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ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про внесення змін до розділу X «Прикінцеві і перехідні положення»
Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо відновлення прозорості
здійснення медичних закупівель)»

Верховна Рада України постановляє:
І. У Законі України «Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради
України, 2019 р., № 45 ст. 289) пункт 3-1 розділу X «Прикінцеві і перехідні
положення» викласти у такій редакції:
«3-1. Установити, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів
України карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від
інфекційних хвороб», дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо
предметом закупівлі є лікарські засоби, вакцини, медичні, імунобіологічні
препарати, розхідні матеріали для надання медичної допомоги хворим на
COVID-19 та медичні вироби для вакцинації від COVID-19, медичне обладнання
для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пацієнтам, хворим на
COVID-19, системи постачання медичних газів, необхідні для виконання заходів,
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).
Перелік таких лікарських засобів 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.;

Установити, що на період дії встановленого Кабінетом Міністрів України
карантину, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних
хвороб», закупівля товарів (крім лікарських засобів, вакцин, медичних,
імунобіологічних препаратів, розхідних матеріалів для надання медичної
допомоги хворим на COVID-19 та медичних виробів для вакцинації від COVID19, медичного обладнання для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу
пацієнтам, хворим на COVID-19, систем постачання медичних газів) та послуг,
необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій
коронавірусної хвороби (COVID-19), здійснюється в порядку, встановленим цим
Законом для спрощених закупівель.».

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами
виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України
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