
 

 
Р А Х У Н К О В А  П А Л А Т А 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 10 листопада 2022 року № 23-7 

Київ 
  

Про розгляд Звіту про результати аналізу щорічного звіту Міністерства 
економіки України, що містить аналіз функціонування системи публічних 
закупівель (щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі 

процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) 
та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю  

у сфері закупівель 
 

Відповідно до статті 98 Конституції України, статей 7, 25, 26, 35 і 36 
Закону України "Про Рахункову палату" розглянуто Звіт про результати 
аналізу щорічного звіту Міністерства економіки України, що містить аналіз 
функціонування системи публічних закупівель (щодо кількісних і 
вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів 
закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену 
інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель. 

За підсумками розгляду Рахункова палата 
 

В С Т А Н О В И Л А: 
 

1. Міністерством економіки України (далі – Мінекономіки або 
Міністерство) на виконання вимог пункту 3 частини першої статті 9 Закону 
України від 25.12.2015 № 922-VIII "Про публічні закупівлі" (далі ‒  Закон України 
"Про публічні закупівлі") забезпечено підготовку та подання до Рахункової 
палати звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних 
закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю у 
сфері закупівель, за 2021 рік (далі – Звіт Мінекономіки). 

Подання Мінекономіки звіту після дати, встановленої Законом України 
"Про публічні закупівлі" (не пізніше 1 квітня), обумовлено триваючою 
широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України 
та врегульовано Законом України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист 
інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії 
воєнного стану або стану війни", яким передбачено можливість подання 
звітності протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного 
стану або стану війни. 
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Аналіз Звіту Мінекономіки здійснено Рахунковою палатою на 
виконання вимог пункту 6-1 частини першої статті 7 Закону України 
від 02.07.2015 № 576-VIII "Про Рахункову палату". 

2. Звіт Мінекономіки враховує вимоги Закону України "Про 
публічні закупівлі" (пункт 3 частини першої статті 9) щодо наявності 
кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і предметів 
закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг та узагальненої інформації 
про результати здійснення контролю у сфері закупівель.  

При цьому наведені у Звіті Мінекономіки дані та висновки є 
недостатніми для комплексної оцінки стану функціонування системи 
публічних закупівель у 2021 році, а отже, і оцінки стану досягнення 
основної мети діяльності у цій сфері ‒  забезпечення ефективного та 
прозорого здійснення публічних закупівель, розвитку добросовісної 
конкуренції, створення конкурентного середовища та запобігання проявам 
корупції. 

Зазначене зумовлено підготовкою Звіту Мінекономіки без 
відповідної методики, про необхідність розроблення якої Рахункова палата 
наголошувала за результатами аналізу щорічних звітів за 2018, 2019 та 2020 
роки. 

3. Аналіз ключових аспектів державної політики у сфері публічних 
закупівель, який міститься у Звіті Мінекономіки, здійснено на основі 
логічного та послідовного викладу матеріалу, проте недостатня повнота 
звітних даних та відсутність заявлених відомостей зумовили невизначеність 
щодо реальної спрямованості та особливостей формування і реалізації 
державної політики у сфері публічних закупівель у 2021 році, а також 
відображення основних тенденцій і результатів відповідної діяльності. 

3.1. Цілі політики у сфері публічних закупівель, зазначені у Звіті 
Мінекономіки, не встановлені як нормативно-правовими актами, так і 
Стратегічним планом діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України на 2020 – 2024 роки у редакції від 
26.08.2020 (затверджений Міністром розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України І. Петрашком), що була чинною до 
17.02.2022 (далі – Стратегічний план діяльності Міністерства), та 
характеризуються абстрактністю з точки зору невизначеності шляху і 
термінів реалізації, а також очікуваних результатів та їх вимірності, у 
зв'язку з чим не забезпечено повноти звітної інформації для висвітлення 
спрямованості у 2021 році державної політики у сфері публічних закупівель 
та очікуваного результату. 

