▪ уповноважена особа № 1 відповідальна за закупівлю комунальних послуг (наприклад:

електроенергії та її розподілу, послуг теплопостачання, водовідведення…);

▪ уповноважена особа № 2 відповідальна за закупівлю інформаційних і телекомунікаційних

систем (наприклад: комп’ютери, принтери, допоміжні до них запчастини…);

▪ уповноважена особа № 3 відповідальна за закупівлю робіт;

▪ уповноважена особа № 4 відповідальна за закупівлю господарського забезпечення

(послуги з охорони приміщень, страхування майна, прибирання…);

▪ уповноважена особа № 5 відповідальна за закупівлю транспортного забезпечення (ремонт,

технічне обслуговування, страхування…).

Залежно від потреб та зважаючи на специфіку й напрями діяльності підприємства

(замовника), призначають необхідну кількість уповноважених осіб.



Варіант № 2 - поділ на предмети закупівлі

Можливі плюси: кожна окрема уповноважена особа займається саме тією галуззю

закупівель, в якій найбільше розуміється.

Можливі мінуси: можуть з’являтися непередбачувані закупівлі, потрібно буде приймати

окремі розпорядчі рішення щодо відповідальності та покладення функцій з організації та

проведення таких закупівель. Ще один мінус: нерідко бувають ситуації, коли в замовника

протягом року потреба, наприклад, у закупівлі робіт незначна (один-два тендери), у той же

час закупівля господарських чи телекомунікаційних послуг відбувається декілька разів на

місяць. Така нерівномірність навантаження між уповноваженими особами за даною

моделлю потребує визначення необхідної кількості уповноважених осіб за відповідним

предметом закупівлі.



Варіант № 3 - розділення відповідальності за типами закупівель 

/ процедурами закупівель

▪ уповноважена особа № 1 відповідальна за закупівлі, укладені без використання

електронної системи закупівель (звіти про договір про закупівлю, укладений без

використання електронної системи);

▪ уповноважена особа № 2 відповідальна за спрощені закупівлі;

▪ уповноважена особа № 3 відповідальна за переговорні процедури закупівлі (та інші: торги

з обмеженою участю, конкурентний діалог);

▪ уповноважена особа № 4 відповідальна за відкриті торги;

▪ уповноважена особа № 5 відповідальна за відкриті торги з публікацією англійською

мовою.



Варіант № 3 - розділення відповідальності за типами закупівель 

/ процедурами закупівель

Можливий плюс: кожним окремим процесом займається конкретна відповідальна особа, 

систематична робота.

Можливий мінус такого поділу: різний рівень навантаження осіб (наприклад, одна 

уповноважена особа може проводити за місяць 50 закупівель, інша — усього три).



Варіант № 4 - розділення допорогових та надпорогових

закупівель між уповноваженими особами

▪ уповноважена особа № 1 проводить спрощені закупівлі (усе, що нижче порогів,

передбачених ч. 1 ст. 3 нового Закону). Працює зі звітами про договір про закупівлю,

укладений без використання електронної системи закупівель;

▪ уповноважена особа № 2 проводить усі надпорогові закупівлі (що вище порогів,

передбачених ч. 1 ст. 3 нового Закону). Проводить усі процедури закупівлі (відкриті торги,

переговорну процедуру, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог).

Можливий плюс такого поділу: кожним окремим процесом займається конкретна

відповідальна особа, систематична робота.

Можливий мінус такого поділу: різний рівень навантаження осіб (наприклад, одна

уповноважена особа може проводити за місяць 50 закупівель, інша — усього десять). Якщо

в підприємства велика кількість допорогів або надпорогів, то одна особа може не впоратися.





Хто має продовжувати дію договору про закупівлю 

на 20 % згідно з частиною 6 статті 41 Закону?

Портал державних закупівель України



Хто має продовжувати дію договору про закупівлю на 20 % 

згідно з частиною 6 статті 41 Закону?

