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ВИСНОВОК
щодо проєкту 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)»
(реєстр. 3715 від 22.06.2020, н.д. Л. Білозір та інш.)

1. Загальна характеристика законопроєкту.
Законопроект передбачає внесення змін до Закону України «Про публічні
закупівлі», зокрема виключення пункту 3-1 розділу X «Прикінцеві та перехідні
положення», відповідно до якого дія закону не поширюється на 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).
2. Належність законопроєкту за предметом правового регулювання до сфери
дії права Європейського Союзу.
Законопроєкт за предметом правового регулювання охоплюється
положеннями Глави 8 «Державні закупівлі» та Глави 10 «Конкуренція» Розділу ІV
«Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею» та Додатку ХХІ Угоди про асоціацію
між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським
Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
(далі – Угода про асоціацію).
3. Відповідність законопроєкту праву ЄС.
Правовідносини щодо визначення сфери здійснення державних закупівель, а
також виключень із сфери державних закупівель, відповідно до Угоди про
асоціацію, регулюються Директивою 2004/18/ЄС та Директивою 2004/17/ЄС.
Разом з тим у 2014 році ЄС ухвалено нові директиви, а саме: Директиву
2014/24/ЄС від 26 лютого 2014 р. про державні закупівлі, якою скасовується
Директива 2004/18/ЄС, і Директиву 2014/25/ЄС Європейського Парламенту та
Ради від 26 лютого 2014 р. щодо здійснення закупівлі організаціями, що працюють
у водному, енергетичному, транспортному та поштовому секторах, якою
скасовується Директива 2004/17/ЄС. Крім того, ЄС ухвалено Директиву
2014/23/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 26 лютого 2014 р. про
присудження концесійних договорів та Директиву 2014/55/ЄС Європейського
Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 р. про електронні інвойси у сфері державних
закупівель.
Комітет розглянув проєкт Закону на своєму засіданні 23 вересня 2020 року (протокол №47) відповідно
до статті 93 Регламенту Верховної Ради України.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р
було прийнято Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню
карту”). Метою Стратегії є створення сучасної і дієвої системи публічних
закупівель, спрямованої на створення конкурентного середовища та подальший
розвиток добросовісної конкуренції у сфері закупівель в Україні, а також
забезпечення виконання міжнародних зобов’язань України у сфері публічних
закупівель шляхом послідовної адаптації законодавства України до стандартів ЄС
протягом 2015 — 2022 років. У процесі адаптації законодавства України до
законодавства ЄС планується враховувати термінологію, процедури та інші норми
нових Директив ЄС у сфері публічних закупівель.
Положення законопроекту відповідають вимогам статті Стаття 18
«Принципи закупівель», відповідно до якої замовники повинні рівноправно і без
дискримінації ставитись до суб’єктів господарювання і повинні діяти відкрито і
пропорційно, а структура закупівель не повинна бути спрямована на виключення її
зі сфери дії цієї Директиви або штучне звуження конкуренції.
Положення законопроєкту не суперечать міжнародно-правовим
зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.
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