Стратегічний план діяльності Міністерства, що реалізовувався у 2021 
році, визначав розвиток сфери публічних закупівель як чинник створення 
сприятливого для бізнесу інституційного середовища, при цьому поза 
увагою залишилися питання сприяння реалізації функцій держави та 
територіальних громад щодо здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 
задоволення суспільних потреб. 
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3.2. Завдання у сфері публічних закупівель на 2021 рік, які у Звіті 
Мінекономіки відображені як такі, що передбачені у Стратегічному плані 
діяльності Міністерства, цим планом не окреслені, втім мають певний зв'язок 
із визначеними ним заходами на звітний рік, тобто відповідна звітна 
інформація не відображає реального стану справ щодо формування 
державної політики у сфері публічних закупівель. 

Поряд з тим Звіт Мінекономіки не містить заявлених відомостей про 
завдання, передбачені стратегічними й програмними документами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, і, відповідно, 
інформації про шляхи та стан їх реалізації, хоча такі завдання визначалися, 
зокрема: 

- Стратегією економічної безпеки України на період до 2025 року, 
затвердженою Указом Президента України від 11.08.2021 № 347/2021, 
якою, зокрема, передбачено (абзац сімнадцятий пункту 21.1), що розвиток 
сфери публічних закупівель шляхом подальшого приведення системи 
публічних закупівель України у відповідність із стандартами Європейського 
Союзу (далі – ЄС), визначеними у директивах ЄС у сфері державних 
закупівель, є одним із завдань у сфері фінансової безпеки; 

- Планом заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з 
однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, яким 
передбачено у сфері публічних закупівель виконання 31 завдання впродовж 
2018 – 2022 років;  

- Планом заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи 
публічних закупівель ("дорожньої карти"), затвердженим 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р, яким 
передбачено 5 етапів впровадження Стратегії до 31 грудня 2022 року шляхом 
виконання 44 заходів. 

3.3. Пропозиції та звернення суб’єктів сфери публічних закупівель, які 
надходили та опрацьовувалися у 2021 році, за звітними даними 
Мінекономіки стосувалися внесення змін до законодавства у цій сфері, 
надання роз'яснень щодо його застосування та вдосконалення роботи 
електронної системи закупівель (далі ‒ ЕСЗ). Очікувані результати 
відповідної діяльності, зокрема аналіз практики застосування нормативно-
правових актів сфери публічних закупівель та функціонування ЕСЗ, є 
затребуваними, оскільки сприяють висвітленню ступеня відповідності системи 
публічних закупівель сучасним потребам держави, бізнесу й суспільства. 
Водночас дані Звіту Мінекономіки висвітлюють в основному обсяги та 
важливість виконаних робіт щодо опрацювання звернень та пропозицій і не 
відображають зворотного зв'язку – своєчасності й повноти відповідного 
реагування та його впливу на реалізацію державної політики у сфері 
публічних закупівель. 

Так, у Звіті Мінекономіки як результат діяльності з опрацювання 
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більшої частини пропозицій та звернень відображено виявлені у Законі 
України "Про публічні закупівлі" 15 механізмів, що потребують 
вдосконалення (з яких 5 запропоновано Держаудитслужбою та стосуються 
удосконалення контролю у сфері публічних закупівель, ще 5 – 
користувачами щодо напрямів вдосконалення роботи ЕСЗ). При цьому 
звітні дані не відображають заходів та результатів відповідного реагування 
на пропозиції та звернення.  

Поряд з тим більш ґрунтовно проілюстровано питання, які 
врегульовані у 2021 році шляхом видання Мінекономіки 4 наказів, але 
тривалість їх розгляду та повноту вирішення не відображено. 

3.4. Події, що мали ключовий вплив на формування політики у сфері 
публічних закупівель, відображено у Звіті Мінекономіки як питання, 
спосіб вирішення яких негативно вплинув на функціонування системи 
публічних закупівель у 2021 році. Відповідні дані є актуальними та 
важливими, оскільки розкривають суть ризиків виведення з-під дії Закону 
України "Про публічні закупівлі" у цілому або окремих його положень 
закупівель товарів, робіт чи послуг в окремих сферах, а також 
відображають необхідність дотримання правил здійснення публічних 
закупівель, визначених стандартами ЄС, зокрема: 

- нововведення Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" 
передбачають непоширення дії Закону України "Про публічні закупівлі" на 
випадки, коли предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні 
для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
коронавірусної хвороби. Це, за даними Мінекономіки, зумовило появу 
непоодиноких випадків, коли медичні установи закуповували товар, ціна за 
одиницю якого була у рази вищою за фактичну, а також коли проводились 
закупівлі товару сумнівної якості та ефективності за завищеними цінами поза 
конкурентними процедурами закупівель; 

