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Щодо розгляду запиту на інформацію 
 

Шановна Ірино! 

 

Мінекономіки розглянуло Ваш запит на публічну інформацію  

від 20.07.2021 та повідомляє. 

Відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” публічна інформація – це відображена та задокументована будь-

якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, 

передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 

суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 

визначених Законом України “Про доступ до публічної інформації”. 

Мінекономіки як Уповноважений орган здійснює регулювання та реалізує 

державну політику у сфері закупівель у межах повноважень, визначених 

Законом України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон). Основні функції 

Мінекономіки у сфері публічних закупівель визначено статтею 9 Закону.  

Враховуючи частину другу статті 19 Конституції України, норми Закону 

та Положення про Міністерство економіки України від 20.08.2014 № 459 (зі 

змінами), до компетенції Мінекономіки не належить розроблення та 

затвердження: порядку визначення вартості товару/послуги/робіт під час 
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оголошення про проведення закупівлі комунальною установою/закладом; 

порядку визначення вартості товару/послуги/робіт під час складання річного 

плану закупівель; про економічне обґрунтування вартості закупівлі. 

З огляду на зазначене, з урахуванням пункту першого частини першої 

статті 22 Закону України “Про доступ до публічної інформації” Мінекономіки 

відмовляє в задоволенні Вашого запиту, оскільки не володіє інформацією, щодо 

якої зроблено запит. 

Принагідно інформуємо, що з метою визначення замовником очікуваної 

вартості предмета закупівлі товарів, робіт та послуг, закупівля яких 

здійснюється відповідно до положень Закону, Мінекономіки розроблено та 

наказом від 18.02.2020 № 275 затверджено Примірну методику визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі, яка є необов’язковою для використання 

та може застосовуватись замовниками на власний розсуд. З Примірною 

методикою визначення очікуваної вартості предмета закупівлі можна 

ознайомитись на сайті Мінекономіки за посиланням: https://bit.ly/3BmyR1a. 

 

З повагою   

 

Перший заступник Міністра  

економіки України                                       Володимир ГРИНЮК 
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