
 

 

 

Розділ 5. Запитання, пов’язані із здійсненням процедур державних закупівель  
у ОМС ОТГ та підпорядкованих їм підприємствах, установах, організаціях 

 
 

Запитання 1: В Законі № 1197 передбачені вартісні обмеження для проведення процедур 
закупівель товарів та послуг – 200 тис. грн. Чи необхідно включати до цієї вартості суми ПДВ? 

 
Відповідь: Так, Закон № 1197 застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт та 

послуг за умови, що вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 
тисяч гривень, а робіт - 1 мільйон 500 тисяч гривень. 

При цьому Закон встановлює вартість закупівлі товарів, робіт і послуг в цілому, тобто вартістю 
закупівлі є сума з урахуванням податків та обов'язкових платежів, яку фактично планує витратити 
замовник. 

Таким чином вартісна межа включає суму ПДВ, тобто 200 тис. грн. - це очікувана вартість предмету 
закупівлі з урахування ПДВ 

 
 
Запитання 2: Ми склали річний план закупівель на 2016 рік. Підкажіть, чи необхідно його 

оприлюднювати та подавати органам Держказначейства? 
 
Відповідь: Діючою редакцією ст. 4 Закону № 1197 передбачено, що річний план та зміни до нього 

безоплатно оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель протягом 5 
робочих днів з дня затвердження річного плану або змін до нього. 

Тому розпорядники бюджетних коштів зобов’язані оприлюднити річний план закупівель на веб-
портал «Державні закупівлі». Нині Закон № 1197 не вимагає від замовників надсилати річний план до 
органів Казначейства. 

 
 
Запитання 3: Річна сума кошторисних призначень 158 тис. грн. Чи потрібно складати 

додаток до річного плану закупівель ? 
 
Відповідь: У вашому випадку очікувана вартість предмета закупівлі без урахування ПДВ є меншою 

сум, зазначених у  статті 2 Закону № 1197. У разі якщо замовником не утворюється комітет з конкурсних 
торгів, то достатньо буде скласти лише реєстр таких закупівель у довільній формі за підписом 
уповноваженої особи замовника. 

 
 
Запитання 4: У цьому році орієнтовна вартість закупівлі природного газу більше 200 тис. 

грн. Розуміємо, що ми потрапляємо під тендер. Підкажіть, за якою процедурою закупівель 
правильно провести закупівлю:  відкриті торги чи переговорна процедура? Та як бути з закупівлею 
послуг з розподілу природного газу, орієнтовна вартість менше 200 тис. грн.?   

 
Відповідь: Закупівля природного газу у ліцензованих постачальників природного газу може 

здійснюватись замовниками як шляхом проведення конкурсних торгів, так і шляхом проведення 
переговорної закупівлі, а закупівля послуг з розподілу природного газу у оператора газорозподільної 
системи - шляхом застосування переговорної процедури закупівлі. 



 

 

Оскільки  сума по розподілу природного газу менше 200 тис. грн., то на такі послуги установа не 
проводить процедуру закупівлі, а укладає прямий договір та зазначає таку суму в додатку до річного 
плану закупівель. 

Додамо, що питання закупівлі природного газу та послуг з його розподілу у цьому році досить 
непросте. Тому пропоную уважно почитати з цього питання листи  Мінекономрозвитку від  16.07.2015 р. 
N 3302-05/23226-06 "Щодо закупівлі природного газу"  та від 01.12.2015 р. № 3302-05/40083-06. 
 

Запитання 5: Якщо установою невчасно було оприлюднено звіт про виконання договору, що 
це за собою тягне? Хто слідкує за дотриманням таких термінів?  

 
Відповідь: Відповідальність за порушення законодавства у сфері держзакупівель передбачена ст. 

16414 КУпАП.  
Питання безоплатного подання замовником для оприлюднення на веб-порталі інформації про 

закупівлю та строки оприлюднення, зокрема, звіту про виконання договору перевіряє Держфінінспекція.  
При перевірки вони керуються Методичними рекомендаціями з проведення перевірок державних 
закупівель Державною фінансовою інспекцією та її територіальними органами, затвердженими наказом 
Державної фінансової інспекції України 02 грудня 2013 року N 285 (у редакції наказу Державної 
фінансової інспекції України від 13 травня 2015 року N 101). 

 
 
Запитання 6: Новостворене Управління з питань охорони здоров’я нашої ОТГ зареєстроване 

як самостійний виконавчий орган (окрема юридична особа). Як створити тендерний комітет, 
якщо у штаті установи тільки дві  посадові особи? 

 
Відповідь: До складу комітету з конкурсних торгів повинно входити не менше п'яти осіб. Про це 

зазначено в ч. 2 ст. 11 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10 квітня 2014 року N 
1197-VII.   

У разі якщо кількість службових (посадових) осіб у штатній чисельності працівників замовника є 
меншою, ніж п'ять осіб, до складу комітету з конкурсних торгів мають входити всі службові (посадові) 
особи замовника. 

Тож у разі, якщо у замовника лише 2  посадові особи,  іншими членами комітету можуть бути будь-
хто з числа працівників установи. І хоча такі працівники не є посадовими (службовими) особами, але в 
будь-якому випадку це повинні бути саме працівники замовника, а не сторонні особи. 

Також майте на увазі: до складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та 
представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради 
Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради. Така 
заборона чітко передбачена в ч. 2 ст. 11 Закону № 1197.  

З цього питання  є роз`яснення Мінекономрозвитку від 29.12.2015 р. № 3302-44010-07-1. Ось 
висновок з цього документу: «Таким чином, до складу комітету з конкурсних торгів входять 
працівники замовника, які знаходяться у його штатній чисельності працівників». Роз’яснення можна 
знайти за посиланням: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?l ... oziasnen33 

 

http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=d4bd3ccc-a9ec-495f-8532-d0526c7ea88a&title=BazaDanikhRoziasnen33