- нововведення Закону України від 03.06.2021 № 1530-ІХ "Про 
внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших 
законів України щодо вдосконалення системи функціонування та 
оскарження публічних закупівель" передбачають непоширення дії 
Закону України "Про публічні закупівлі" на закупівлі, предметом яких є 
роботи з будівництва (у тому числі супровідні цим роботам послуги) 
Великої кільцевої автомобільної дороги навколо м. Києва (Київська 
область), а також встановлюють особливі умови для здійснення закупівель, 
необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 30-ї 
річниці незалежності України та 25-ї річниці Конституції України (за 
переговорною процедурою). За даними Мінекономіки, вказані зміни викликали 
негативну реакцію суспільства, оскільки мають індивідуальний характер, 
передбачають здійснення закупівель у непрозорий і неконкурентний спосіб 
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та не кореспондуються зі стратегічними цілями у сфері публічних 
закупівель. 

3.5. Дані про законодавчі зміни та впровадження нових 
інструментів у публічних закупівлях, зазначені у Звіті Мінекономіки, 
всебічно висвітлюють майбутні нововведення, включені у законопроєкт 
щодо внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі", однак не 
відображають масштабів та основних тенденцій законодавчих змін, що 
відбулися у 2021 році. 

Так, у Верховній Раді України у 2021 році зареєстровано 
23 законопроєкти щодо внесення змін до 98 норм Закону України "Про 
публічні закупівлі", втім у звітному році було прийнято 5 законів та 
змінено 67 норм, які мали вплив на стан функціонування системи публічних 
закупівель, при цьому відомостей про зазначене та відповідного аналізу у 
Звіті Мінекономіки немає. 

Натомість звітні дані в основному розкривають суть змін, 
запропонованих у розробленому Мінекономіки законопроєкті щодо внесення 
змін до Закону України "Про публічні закупівлі", який 31.12.2021 подано 
Кабінету Міністрів України, а також необхідність вдосконалення трьох 
нормативно-правових актів, розробку яких не завершено.  

Не здійснено Мінекономіки оцінки поточного стану гармонізації 
національного законодавства у сфері публічних закупівель із 
відповідними правилами ЄС (сукупності спільних прав і зобов'язань, 
обов'язкових до виконання в усіх країнах-членах ЄС), важливість якої 
зумовлена закінченням у 2022 році встановлених строків впровадження 
Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, та Плану 
заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи публічних 
закупівель ("дорожньої карти"), затвердженого розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р, відповідно до яких має бути 
забезпечена ця гармонізація. 

Новий напрям розвитку сфери публічних закупівель передбачено 
Законом України від 16.12.2021 № 1977-IX "Про внесення змін 
до Закону України "Про публічні закупівлі" щодо створення передумов 
для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості" (набрав 
чинності 14.07.2022), яким, окрім цінового критерію оцінки тендерних 
пропозицій, запроваджено обов’язковий ступінь локалізації виробництва для 
певного переліку продукції машинобудування у розмірі не меншому 10-40 
відс. залежно від року, в якому будуть здійснюватися закупівлі, що 
фактично є спробою використання вже наявних механізмів публічних 
закупівель як засобу стимулювання розвитку інших сфер, зокрема 
вітчизняної промисловості.  

4. При формуванні звітних даних щодо стану функціонування системи 
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публічних закупівель дотримано передбачених Законом України "Про 
публічні закупівлі" (пункт 3 частини першої статті 9) критеріїв щодо наявності 
кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур і 
предметів закупівель та рівня конкуренції, проте через недоліки в аналізі цих 
показників, ненадання необхідних оцінок Мінекономіки, недостатність в 
окремих випадках наведених даних, звітні відомості не відображають повною 
мірою стан функціонування системи публічних закупівель. 

4.1. Звітні дані щодо перегляду та вдосконалення запроваджених в ЕСЗ 
інструментів для здійснення закупівель вказують на затребуваність цієї 
діяльності та значний обсяг виконаних у 2021 році робіт, пов'язаних із 
покращенням продуктивності реалізації Закону України "Про публічні 
закупівлі", впровадженням вимог інших нормативно-правових актів та 
поліпшенням якісних характеристик ЕСЗ, проте Мінекономіки обмежилося 
лише переліком реалізованих удосконалень, що зумовило невизначеність щодо 
бажаних та фактично отриманих результатів, тобто результативності 
відповідної діяльності. 

