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МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ
ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(Мінекономіки)
вул. М. Грушевського 12/2 м. Київ 01008 тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71
Е-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

_______________ № _____________

На № ___________ від ___________

Органи державної влади, органи
місцевого самоврядування, установи,
організації, підприємства та інші
суб’єкти сфери закупівель
Щодо закупівель на випадки, які спрямовані на запобігання
виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України у
зв’язку з набранням чинності Закону України “Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)” від 17.03.2020 № 530-IX ( далі – Закон № 530)
повідомляє.
Щодо змін, внесених до законодавства
Пунктами 8 і 9 Закону № 530 внесено зміни до Закону України “Про публічні
закупівлі” (далі – Закон № 922) у чинній редакції, а також до його нової редакції
від 19.09.2019 № 114-ІХ (далі – нова редакція Закону), яка буде введена в дію з
19.04.2020.
Так, розділ IX “Прикінцеві та перехідні положення” Закону № 922 доповнено
пунктом 2-1, яким установлено, що дія цього Закону не поширюється на випадки,
якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).
Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються
Кабінетом Міністрів України. За результатами такої закупівлі в електронній
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системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю,
укладений без використання електронної системи закупівель, договір про
закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю
відповідно до статті 10 цього Закону. У разі недотримання вимог щодо публікації
таких звітів винні особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.
Водночас розділ X “Прикінцеві та перехідні положення” нової редакції Закону
доповнено пунктом 3-1, яким установлено, що дія цього Закону не поширюється на
випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для
виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню,
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби
(COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі
затверджуються Кабінетом Міністрів України. За результатами такої закупівлі в
електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт про договір про закупівлю,
укладений без використання електронної системи закупівель, договір про закупівлю
та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до
статті 10 цього Закону. У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні
особи притягаються до відповідальності відповідно до закону.
Отже, закупівля товарів, робіт чи послуг, необхідних для виконання заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) згідно з Законом
№ 530 можлива виключно для переліку таких товарів, робіт чи послуг та у
порядку, після їх затвердження Кабінетом Міністрів України.
Довідково інформуємо, що в електронній системі закупівель реалізовано
функціонал, який дозволяє надавати ознаку щодо COVID-19 закупівлям, які
здійснюватимуться згідно з Законом № 530 при оприлюдненні звіту про договір
про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.
Щодо застосування переговорної процедури закупівель
Законом

№

922

встановлено,

що

переговорна

процедура

закупівлі

використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає
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договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або
кількома учасниками.
При цьому згідно з пунктом третім частини другої статті 35 Закону
переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі
нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих
економічних

чи

соціальних

обставин,

що

унеможливлюють

дотримання

замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною
ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому
порядку

Україною

гуманітарної

допомоги

іншим

державам.

Застосування

переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням
замовника щодо кожної процедури.
Водночас Кодекс цивільного захисту України регулює відносини, пов’язані із
захистом населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від
надзвичайних ситуацій, реагуванням на них, функціонуванням єдиної державної
системи цивільного захисту, та визначає повноваження органів державної влади,
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
права та обов’язки громадян України, іноземців та осіб без громадянства,
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності.
Згідно з пунктом 24 статті 2 Кодексу цивільного захисту України надзвичайна
ситуація - обстановка на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або
водному

об’єкті,

життєдіяльності

яка

характеризується

населення,

спричинена

порушенням

нормальних

катастрофою,

аварією,

умов

пожежею,

стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів
ураження або іншою небезпечною подією, що призвела (може призвести) до
виникнення загрози життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і
постраждалих, завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості
проживання населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній
господарської діяльності.
Згідно з пунктом 22 статті 2 Кодексу цивільного захисту України ліквідація
наслідків надзвичайної ситуації - проведення комплексу заходів, що включає
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аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у разі виникнення
надзвичайної ситуації і спрямовані на припинення дії небезпечних факторів,
рятування життя та збереження здоров’я людей, а також на локалізацію зони
надзвичайної ситуації.
Згідно статті 5 Кодексу цивільного захисту України надзвичайні ситуації
класифікуються за характером походження, ступенем поширення, розміром людських
втрат та матеріальних збитків. Порядок класифікації надзвичайних ситуацій за їх
рівнями встановлюється Кабінетом Міністрів України. Класифікаційні ознаки
надзвичайних ситуацій визначаються центральним органом виконавчої влади, який
забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.
Повноваження

органів

виконавчої

влади,

органів

місцевого

самоврядування, завдання та обов’язки суб’єктів господарювання, права та
обов’язки громадян України у сфері цивільного захисту визначені Главою 4
Кодексу цивільного захисту України. Статтею 17 Кодексу цивільного захисту
України встановлено, що

центральний орган виконавчої влади, який забезпечує

формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, зокрема видає
експертні висновки про рівень надзвичайної ситуації, веде їх облік.
Так, відповідно до Положення про Державну службу України з надзвичайних
ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від 16.12.2015

№ 1052 (далі – Положення), Державна служба України з надзвичайних ситуацій
(ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій
від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, видає експертні висновки про рівень
надзвичайної ситуації, веде їх облік, здійснює оповіщення та інформування
центральних та місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення і
виникнення надзвичайних ситуацій.
Відповідно до протоколу засідання Експертної комісії ДСНС з визначення
рівнів та класів надзвичайних ситуацій від 12.03.2020 № 104/02-20, надзвичайна
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ситуація, пов’язана із загрозою поширення гострої распіраторної хвороби на території
України, спричиненої коронавірусом 2019-nCoV, визначена в Україні як медикобіологічна надзвичайна ситуація, пов’язана з епідемічним спалахом небезпечних
хвороб, державного рівня.
При цьому зазначаємо, що відповідно до частини третьої статті 11 Закону
тендерний комітет або уповноважена особа (особи) здійснюють вибір та проведення
процедур закупівлі. У залежності від вартості предмета закупівлі, визначеної
замовником, а також умов щодо застосування і проведення процедур закупівель,
визначених Законом, замовник самостійно здійснює вибір процедури закупівлі та
визначає можливість її застосування у конкретному випадку, керуючись вимогами
законодавства в цілому.
Згідно з частиною другою статті 38 Закону за порушення вимог, установлених
цим Законом в частині прийнятих рішень, вибору і застосування процедур закупівлі,
відповідальність несуть члени тендерного комітету або уповноважена особа (особи)
персонально.
Одночасно зазначаємо, що листи Міністерств не встановлюють норм права,
носять виключно рекомендаційний та інформативний характер.

Директор департаменту
сфери публічних закупівель
Мінекономіки
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