
ПРОЕКТ 
рішення  Бурштинської міської ради  

Івано – Франківськоїо бласті 

  

Від 26.05.2020                                           м.Бурштин                                       № 2067 

  

  

Про внесення змін до рішення міської ради 

від 24.04.2020 №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення 

процедур закупівлі/спрощених закупівель та 

затвердження Положення про уповноважену особу (особи)» 
  

  

Відповідно до  пп.1 ч.1 ст.11 Закону України “Про публічні закупівлі", постанови 

КМУ №268 від9 березня 2006 р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати 

праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів, рішення міської ради від 24.04.2020 року №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ спрощених 

закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)», зважаючи на 

законодавчу неврегульованість на сьогоднішній день здійснення таких додаткових доплат 

на рівні Кабінету МіністрівУкраїни, в частині приведення нормативно – правових актів у 

відповідність із ЗУ «Про публічні закупівлі»,  керуючись ст.ст. 25, 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації комісії законності та 

етики, комісії з питань бюджету та економічного розвитку,  міська рада 

вирішила: 
1. Внести зміни до  п.1, 2 рішення міської ради від 24.04.2020 року №07/94-20 «Про 

призначення уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ 

спрощених закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)»  та  

викласти їх в такій редакції: 

     1. Покласти функції уповноваженої особи з питань організації та проведення закупівель 

виконавчого органу Бурштинської міської ради, без звільнення від виконання посадових 

обов’язків, на начальника відділу економіки і промисловості Назар М.С. з 19.04.2020, як 

додаткової роботи з  додатковою виплатою 10 % преміальних щомісячно. 

    2. Покласти функції уповноважених осіб з питань організації та проведення процедури 

спрощеної закупівлі виконавчого органу Бурштинської міської ради, без звільнення від 

виконання посадових обов’язків, на головних спеціалістів відділу економіки і 

промисловості Рибчук І.Я. та Тринчук Н.З. з 19.04.2020, як додаткової роботи з  

додатковою виплатою 15%  преміальних щомісячно. 

  

2.  Додати п.2 
1
 та викласти його в наступній редакції: 

2
1
Комісії з питань бюджету та економічного розвитку  надати пропозиції  міській раді  

щодо внесення змін до  міського  бюджету  для  здійснення відповідних доплат 

передбачених п.1, 2 даного рішення. 

  

3. Контроль за виконанням  данного рішення  покласти на  міського голову Роксолану 

Джуру та голову комісії з питань бюджету та економічного розвитку Володимира Рика. 

  

Міський голова                                                                   Роксолана Джура 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Виконавець:                                                               

                                 

Голова комісії законності та етики                                                 Любомир Горват 
  

Погоджено: 

 

Начальник фінансового відділу_________________________ 

 

Бухгалтерська служба_________________________________ 

 

Юридичний відділ____________________________________ 
   

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2020 року №____ 

«Про внесення змін до рішення міської ради  від 24.04.2020 року №07/94-20 «Про 

призначення  уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ 

спрощенихзакупівель та затвердження Положення про уповноважену особу(особи)». 
  

1. Обгрунтування прийняття рішення. 
  

У сучасних публічних закупівлях триває професіоналізація. І одним 

із інструментів цього є запровадження інституту уповноважених осіб (УО). 19 квітня 

2020 року введено  в діюнову редакцію Закону України “Про публічні закупівлі”. 

Згідно ст. 11 Закону відповідальною за організацію та 

проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа.  

За розрахунком автоматичного калькулятора визначення кількості УО, з 

врахуванням  часу на планування (47 годин в рік), часу на звіти (359 помножено на 2 год. 

на одну процедуру), час на допороги (107 помножено на 1 процедуру), час на  надпороги 

(8 закупівель 218 год.), всього часу 3793 год, посадових окладів 2.2,  Бурштинській 

міській раді Івано – Франківської області рекомендована кількість уповноважених 

осіб 3. 
Відповідно до пп.1 ч.1 ст.11 ЗУ «Про публічні закупівлі» у разі призначення 

замовником відповідальною за організацію та проведення процедури закупівлі/спрощеної 

закупівлі уповноважену (уповноважених)  особу (осіб), шляхом покладення на 

працівника (працівників) із штатної чисельності функцій уповноваженої особи, як 

додаткової роботи,  повинна здійснюватись відповідна доплата згідно із 

законодавством. 

Рішенням міської ради від 24.04.2020 року №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ спрощених 

закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)» призначено 

трьох уповноважених осіб. За пропозицією комісії законності та етики, визначено у 

п.1даного рішення доплату у розмірі 30% відпосадового окладу.  

Така пропозиція, щодо встановлення  чіткої  30% доплати за виконання додаткової 

роботи  УО на засіданні комісії законності була сформована стосовно п.1 та п.2, тобто 

щодо  всіх посадових осіб, з метою зменшення корупційних ризиків в частині впливу на 

УО, однак не була з технічних причин озвучена на пленарного засідання ради 24.04.2020р. 

Оскільки, після розгляду комісією законності проекту щодо призначення УО та 

внесення змін в частині встановлення розміру доплат, такий проект не  розглядався 

комісією з питань бюджету та економічного розвитку, вважаю що  доцільним  буде 

внесення змін до рішення міської ради від 24.04.2020 року №07/94-20 «Про призначення 

уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ спрощених 

закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу (особи)» з врахуванням  

встановленої 30% доплати, а покладення  додаткової роботи з відповідною доплатою 

тягне за собою передбачення коштів  у міському бюджеті та  внесення змін до бюджету, 

 доцільним буде внести  зміни в рішення  міської ради  з врахуванням пропозиції комісії 

бюджету та економічного розвитку та  викласти його в новій редакції. 

  

2. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання. 
  

Закон України “Про публічні закупівлі”, ЗУ "Про місцеве самоврядування в 

Україні", постанова КМУ №268 від 9 березня 2006 р. № 268 Про упорядкування структури 

та умов оплати праці працівників аппарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів, рішення міської ради від 24.04.2020 року №07/94-20 

«Про призначення уповноважених осіб за організацію та проведення процедур закупівлі/ 

спрощених закупівель та затвердження Положення про уповноважену особу(особи)» 

https://cep.kse.ua/osoba/


  

3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення потребує додаткових витрат міського бюджету. Однак 

покладення додаткових обов’язків на  штатних працівників  з відповідною доплатою, 

згідно із законодавством, матиме  менше навантаження на міський бюджет ніж введення   

трьох штатних одиниць. 

  

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
Прийняттям даного проекту врегулюється питання організації та проведення 

процедури закупівлі/спрощеної закупівлі  Бурштинською міською радою, як 

замовником, шляхом покладення на посадових осібі з штатної чисельності 

уповноваженими особами, а також  буде упорядковано здійснення  доплати за виконання 

посадовими особами додаткової роботи УО. 

           

          Доповідач:  голова комісії законності та етики. 

  

  

Голова комісії законності та етики                                                Любомир Горват. 
  
 