4.2. Міжнародна діяльність у сфері публічних закупівель 
відображається у Звіті Мінекономіки як участь у роботі Комітету з 
державних закупівель Світової організації торгівлі, реалізації міжнародних 
проєктів, спрямованих на вдосконалення цієї сфери, виконання функції 
вивчення, узагальнення та поширення світового досвіду, а також 
співпраця з ЄС у питаннях подання спільному органу з моніторингу за 
виконанням Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, ратифікованої 
Законом України від 16.09.2014 № 1678-VII, інформації про результати 
виконання Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи 
публічних закупівель ("дорожньої карти"), затвердженого розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р, при цьому не розкривається 
найбільш актуальна та важлива інформація щодо стану виконання зазначених 
Угоди про асоціацію та Стратегії, а також поширення в Україні інформації 
про особливості міжнародної практики здійснення закупівель з метою 
сприяння розширенню участі українського бізнесу в таких закупівлях. 

4.3. Відомості про стан професіоналізації сфери публічних закупівель 
всебічно висвітлюють цю діяльність, зокрема заходи, пов'язані із 
завершенням у 2021 році строку переходу відповідальності за організацію 
та проведення публічних закупівель від тендерних комітетів до уповноважених 
осіб, у результаті реалізації яких на кінець звітного року успішно склали 
тест та отримали доступ до роботи в ЕСЗ близько 33 тис. осіб, або 97 відс. 
загальної кількості замовників, які здійснювали закупівлі у 2021 році в ЕСЗ.  

4.4. При здійсненні аналізу діяльності централізованих закупівельних 
організацій у 2021 році, відображеного у Звіті Мінекономіки, головна 
увага зосереджується на розгляді показників діяльності й особливостях 
функціонування конкретних централізованих закупівельних організацій, що 
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є достатнім для відображення основних якісних характеристик застосовного 
механізму закупівель. При цьому звітні дані опосередковано вказують на 
наявність суттєвих ризиків для замовників закупівель, пов'язаних із 
високим показником неуспішних закупівель (51,3 відс.), однак 
комплексного аналізу причин виникнення такого показника фактично не 
здійснено. 

4.5. Для відображення стану функціонування системи публічних 
закупівель у 2021 році вказано кількісні та вартісні показники закупівель, 
проте через нездійснення аналізу цих показників щодо відповідності 
отриманого результату бажаному та ненадання відповідних оцінок 
Мінекономіки, а в деяких випадках і недостатність приведених даних, звітні 
відомості не відображають повною мірою стан функціонування системи 
публічних закупівель, зокрема: 

- ключовим вартісним показником функціонування системи публічних 
закупівель відповідно до Звіту Мінекономіки є економія коштів, яка у 
закупівлях, що успішно завершились у 2021 році, становила близько 60 млрд 
грн, проте значення цього показника не обґрунтовується чинниками, що 
зумовили його виникнення; 

- вартісний показник щодо джерел фінансування закупівель 
розкривається лише за такими джерелами, як Державний бюджет України 
(понад 443 млрд грн), місцеві бюджети (понад 198 млрд грн), кошти від 
господарської діяльності підприємств (понад 177 млрд грн), при цьому 
наявність серед джерел покажчика "змішаний бюджет" свідчить як про 
неоднозначність інформації, так і незавершеність роботи із впровадження в 
ЕСЗ критеріїв ідентифікації джерел фінансування публічних закупівель; 

- кількість учасників, що брали участь в закупівлях, відповідно до 
Звіту Мінекономіки становила 263 138 суб’єктів. У звітному році 
спостерігається збільшення цього показника: 6,9 відс. до 2020 року та 64,5 
відс. до 2019 року, однак Міністерством не здійснено аналізу ситуації, 
коли при збільшенні кількості учасників, які брали участь в закупівлях, 
суттєво знизився рівень конкуренції.  

4.6. Вказані у Звіті Мінекономіки дані щодо рівня конкуренції через 
нездійснення належного аналізу, зокрема порівняння показників з їх 
значеннями у минулих роках, не відображають фактично наявного зниження 
рівня конкуренції у 2021 році, а також причин, які зумовили зменшення 
зацікавленості учасників торгів. 