▪ Якщо у замовника ще діє тендерний комітет, і закупівля була оголошена ним, то

першу додаткову угоду щодо продовження строку дії договору про закупівлю

може укладати та оприлюднювати тендерний комітет. Другу додаткову угоду у

2022 році буде укладати та оприлюднювати уповноважена особа, про що варто

зазначити у положенні про уповноважену особу.

▪ Якщо закупівлю було розпочато уповноваженою особою, тоді уповноважена

особа.





Хто за які закупівлі відповідає у 2022 році?

Портал державних закупівель України



Хто за які закупівлі відповідає у 2022 році?

▪ Закупівлі до 50 тис. грн – уповноважена особа або відповідальні особа

▪ Спрощені закупівлі – уповноважена особа

▪ «Прямі» договори згідно ч. 7 ст. 3 Закону - уповноважена особа

▪ Процедури закупівель - уповноважена особа



Хто за які закупівлі відповідає у 2022 році?

▪ Закупівлі з ознакою Covid-19:

- лікарські засоби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від

22.09.2021 № 1012 – уповноважена замовником особа;

- вакцини або інші медичні імунобіологічні препарати, розхідні матеріали для

надання медичної допомоги хворим на COVID-19 та медичні вироби для вакцинації

від COVID-19, медичне обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають

допомогу пацієнтам, хворим на COVID-19, системи постачання медичних газів,

необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій

коронавірусної хвороби (COVID-19) – уповноважена особа або відповідальна

особа;



Хто за які закупівлі відповідає у 2022 році?

- закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин або інших медичних

імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги

хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID-19, медичного

обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим

на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг, необхідних для

виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби

(COVID-19), здійснюється в порядку, встановленому цим Законом для спрощених

закупівель – уповноважена особа.



Який електронний підпис має використовувати 

уповноважена особа?

Портал державних закупівель України



Електронний підпис УО: які вимоги встановлює Закон?

Замовники мають використовувати кваліфікований електронний підпис (КЕП) згідно

Порядку використання електронних довірчих послуг в органах державної влади,

органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях

державної форми власності, затвердженого постановою Кабміну від 19.09.2018 №

749.

Виключенням є комунальні підприємства, які не є органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

державної форми власності (до 05.03.2022 згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.03.2020 № 193).



КЕП



УЕП



Чи вважається удосконалений електронний підпис 

кваліфікованим електронним підписом?

Відповідно до листа Міністерства цифрової трансформації України від 16.02.2021 №

1/06-3-1587:

якщо за результатами перевірки електронного підпису чи печатки на сайті ЦЗО

з’являється інформація, що тип підпису «удосконалений», то такий підпис не може

вважатись кваліфікованим



Важливо!

Відповідно до частини 2 статті 237 Цивільного кодексу України не є

представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного

імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у

майбутньому правочинів.

Тож електронний підпис має містити інформацію про підприємство,

організацію, установу від імені якої діє уповноважена особа та посада.



А що з тестуванням?

Портал державних закупівель України



А що з тестуванням?

1. 12.10.2021 набрав чинності Порядок організації тестування уповноважених

осіб, затверджений наказом Мінекономіки від 06.09.2021 № 376-21.

2. 02.11.2021 Мінекономіки на офіційному вебсайті оприлюднило наказ від

01.11.2021 № 873-21 «Про затвердження переліку тестових питань для

підтвердження уповноваженою особою рівня володіння необхідними

(базовими) знаннями у сфері публічних закупівель з варіантами відповідей».











Перед офіційним тестуванням у вас є можливість попередньо 

перевірити свої знання на порталі RADNUK.COM.UA в розділі «Тести»



Ваші запитання



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

сайт: radnuk.com.ua 

e-mail: radnukdz@gmail.com 

тел.: (044) 451-85-71 

Завжди готові співпрацювати та допомагати!


