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РОЗ’ЯСНЕННЯ 

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист 

Департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації               

від 29.01.2015 № 412/0/211-15 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. 

Згідно з частиною першою статті 4 Закону закупівля здійснюється відповідно 

до річного плану, відповідальним за складання та затвердження якого згідно з 

частиною четвертою статті 11 Закону є комітет з конкурсних торгів, який планує 

проведення процедур закупівель.  

Відповідно до пункту 12 частини першої статті 8 Закону Мінекономрозвитку 

розроблено форми документів у сфері державних закупівель, які затверджено наказом 

від 15.09.2014 № 1106 (далі – Наказ). 

Наказом затверджено, зокрема форму річного плану закупівель та Інструкцію 

щодо її заповнення (далі – Інструкція). 
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Відповідно до пункту 1 Інструкції річний план закупівель складається щодо 

закупівель, на які поширюється дія Закону або Закону України “Про особливості 

здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності”. 

До річного плану включаються закупівлі, очікувана вартість яких, без 

урахування податку на додану вартість (далі - ПДВ) дорівнює або більше сум, що 

зазначені в частині першій статті 2 Закону. 

Згідно з пунктом 1 Інструкції, у разі якщо очікувана вартість предмета 

закупівлі без урахування ПДВ є меншою сум, зазначених у частині першій статті 2 

Закону, такий предмет закупівлі відображається в додатку до річного плану, що є 

його невід’ємною частиною, який складається за формою річного плану закупівель, 

що здійснюються без проведення процедур закупівель, та підписується 

уповноваженою особою замовника (головою комітету з конкурсних торгів або 

особою, яка виконує його обов’язки). 

При цьому додаток до річного плану складається, у разі якщо комітетом з 

конкурсних торгів складено та затверджено річний план закупівель. 

Таким чином, річний план складається комітетом з конкурсних торгів лише у 

випадку планування здійснити процедури закупівлі. 

Разом з тим Законом та нормативно-правовими актами, розробленими на його 

виконання, не передбачено складання та затвердження річного плану закупівель з 

нульовими показниками.  

 

Заступник директора департаменту  
державних закупівель та державного замовлення                              Лілія ДУДНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беспалова А.В.., 286-03-10 


