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Опис законопроєкту. 

Законопроєкт спрямований на завершення реформи органу оскарження у сфері 

публічних закупівель та вдосконалення проведення процедур публічних закупівель. 

Законопроєктом пропонується привести статтю 18 Закону України «Про публічні 

закупівлі»  у відповідність до положень Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних 

закупівель» від 5 лютого 2021 року № 1219-IX, яким запроваджено інститути 

уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель 

та комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель.  

Також,  законопроєктом вносяться наступні зміни: 

- запроваджується подання скарг у формі електронного документа шляхом заповнення 

уніфікованих форм;  

- у випадку оскарження тендерної документації суб’єкт оскарження зобов’язаний 

надавати докази наявності порушених прав та охоронюваних законом інтересів, що 

                                                        
1 Цей висновок підготовлений відповідно до Методології проведення антикорупційної 

експертизи законопроєктів аналітичним центром «Інститут законодавчих ідей» 
 



дозволить забезпечити рівність прав та обов’язків сторін у процесі оскарження та не 

допускати зловживання учасниками правом на оскарження; 

- пропонуються зміни до приміток Закону України «Про запобігання корупції» задля 

уточнень в частині доповнення таких осіб, як «уповноважені з розгляду скарг про 

порушення законодавства у сфері публічних закупівель» до переліку осіб, які займають 

відповідальне та особливо відповідальне становище; 

- пропонується надати визначення поняття «адміністратор електронної системи 

закупівель», оскільки воно часто вживається у підзаконних нормативно-правових актах; 

- лізинг включається до переліку послуг на які поширюється дія Закону України «Про 

публічні закупівлі» (як це було передбачено в Законі України «Про публічні закупівлі» до 

прийняття його у новій редакції від 19.04.2020 року); 

- уточнено, що дія Закону України «Про публічні закупівлі» не поширюється на 

послуги фінансових установ щодо надання кредитів, гарантій, а також послуги, необхідні 

для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-приватного 

партнерства, у тому числі концесії, які надаються міжнародними фінансовими 

організаціями, членом яких є Україна. Також зазначено, що міжнародними фінансовими 

організаціями є Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова 

корпорація, Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація 

розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, 

Північний інвестиційний банк, а також інші міжнародні фінансові організації, членом яких 

є Україна.  

- уточнюється можливість придбання замовником товарів, робіт і послуг, вартість 

яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у 

пунктах 1 та 2 частини першої цієї статті, без застосування порядку проведення спрощених 

закупівель, у випадку, якщо: 

● двічі скасовано не тільки спрощену закупівлю загалом, а й скасовано частково (за 

лотом); 

● закупівля товарів і послуг здійснюється у підприємства або організації, що 

засноване(а) громадською організацією осіб з інвалідністю та отримало(а) дозвіл на право 

користування пільгами з оподаткування відповідно до законодавства, а не загалом у 

підприємств громадських організацій осіб з інвалідністю. 

 

Корупціогенні фактори. 

 

1. Надмірні дискреційні повноваження. 

1.1. Частина чотирнадцята статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі» 

викладається законопроєктом у новій редакції (яка є ідентичною до чинної редакції). Так, 

пропонується встановити, що строк розгляду скарги органом оскарження становить 10 

робочих днів з дати прийняття  скарги до розгляду, який може бути аргументовано 

продовжено органом оскарження до 20 робочих днів.  

Проте законопроєктом не встановлено які саме «аргументи» можуть стати підставою 

для продовження строку розгляду скарги. Це може призвести до порушення принципу 

юридичної визначеності та наділення надмірними дискреційними повноваженнями орган 

оскарження, який зможе на власний розсуд обирати варіант поведінки та у кожному 

конкретному випадку самостійно визначати продовжувати такий строк чи ні. 

З метою усунення виявленого недоліку, необхідно чітко визначити підстави для 

продовження строку розгляду скарги або виключити таке положення. 

 

1.2. Аналогічні зауваження стосуються нової частини шістнадцять статті 18 Закону 

України «Про публічні закупівлі», якою визначено, що у разі порушення суб'єктом 

оскарження, замовником строків та порядку надання інформації, передбачених цією 



частиною, така інформація може бути не врахована органом оскарження під час розгляду 

такої скарги.  

Так, з метою усунення корупційних ризиків, слова «може бути не врахована органом 

оскарження» слід замінити на слова «не враховується органом оскарження». 

 

Позиції державних стейкхолдерів. 2 

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства законопроєкт 

підтримується. 

 

Міністерством фінансів України законопроєкт підтримується із такими 

зауваженнями: 

«Законопроєктом пропонується встановити, що дія Закону України «Про публічні 

закупівлі» не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є, зокрема, послуги, 

необхідні для підготовки та реалізації інвестиційних проектів, проектів державно-

приватного партнерства, у тому числі концесії, які надаються міжнародними фінансовими 

організаціями, членом яких є Україна (абзац сьомий пункту 2 розділу І). Абзацом восьмим 

цього пункту визначено, які саме міжнародні фінансові організації визначаються для цілей 

цього Закону. На сьогодні Україна є членом таких міжнародних фінансових організацій, як 

Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація, 

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій, Міжнародна асоціація розвитку, 

Європейський банк реконструкції та розвитку (далі – МФО), а також стороною рамкового 

договору з відповідною МФО (Європейський 2 інвестиційний банк, Північний 

інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація). Ураховуючи зазначене, 

пропонуємо в абзаці сьомому зазначеного пункту слова «, членом яких є Україна» 

виключити».  

 

Позиція не державного стейкхолдера: 

Платформою громадського контролю державних закупівель “DOZORRO” до 

законопроєкту надані зауваження: 

«по статті 18 такі зауваження: 

1) У запропонованій редакції статті 18 нове поняття "докази" фігурує і в частині 2 і 

декілька раз (фактично дублюючі одна одне положення) в частині 5, це новий фільтр для 

АМКУ не приймати скарги до розгляду для зменшення їх кількості, але проблема в тому, 

що цей фільтр суб'єктивний - доказ не обгрунтований, неналежний, недостатній тощо. При 

такому суб'єктивізмі оцінювання доказів, виникає фактор везіння, властивого тим, хто знає 

до кого звертатись. Відповідно поки немає достатньої аргументації для появи цих норм, 

крім бажання  зменшення кількості скарг та можливих зловживань, цю новацію можна 

вважати спробою звуження права на оскарження». 

 

 

                                                        
2 https://www.kmu.gov.ua/bills/proekt-zakonu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukraini-pro-publichni-zakupivli-ta-

inshikh-zakoniv-shchodo-vdoskonalennya-sistemi-oskarzhennya-publichnikh-zakupivel 


