ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
«Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві і перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо
виключення можливості здійснення закупівель без використання
електронної системи закупівель)»
1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Як відомо, Постановою №211 від 11.03.2020 року Кабінету Міністрів
України з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 було
запроваджено карантин на всій території України. Разом з тим, вже 16.03.2020
року було зареєстровано Проект Закону про внесення змін до деяких
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), що 17.03.2020 був
прийнятий ВРУ та у подальшому підписаний Президентом.
Закон дозволяв створення правого підґрунтя для оперативного здійснення
державою комплексу невідкладних заходів для попередження та лікування
коронавірусної хвороби (COVID-19), зокрема:
проведення закупівлі товарів, робіт та послуг необхідних для цієї мети без
застосування процедур, передбачених Законом України «Про публічні
закупівлі».
Таким чином, був доданий пункт 31 розділу X «Прикінцеві та перехідні
положення» до Закону України «Про публічні закупівлі», а саме: «Установити,
що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є
товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на
запобігання виникнення та поширення, 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 Закону.
У разі недотримання вимог щодо публікації такого звіту винні особи
притягаються до відповідальності відповідно до закону.».
Попри те, що Закон дозволяв оперативно реагувати на виклики,
пов’язані з виникненням та поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)
серед населення України, пунктом 31 розділу X «Прикінцеві та перехідні
положення» до Закону України «Про публічні закупівлі», створювались певні
корупційні ризики.
Так, проводились закупівлі товару сумнівної якості та ефективності за
відверто завищеними цінами. Наявні непоодинокі випадки, коли державні

установи закуповували товар, ціна за одиницю якого була у вісім разів вищою
за фактичну. Наприклад, було закуплено захисні окуляри ціною за одиницю
товару у 201 грн, у той час, як фактична вартість за одиницю товару складає
25 грн.
Наразі, Постановою №392 від 20.05.2020 року Кабінету Міністрів
України було запроваджено адаптивний карантин з метою запобігання
поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та
поступове послаблення протиепідемічних заходів.
Окрім того, завдяки консолідації сил органів влади, волонтерів та
благодійників, країна змогла забезпечити себе достатньою кількістю засобів
індивідуального захисту для першочергової необхідності. Тож, у подальшому
державні органи можуть здійснювати медичні закупівлі через електрону
систему закупівель без корупційних ризиків.
Запропонованим законопроектом буде виключена можливість здійснення
закупівель без використання електронної системи закупівель, що зменшить
корупційні ризики.
2. Цілі і завдання прийняття законопроекту
Метою законопроекту є, зокрема, виключення можливості здійснення
закупівель без використання електронної системи закупівель.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2019 р., № 45 ст. 289):
- виключення пункту 3-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні
положення».
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Відносини в даній сфері регулюються Законом України «Про публічні
закупівлі».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного
бюджету України або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
акта
Прийняття проекту закону дозволить здійснювати закупівлю товарів,
роботи чи послуги, що необхідні для виконання заходів, спрямованих на
запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів,
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19) через електрону
систему закупівель, що зменшить корупційні ризики.
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