
Впровадження
уповноваженої особи

(результати опитування)

Автор: Артур Ковальчук

КШЕ - 2021



Виконання цього дослідження стало можливим завдяки підтримці Фонду Євразія, що
фінансується урядом США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та
урядом Великої Британії через UK aid. Зміст цієї публікації є виключно відповідальністю
Київської школи економіки і необов’язково відображає погляди USAID, уряду США,
уряду Великої Британії або Фонду Євразія.

Тему цого дослідження було запропоновано команді Центру вдосконалення закупівель
(СЕР) урядом. Водночас аналіз та висновки звіту відображають точку зору команди
СЕР та не є офіційною позицією уряду, Мінекономіки чи його Департаменту сфери
публічних закупівель.
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Вступ
Наразі відбувається поступовий перехід відповідальності за проведення закупівель від
тендерних комітетів до уповноважених осіб. Спочатку це стосувалось спрощених
закупівель, а з 1 січня 2022 року поширюється і на надпорогові закупівлі.

Метою цього процесу є збільшення професіоналізації працівників, відповідальних за
проведення закупівель, а відтак і підвищення ефективності закупівель. Досвід роботи
вже впроваджених уповноважених осіб показує, що ці цілі було повністю чи частково
досягнуто.

В квітні поточного року ми провели масштабне опитування замовників, в якому взяли
участь понад 1100 респондентів. Результати опитування представлені в цьому звіті.

Зокрема, йдеться про те, наскільки поширеним є впровадження уповноважених осіб
зараз, в порівнянні з 2018-2019 роками, коли ми проводили подібне дослідження.
Описано цілі, які ставились перед впровадженням, а також вказано, на скільки їх було
досягнуто.

Також ми запитували про можливі проблеми, з якими стикнулися або очікують
стикнутися замовники при впровадженні уповноважених осіб. Додатково, було
визначено спосіб, у який їх було запроваджено, а також форму оплати.

Результати цього опитування можуть зацікавити державних замовників, органи влади, а
також представників експертного середовища.
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Опис вибірки

В рамках цього дослідження протягом періоду з 17 березня 2021 року по 2 квітня 2021
року ми опитали понад 1100 респондентів. Замовники, яких вони представляють, у
2020 році провели понад 219 тис. закупівель загальною вартістю понад 67 млрд грн.

Опитування охопило як представників публічних установ, так і комунальних чи
державних підприємств. І хоча частка підприємств є відносно невеликою, вона є дещо
більшою, ніж в цілому по системі Прозорро. Відтак, нам вдалось зберегти
репрезентативність цієї підгрупи респондентів.

Регіональна структура респондентів в цілому відповідає структурі замовників в системі
Прозорро.
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Окремі тенденції в організації закупівель
Відповідальні за закупівлі

Частину з питань, які ми ставили в поточному опитуванні, ми також ставили і в
попередні роки. Відтак, наразі маємо можливість прослідкувати зміни, що відбулись
протягом останніх декількох років. А завдяки внесенню змін до ЗУ “Про публічні
закупівлі”, зміни є істотними.

Так, порівняно з 2018 роком, в рази збільшилась кількість впроваджених
уповноважених осіб. Якщо протягом 2018-2019 років частка респондентів-замовників, у
яких закупівлі проводились виключно тендерними комітетами, складала понад 80%, то
вже в 2021 році їх залишилось 8%.

В той же час, вдесятеро зросла частка тих замовників, які, окрім тендерних комітетів,
мають і уповноважених осіб (з 5% у 2018 році до 52% у 2021 році). При цьому, на
уповноважену особу можуть покладатися як лише допорогові і спрощені процедури, так
і надпорогові.

А частка замовників, у яких всі закупівлі проводяться лише уповноваженими особами,
зросла вчетверо з 11% до 40%.

Завдяки поширенню УО збільшилась концентрація відповідальності та
експертизи.

Кількість працівників в закупівлях

Згадані вище процеси спричинили істотні зміни в кількості працівників, залучених до
процесу проведення закупівель.
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Так, майже в 1,7 раза (з 6 до 3.6) зменшилась середня кількість осіб, які формально
беруть участь в закупівельній діяльності. Скорочення відбулось і в фактичній
чисельності - в півтора раза, з 4 до 2.5 осіб.

Примітно, що значно скоротився і розрив між фактичною та формальною кількістю
працівників, залучених до закупівель. Якщо у 2018 році цей розрив складав 2 особи, то
в 2021 - практично вдвічі меншим.

Більше поширення уповноважених осіб дозволило істотно оптимізувати
навантаження на працівників.

Організаційна структура

Відповідно до результатів опитування, лише 13% респондентів мають відокремлені
підрозділи, робота яких полягає в проведенні закупівель.
Зазвичай, це характерно для великих замовників, які
оголошують значну кількість процедур щороку.

