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Управління освіти Біляївської 
районної державної адміністрації  

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ 
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Управління освіти Біляївської районної державної адміністрації від 23.03.2015                 

№ 5843/01-13 щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель та 

повідомляє. 

Закон України “Про здійснення державних закупівель” (далі - Закон) 

встановлює правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави та територіальної громади. 

Відповідно до частини четвертої статті 9 Закону під час проведення процедур 

розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники 

засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. 

Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ представників засобів 

масової інформації та громадських об’єднань на їхню вимогу до процедури розкриття 

пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію технічними засобами. 

Частиною другою статті 27 Закону передбачено, що до участі у процедурі 

розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або 

їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та 

уповноважені представники громадських об’єднань.  

Ураховуючи викладене, нормами Закону не передбачено допуску до участі у 

процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником депутатів та 

представників установ, що не зазначені у Законі. 
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При цьому згідно з частиною другою статті 19 Конституції України 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи 

зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією і законами України. 

Разом з тим згідно з частиною другою статті 14 Закону замовник протягом 

усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність 

інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація 

щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно 

Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль 

у сфері закупівель, органу оскарження та суду. 

Так, відповідно до частини четвертої статті 7 Закону контроль у сфері 

державних закупівель у межах своїх повноважень, визначених Конституцією та 

законами України, здійснюється Рахунковою палатою, Антимонопольним комітетом 

України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері державного фінансового контролю. 

 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казберч Є.А., 286-03-24 

 

 

 


