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Комітет Верховної Ради України
з питань економічного розвитку
Щодо розгляду законопроекту № 5318

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на своєму засіданні
19 травня 2021 року (протокол № 88) відповідно до статей 27 і 109 Бюджетного
кодексу України та статті 93 Регламенту Верховної Ради України розглянув
законопроект про внесення змін до розділу X «Прикінцеві і перехідні
положення» Закону України «Про публічні закупівлі» (щодо відновлення
прозорості здійснення медичних закупівель), внесений народними депутатами
України Білозір Л.М., Аліксійчуком О.В., Вацаком Г.А. та іншими (реєстр.
№ 5318 від 31.03.2021 р.).
Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 3-1 розділу X
«Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі»,
встановивши, що на період дії карантину:
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;
закупівля товарів (крім вищевказаних товарів) 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, передбаченому для спрощених закупівель.
У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що запропонований
механізм дозволить витрачати державні кошти на боротьбу з пандемією більш
раціонально та водночас унеможливить ризики, за якими могли б бути
заблоковані нагальні закупівлі відповідних товарів, робіт і послуг.
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку зазначає,
що реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових видатків з
державного бюджету або місцевих бюджетів. Разом з тим, Мінфін надає
зауваження до законопроекту та вважає, що законопроект потребує
доопрацювання (копія експертного висновку Мінфіну додається).

За підсумками розгляду законопроекту (реєстр. № 5318) Комітет ухвалив
рішення: законопроект не матиме прямого впливу на показники бюджету. У разі
прийняття відповідного закону він може набирати чинності у термін,
запропонований авторами законопроекту.
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