До реєстр. №3715
від 22.06.2020 р.
(на заміну)

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань економічного розвитку
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5

Верховна Рада України
Комітет з питань економічного розвитку на засіданні 17 березня 2021
року в режимі відеоконференції повторно розглянув проект 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),
поданий народним депутатом України Білозір Л.М. та іншими народними
депутатами України, у зв’язку із зверненнями від 15.02.2021 і 17.03.2021
одного із суб’єктів законодавчої ініціативи – народного депутата України
Білозір Л.М. щодо необхідності доопрацювання зазначеного законопроекту.
Законопроектом пропонується виключити пункт 31 розділу X
«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні
закупівлі», який дозволяє здійснювати закупівлі (згідно із переліком, який
затверджений Кабінетом Міністрів України), що необхідні для виконання
заходів, спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію
та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби
(COVID – 19) без застосовування вимог зазначеного закону, в тому числі і без
використання електронної системи закупівель.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради
України у висновку від 07.09.2020 висловлює зауваження до поданого
законопроекту.
Комітет з питань бюджету у висновку від 02.09.2020 р. зазначає, що
законопроект не матиме впливу на показники бюджету.
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом у висновку
від 23.09.2020 зазначає, що положення законопроєкту не суперечать
міжнародно-правовим зобов’язанням України в сфері європейської інтеграції.
Комітет з питань антикорупційної політики у висновку від 06.10.2020
зазначає, що законопроект відповідає вимогам антикорупційного
законодавства.
За результатами обговорення народні депутати України – члени
Комітету погодились з аргументами народного депутата України Білозір Л.М.
про те, що прийняття законопроекту у поданій редакції може створити

додаткові ризики у сфері медичних закупівель, зокрема заблокувати закупівлю
товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів
гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за
результатами розгляду у першому читанні проект 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)
повернути суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Співдоповідач з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України від Комітету – Голова підкомітету з питань регулювання публічних
закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном
Комітету з питань економічного розвитку Мовчан Олексій Васильович.
Голова Комітету
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