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 Про проект Закону України про внесення змін до статті 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» (щодо предметів 

закупівлі, на яких не поширюється дія Закону) 

 

 (реєстр. №1597)                    

 

Розглянувши проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» (щодо предметів закупівлі, 

на яких не поширюється дія Закону) (реєстр. №1597 від 23.12.2014р.), 

поданий народними депутатами України Геращенко І.В. та ін., заслухавши 

представників відповідних міністерств та відомств, Комітет зазначає 

наступне. 

Метою прийняття законопроекту є створення відповідних 

законодавчих засад та умов для надання гуманітарної допомоги населенню 

Донецької та Луганської областей. На думку авторів, складна процедура 

здійснення державних закупівель не дозволяє оперативно придбати та 

поставити необхідні товари та послуги. У зв’язку з цим пропонується 

спростити процедуру закупівлі товарів, які призначені для надання 

гуманітарної допомоги населенню Луганської та Донецької областей. З цією 

метою законопроектом пропонується частину третю статті 2 Закону України 

«Про здійснення державних закупівель» доповнити новим абзацом, 

відповідно до якого дія цього Закону не поширюватиметься на випадки, якщо 

предметом закупівлі будуть товари, роботи та послуги, закупівля яких 



здійснюється для надання гуманітарної допомоги населенню Донецької та 

Луганської областей. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії 

корупції у висновку щодо результатів здійснення антикорупційної 

експертизи проекту нормативно-правового акта зазначає про виявлення 

корупціогенних факторів, невідповідність проекту акта вимогам 

антикорупційного законодавства та рекомендує зазначений законопроект 

відхилити. У висновку зазначається, зокрема, що запропонованими нормами 

законопроекту нівелюються  вимоги статті 3 Закону «принципи державних 

закупівель», послаблюється громадський контроль за процедурою державних 

закупівель, що  призведе до нехтування загальної мети Закону – створення 

конкурентного середовища у сфері державних закупівель, запобігання 

проявам корупції  у цій сфері, раціонального, прозорого, відкритого 

використання державних коштів та здійснення контролю.  

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, не заперечуючи в цілому проти спрощення процедури здійснення 

державних закупівель для надання допомоги населенню Донецької та 

Луганської областей, висловлює ряд зауважень та пропозицій. Зокрема, 

звертається увага на те, що «пунктом 3 ч. 2 ст. 39 Закону України «Про 

здійснення державних закупівель» передбачена можливість застосування 

переговорної процедури закупівлі замовником як виняток у разі нагальної 

потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих 

економічних чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання 

замовниками строків для проведення процедур конкурсних торгів, а саме 

пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, з особливим періодом, якщо 

замовником виступає Міністерство оборони України, Міністерство 

внутрішніх справ України, Служба безпеки України, Національна гвардія 

України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої 

розвідки України, Державна служба спеціального зв’язку та захисту 

інформації України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, а 

також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги 

іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі у таких 

випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури. 

Відповідним чином, у разі, якщо існує потреба у розширенні контингенту 

замовників відповідних державних закупівель за рахунок інших органів 

державної влади, можливо доцільно було б внести відповідні зміни до 

порядку застосування зазначеної переговорної процедури». 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не підтримує 

прийняття законопроекту, оскільки його норми не відповідають принципам 

державних закупівель. Також Міністерством зазначено, що більшість 

замовників є органами, які фінансуються з бюджету, а відповідно до законів 

України «Про гуманітарну допомогу», «Про благодійну діяльність та 

благодійні організації» надання гуманітарної допомоги за рахунок 

бюджетних коштів не передбачено. 



Міністерство соціальної політики вважає, що законопроект потребує 

доопрацювання. 

 З урахуванням вищезазначеного та проведеного обговорення, Комітет 

вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

змін до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

(щодо предметів закупівлі, на яких не поширюється дія Закону) (реєстр. 

№1597 від 23.12.2014р.), поданий народними депутатами України       

Геращенко І.В. та ін., за результатами розгляду у першому читанні повернути 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 2. Рішення Комітету направити до Комітету з питань економічної 

політики, який визначено головним з його опрацювання.  

 

 

Голова Комітету                                                                  О. Третьяков   


