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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Дніпропетровського індустріального коледжу Державного вищого навчального закладу 

“Український державний хіміко-технологічний університет” від 23.03.2015 № 240 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. 

Цей Закон застосовується до всіх замовників та закупівель товарів, робіт і 

послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану 

вартість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч 

гривень, а робіт - 1 мільйон гривень (абзац перший частини першої статті 2 Закону). 

Визначення поняття “замовники” наведено в пункті 9 частини першої статті 1 

Закону. 

Відповідно до частини першої статі 11 Закону комітет з конкурсних торгів 

утворюється замовником (генеральним замовником) для організації та проведення 

процедур закупівель. 

Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та неупередженості 

членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з конкурсних торгів не 

повинно створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між 

інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на 
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об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору 

переможця процедури закупівлі. 

При цьому частиною четвертою статті 11 Закону передбачено, що комітет з 

конкурсних торгів, зокрема, планує проведення процедур закупівель, складає та 

затверджує річний план державних закупівель, відповідно до якого здійснюється 

закупівля (частина перша статті 4 Закону). 

Відповідно до статті 95 Цивільного кодексу України філією є відокремлений 

підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює 

всі або частину її функцій. 

Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що 

розташований поза її місцезнаходженням та здійснює представництво і захист 

інтересів юридичної особи. 

Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном 

юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. 

Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють 

на підставі виданої нею довіреності. 

Відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до 

єдиного державного реєстру. 

З огляду на викладене, філії та представництва юридичних осіб, які не мають 

статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені виступати замовником у 

процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг відповідно до норм Закону. У 

зазначеному випадку замовником може виступати саме юридична особа, яка здійснює 

закупівлю через уповноважений належним чином структурний підрозділ. Договір про 

закупівлю від імені юридичної особи-замовника підписують керівники філій та 

представництв на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства. 

Таким чином, головна організація може створювати комітети з конкурсних 

торгів у відокремлених підрозділах з метою забезпечення ефективного безперервного 

функціонування роботи замовника та структурних підрозділів як єдиного цілого. 

Крім того, надання повноважень філіям не може бути спрямоване на уникнення 

проведення процедур закупівель, передбаченим Законом, головною організацією, що 

утворила філію. 
 

Заступник директора департаменту  
регулювання державних закупівель                                                      Лілія ДУДНИК 
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