Так, спостерігається зменшення середнього показника участі у 
конкурентних закупівлях, значення якого у 2021 році ставить 2,61 (у 2020 
році – 2,79). 

Подібне відбулося і з середнім показником участі в спрощених 
закупівлях, значення якого у 2021 році становить 1,74 (у 2020 році – 2,2).  

5. Звітні дані щодо результатів здійснення контролю у сфері закупівель 
у 2021 році відображають ключові показники цієї діяльності, проте 
не містять аналізу виявлених негативних тенденцій при здійсненні закупівель 
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та відомостей про результати відповідного реагування, натомість увага 
зосереджується на масштабах і важливості здійснених заходів, зокрема:  

- органом оскарження було прийнято 28 770 рішень: 13 873 – про 
прийняття скарги до розгляду, 3 517 – про відмову у задоволенні скарги, 
10 129 – про задоволення скарги повністю або частково, 357 – про 
припинення розгляду скарги, 854 – про залишення скарги без розгляду та 
40 – про виправлення описки; 

- моніторингом закупівель охоплено 10,5 тис. процедур загальною 
вартістю 247,4 млрд грн, за результатами якого виявлено порушень 
законодавства, допущених замовниками під час здійснення 8,2 тис. 
закупівель (майже 80 відс. охоплених контролем), загалом на 145,2 млрд грн; 

- проведено 528 перевірок закупівель, якими охоплено контролем 
2,8 тис. закупівель загальною вартістю 43,6 млрд грн, за результатами яких 
складено 843 протоколи про адміністративне правопорушення, 402 особи 
притягнено до адміністративної відповідальності, на яких накладено 
адміністративних стягнень (штрафів) на загальну суму 2,1 млн гривень; 

- у результаті здійснення контролю за дотриманням розпорядниками 
та одержувачами бюджетних коштів, іншими клієнтами вимог законодавства 
у сфері закупівель щодо наявності документів, складено 133 
попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства на 
загальну суму 101,2 млн гривень. 

6. Рекомендації Рахункової палати за результатами аналізу Звіту 
Мінекономіки за 2020 рік упроваджувалися Кабінетом Міністрів 
України та Міністерством (із 16 виконано 9, частково виконано 4, не 
виконано 4), більшість – результативно, однак окремі заходи залишаються 
незавершеними або нереалізованими. 

Тривають процедури опрацювання підготовленого Мінекономіки 
проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про публічні 
закупівлі" та Закону України "Про запровадження нових 
інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації", який 31.12.2021 подано на розгляд Кабінетові 
Міністрів України. 

Не завершено приведення у відповідність із новою редакцією Закону 
України "Про публічні закупівлі" положень постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.02.2016 № 166 "Про затвердження Порядку 
функціонування електронної системи закупівель та проведення 
авторизації електронних майданчиків", наказу Мінекономіки від 13.04.2016 
№ 680 "Про затвердження примірної тендерної документації" та 
затвердженої ним примірної тендерної документації для процедур 
закупівель – відкриті торги та конкурентний діалог, які містять посилання 
на вказаний Закон у редакції до 19.04.2020. 

Не розроблено та не затверджено методики комплексного 
економічного аналізу ефективності системи публічних закупівель, у зв'язку з 
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чим недоліки, виявлені Рахунковою палатою за результатами аналізу 
щорічного звіту за 2020 рік, належним чином не усунено. 

За результатами обговорення та на підставі викладеного Рахункова 
палата 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Звіт про результати аналізу щорічного звіту Міністерства економіки 
України, що містить аналіз функціонування системи публічних закупівель 
(щодо кількісних і вартісних показників закупівель у розрізі процедур 
і предметів закупівель, рівня конкуренції, кількості скарг) та узагальнену 
інформацію про результати здійснення контролю у сфері закупівель (далі – 
Звіт) затвердити. 

2. Звіт і рішення Рахункової палати надіслати Верховній Раді України 
протягом 15 днів із дня затвердження Звіту. 

3. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Комітету Верховної 
Ради України з питань економічного розвитку в порядку інформування. 