Існує чіткий зв’язок між кількістю працівників, задіяних в
закупівлях, і наявністю відповідного підрозділу. Так,
середня кількість таких працівників у замовників з
відокремленими підрозділами в середньому складає 7.2
особи, тоді як у замовників без такого підрозділу - втричі
менше.
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Окремий закупівельний департамент чи підрозділ притаманний великим
замовникам, яких відносно небагато в Прозорро.

Поширення уповноважених осіб
Відповідно до ЗУ “Про публічні закупівлі”, починаючи з середини квітня спрощеними
закупівлями повинні займатись уповноважені особи. Вже починаючи з січня 2022 року
замовники повинні будуть в обов’язковому порядку впровадити уповноважених осіб і
для надпорогових закупівель також. При цьому, вже зараз замовники можуть це
зробити в добровільному порядку.

Відповідно до результатів нашого опитування, 40% респондентів вказали, що
надпороговими закупівлями у них займаються уповноважені особи. Проте, наразі
більшість з них дуже рідко такі закупівлі проводять.
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При цьому, чверть замовників взагалі не планують впроваджувати уповноважених осіб
для надпорогових закупівель. Це пояснюється тим, що їхні закупівлі не перевищують
зазначених законом порогів.

Решта 35% респондентів, як це і передбачено законом, збираються впровадити
уповноважених осіб для надпорогових закупівель.

Терміни впровадження УО

Вище згадувалось про те, що введення уповноважених осіб проводиться в два етапи:
спочатку для допорогових закупівель, а з наступного року - і надпорогових. Примітною
особливістю цього впровадження є те, що воно, зазвичай, відбувається якраз
напередодні “дедлайну”

Так, більшість впроваджених уповноважених осіб відбулось в квітні 2020 року, якраз в
проміжок, необхідний для уникнення порушення. Це ж саме стосується і планового
впровадження: більшість уповноважених осіб планується вводити в грудні 2021 - січні
2022 року - в останній можливий термін, передбачений законом.
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Проблемою такого підходу, коли впровадження затримується до останнього, несе в
собі певні ризики, які полягають у відсутності підготовчого періоду. Це може нести в собі
додаткові ризики, пов’язані з відсутністю практичного досвіду.
З іншого боку, цей підхід може бути пояснений тим, що робота уповноважених осіб
повинна оплачуватись. Відповідно, замовники намагаються відтягнути час
впровадження, щоб зменшити потенційні витрати.

У більшості випадків впровадження УО відбувається незадовго до офіційного
дедлайну.

Спосіб впровадження
Для більшості замовників притаманна невелика кількість закупівель щороку. Саме тому
у більшості випадків, уповноважена особа виконує свої функції в якості додаткового
навантаження: у 59% замовників, які вже запровадили уповноважених осіб, та 65%
серед тих, хто панує це зробити.

У випадку додаткового навантаження, у відповідності до закону, ці працівники
отримують доплату. В середньому, у двох з п’яти випадків доплата відбувається у
формі надбавки, а в кожному четвертому - це премія.

Примітно, що частина респондентів вказали, що додаткова робота, пов’язана із
проведенням закупівель, все одно не оплачується, що суперечить вимогам.
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Більшість замовників запроваджують УО в якості додаткового навантаження, що
зумовлено кількістю закупівель.

Підрахунок необхідної кількості УО
За нормальних умов, перед впровадженням уповноважених осіб необхідно визначити
їхню необхідну кількість, яка би дозволила забезпечити ефективне проведення
закупівельного процесу. Відповідно, ця кількість повинна залежати від специфіки
товарів, які закуповуються, кількості закупівель, типів процедур тощо.

Проте, як видно з результатів нашого опитування, розрахунок кількості через аналіз
закупівель  відбувається нечасто. Зазвичай, замовники виходять не з потреби в
необхідній кількості, а з внутрішніх обмежень.

Так, практично половина респондентів (як тих, які вже впровадили уповноважених осіб,
так і тих, хто планує це зробити) вказали на внутрішні обмеження штатного розпису. Ще
близько третини зазначили на те, що виходили з обмежень в оплаті праці.

Решта замовників або проводили розрахунок самостійно (24% серед тих, хто вже
впровадив уповноважених осіб та 19% серед тих, хто планує це зробити), або ж
використовували калькулятор. Калькулятор розрахунку уповноважених осіб був
розроблений командою Центру вдосконалення закупівель Київської школи економіки у
співпраці з Департаментом публічних закупівель Міністерства економіки. Цей
інструмент був побудований на основі масштабного опитування публічних замовників
щодо їхніх витрат часу на проведення закупівель. На основі середніх витрат часу
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замовники можуть визначити необхідне навантаження, а відтак, визначитись, скільки
уповноважених осіб впроваджувати. Калькулятор доступний за посиланням:
https://cep.kse.ua/osoba/

Досягнення цілей
На загальнодержавному рівні впровадження уповноважених осіб спрямоване на
збільшення ефективності проведення закупівель. Проте, для більшості замовників
йдеться, в першу чергу, про виконання вимог закону, тоді як питання ефективності
закупівель переходять на другий план.

