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ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор публічних закупівель та договірної роботи 

управління ресурсного забезпечення 

 

1. Сектор публічних закупівель та договірної роботи (далі - Сектор) є 

структурним підрозділом Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення у складі управління ресурсного забезпечення. 
 

2. У своїй діяльності Сектор керується Конституцією та законами України, 

постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, Регламентом та рішеннями Національної ради, Положенням 

про апарат Національної ради, Положенням про управління ресурсного 

забезпечення, цим Положенням. 
 

3. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:  

- бере участь у складанні кошторисів господарських витрат при формуванні 

бюджетних запитів, на придбання ресурсів - обладнання та матеріально-технічних 

засобів для потреб Національної ради; 

- займається організацією державних закупівель товарів, робіт і послуг у 

відповідності з Законом України «Про публічні закупівлі»; 

- здійснює планування закупівель та формування річного плану закупівель в 

електронній системі закупівель; 

- здійснює проведення попередніх ринкових консультацій з метою аналізу 

ринку; 

- здійснює вибір процедури закупівлі; 

- забезпечує проведення процедур закупівель/спрощених закупівель; 

- забезпечує укладання рамкових угод; 

- забезпечує рівні умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір 

переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 

- забезпечує складання, затвердження та зберігання відповідних документів 

з питань публічних закупівель, визначених Законом; 

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, 

необхідної для виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі»; 

- забезпечує надсилання в електронному вигляді до органу оскарження 

інформації, документів та матеріалів щодо проведення процедур закупівель у разі 

отримання запиту від органу оскарження; 

- взаємодіє з органами, що здійснюють контроль у сфері публічних 

закупівель, під час виконання ними своїх функцій відповідно до законодавства; 

- здійснює супровід договорів, які стосуються загальної господарської 

діяльності апарату Національної ради; 
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- опрацьовує, перевіряє надані договори на предмет відповідності 

законодавству, вимогам Державної казначейської служби України, умовам 

тендерної документації, наявності ознак поділу предмета закупівлі; 

- здійснює облік укладених договорів, пов’язаних із забезпеченням 

діяльності Національної ради; 

- бере участь у інвентаризації матеріальних цінностей Національної ради; 

- за необхідності здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з 

питань, що відносяться до компетенції Сектору; 

- виконує інші завдання з питань, віднесених до компетенції Сектору. 
 

4. Сектор публічних закупівель та договірної роботи має право: 

- брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби в товарах, 

роботах і послугах, що закуповуватимуться; 

- запитувати та отримувати рекомендації та інформацію від суб’єктів 

господарювання для планування закупівель та підготовки до проведення 

процедур закупівель/спрощених закупівель; 

- вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Національної 

ради інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), 

пов’язаних з організацією та проведенням процедур закупівель/спрощених 

закупівель; 

- приймати рішення, узгоджувати проекти документів, зокрема проект 

договору про закупівлю з метою забезпечення його відповідності умовам 

процедури закупівлі/спрощеної закупівлі, та підписувати в межах компетенції 

відповідні документи; 

- ініціювати утворення робочої групи із складу працівників замовника; 

- надавати пропозиції керівництву щодо співпраці із централізованою 

закупівельною організацією; 

- брати участь у нарадах, зборах з питань, пов’язаних з роботою Сектору; 

- надавати роз’яснення та консультації структурним підрозділам замовника 

з питань, що належать до компетенції Сектору; 

- уносити пропозиції керівнику щодо організації закупівельної діяльності; 

- здійснювати інші дії, передбачені законодавством; 

- узгоджувати розроблені структурними підрозділами апарату Національної 

ради проекти документів (наказів, розпоряджень, звітів та інших), в частині, що 

стосується повноважень Сектору; 

- візувати плануючі, звітно-інформаційні та інші службові документи за 

напрямками діяльності Сектору; 

- вносити пропозиції керівництву Національної ради з питань, які належать 

до компетенції Сектору. 

- за погодженням з керівництвом співпрацювати зі спеціалістами 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів самоврядування, 

підприємств, організацій  і установ з питань, що належать до компетенції 

Сектору. 
 

5. Сектор підпорядковується безпосередньо начальнику управління 

ресурсного забезпечення, керівнику апарату Національної ради. 
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6. Сектор у процесі виконання покладених на нього завдань співпрацює з 

іншими структурними підрозділами Національної ради. 
 

7. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду за 

результатами конкурсу керівником апарату. 
 

На посаду завідувача сектору призначається громадянин України, який має 

ступінь освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби 

категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, 

або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 

незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіє державною 

мовою. 

При оголошенні конкурсу до осіб, які претендують на зайняття посади 

начальника відділу, розробляються спеціальні вимоги до їх досвіду роботи, 

освіти, компетентностей, професійних знань, необхідних для ефективного 

виконання обов’язків за посадою. 
 

Звільнення з посади здійснюється відповідно до Закону України «Про 

державну службу» керівником апарату Національної ради.  
 

8. Завідувач сектору публічних закупівель та договірної роботи: 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Сектор 

завдань і здійснення ним своїх функцій; 

- бере участь в розстановці, підвищенні кваліфікації працівників Сектору, 

забезпечує розробку положення про Сектор та посадових інструкцій працівників 

Сектору; 

- розподіляє завдання між працівниками та контролює їх виконання; 

- несе матеріальну відповідальність за належним чином передані йому 

матеріальні цінності, у разі їх передачі чи списання готує необхідну 

документацію; 

- контролює дотримання працівниками Сектору правил внутрішнього 

разпорядку, веде облік їх робочого часу; 

- є уповноваженою особою Національної ради з публічних закупівель; 

- бере участь у нарадах керівництва Національної ради у межах своїх 

повноважень. 
 

9. Керівництво Національної ради створює умови для повноцінної роботи 

Сектору, забезпечує його приміщенням, телефонним зв’язком, засобами 

комп’ютерної та оргтехніки, а також іншими матеріалами, необхідними для 

здійснення функціональних обов’язків. 

 

 