4. Відомості про результати аналізу у формі рішення Рахункової палати 
надіслати Кабінету Міністрів України та рекомендувати доручити 
Міністерству економіки України: 

- розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України пропозиції щодо визначення стратегії розвитку 
системи публічних закупівель, яка буде реалізовуватися після завершення 
впровадження Стратегії реформування системи публічних закупівель 
("дорожньої карти"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24.02.2016 № 175-р; 

- подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України проєкт нормативно-правового акта щодо приведення у відповідність 
із Законом України "Про публічні закупівлі" постанови Кабінету 
Міністрів України від 24.02.2016 № 166 "Про затвердження Порядку 
функціонування електронної системи закупівель та проведення 
авторизації електронних майданчиків"; 

- забезпечити приведення у відповідність із Законом України "Про 
публічні закупівлі" положень наказу Мінекономіки від 13.04.2016 № 680 
"Про затвердження примірної тендерної документації" та затвердженої ним 
примірної тендерної документації для процедур закупівель – відкриті торги та 
конкурентний діалог. 

5. Рішення Рахункової палати та Звіт надіслати Міністерству економіки 
України і рекомендувати вжити заходів щодо: 

- забезпечення виконання з урахуванням положень Закону 
України від 03.03.2022 № 2115-IX "Про захист інтересів суб’єктів 
подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану 
війни" вимог пункту 3 частини першої статті 9 Закону України "Про 
публічні закупівлі" щодо оприлюднення на офіційному вебсайті 
Мінекономіки звіту, що містить аналіз функціонування системи публічних 
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закупівель та узагальнену інформацію про результати здійснення контролю 
у сфері закупівель, за 2021 рік; 

- розроблення та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету 
Міністрів України пропозицій щодо визначення стратегії розвитку 
системи публічних закупівель, яка буде реалізовуватися після завершення 
впровадження Стратегії реформування системи публічних закупівель 
("дорожньої карти"), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24.02.2016 № 175-р; 

- подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів 
України проєкту нормативно-правового акта щодо приведення у 
відповідність із Законом України "Про публічні закупівлі" постанови 
Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 "Про затвердження 
Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення 
авторизації електронних майданчиків"; 

- приведення у відповідність із Законом України "Про публічні закупівлі" 
положень наказу Мінекономіки від 13.04.2016 № 680 "Про затвердження 
примірної тендерної документації" та затвердженої ним примірної 
тендерної документації для процедур закупівель – відкриті торги та 
конкурентний діалог; 

- забезпечення визначення у Стратегічному плані діяльності Міністерства 
цілей державної політики безпосередньо для сфери публічних закупівель 
та відповідних завдань і заходів;  

- розроблення та затвердження методики комплексного 
економічного аналізу ефективності системи публічних закупівель; 

- усунення під час підготовки звіту, що містить аналіз функціонування 
системи публічних закупівель (щодо кількісних і вартісних показників 
закупівель у розрізі процедур і предметів закупівель, рівня конкуренції, 
кількості скарг) та узагальнену інформацію про результати здійснення 
контролю у сфері закупівель, за наступні звітні періоди недоліків, зазначених 
у рішенні Рахункової палати, зокрема шляхом відображення оцінки 
Мінекономіки стану: 

• впровадження у частині, що стосується сфери публічних закупівель, 
Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 
сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної 
енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106, та 
виконання зобов’язань, передбачених цією Угодою у зазначеній сфері; 

• впровадження Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування 
системи публічних закупівель ("дорожньої карти"), затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 175-р, та у 
цілому реалізації цієї Стратегії;  

• поширення в Україні інформації про особливості міжнародної 
практики здійснення закупівель; 

• врахування (реалізації) пропозицій та звернень щодо розвитку сфери 
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публічних закупівель та вдосконалення електронної системи закупівель. 
6. Оприлюднити рішення Рахункової палати, Звіт та результати їх 

розгляду об’єктом аналізу на офіційному вебсайті Рахункової палати. 
7. Члену Рахункової палати Віктору Богуну забезпечити надсилання 

до Верховної Ради України інформації про стан виконання об’єктом аналізу 
рішення Рахункової палати протягом 45 днів з дня отримання 
інформації від об’єкта аналізу. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 
Рахункової палати Віктора Богуна. 

 
 
 

Голова Рахункової палати Валерій ПАЦКАН 

 