Загалом, замовники з впровадженою уповноваженою особою та ті, хто планує
впровадити, мають практично однаковий розподіл відповідей. В обох групах кожен
п’ятий респондент вказав, що впровадення уповноваженої особи дозволить збільшити
економію. Стільки ж зазначили централізацію повноважень, коли в уповноваженій особі
акумулюються обов’язки та компетенції.

Серед інших цілей впровадження респонденти також обирали зменшення
адміністративних витрат та витрат часу.

***

Загалом, респонденти, які впровадили уповноважених осіб, зазначили високий рівень
досягнення поставлених цілей. Так, у 70% випадків поставлені цілі було досягнуто
повністю, а ще в 27% - частково.
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Оскільки розподіл респондентів практично однаковий в обох групах, можна припустити,
що і рівень досягнення цілей в них буде однаковий.

Проблеми, які можуть супроводжувати
впровадження
Відповідно до результатів опитування, на більшості етапах проведення закупівель
основною проблемою є брак досвіду (виключенням є лише брак співпраці з іншими
департаментами на етапі планування закупівель та збору потреби).
З іншого боку, практично у всіх випадках частка респондентів, які не очікують проблем
(або не стикалися з ними, у випадку замовників, які вже впровадили уповноважених
осіб) є більшою.

Важливо звернути увагу на те, що зазвичай оцінка постфактум є кращою, ніж
очікування: частка респондентів, які вказали на відсутність проблем серед тих, хто
вже впровадив УО, є більшою, ніж серед тих, хто лише планує це зробити.
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Перешкоди впровадження уповноважених
осіб

Респонденти зазначили чотири основні перешкоди, які стримують впровадження
уповноважених осіб.

Найбільш поширеною з них є побоювання додаткової відповідальності, на яку вказала
половина тих, хто вже впровадив уповноважену особу, та половина тих, хто лише
планує це зробити. Проте, як і у випадку з проблемами вище, побоювання
впровадження є дещо перебільшеними.

Другою основною проблемою є брак кваліфікованого персоналу. Проте, негативний
вплив і цієї перешкоди можна зменшити. Наразі створюється багато інформаційних
матеріалів, які дозволятимуть збільшити професійний рівень уповноважених осіб.
Додатково, в якості орієнтира може розглядатися тест для уповноважених осіб,
підготовка до якого дозволить отримати знання, необхідні для проведення закупівель.
Інші складові кваліфікації здобуватимуться з досвідом.

Решта дві з основних проблем (брак фінансування та внутрішні обмеження щодо
введення посади) перегукуються зі способами підрахунку необхідної кількості
уповноважених осіб. Джерела їх вирішення лежать всередині організацій. Так,
необхідно буде вирішити проблему оплати праці за додаткові функції у сфері
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проведення закупівель. Також, ймовірно, необхідно буде внести відповідні зміни до
штатного розпису.

Висновки
Проведене опитування показало, що впродовж останніх років відбулись істотні зміни в
проведенні закупівель всередині організацій.

Якщо ще в 2019 році лише поодинокі замовники проводили свої закупівлі через
уповноважених осіб, то наразі ситуація стала практично дзеркальною. Наразі
лишилось небагато організаторів, в яких закупівлями займаються лише тендерні
комітети.

Завдяки ширшому впровадженню уповноважених осіб істотно зменшилась кількість
працівників, які проводять закупівлі. Крім того, практично вдвічі скоротивня розрив між
формальною та фактичною кількістю таких працівників. Таким чином відбулась
централізація компетенцій всередині організацій, і менша кількість людей виконують не
притаманні їм функції.

Впровадження уповноважених осіб має відповідні часові терміни, встановлені законом.
Опитування показало, що більшість замовників планують ввести уповноважених осіб
незадовго напередодні до цієї часової межі. Проте, ми рекомендуємо робити це дещо
раніше. Відповідно, ці працівники мали би час для набуття досвіду та підвищення
кваліфікації.

З огляду на те, що більшість замовників проводять невелику кількість закупівель, то і
витрати часу на це для них є відносно невеликими. Відтак, для уповноваженої особі не
обов’язково виділяти окрему людину, а можна покласти ці обов’язки на працівника в
якості додаткових, але оплачуваних обов’язків.

Опитування також показало, що побоювання щодо впровадження уповноважених осіб
є дещо перебільшеними. Зокрема, на більшості складових процесу, частка замовників,
які не стикнулися з проблемами, більша від частки тих, хто не очікує проблем при
подальшому впровадженні.
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