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Щодо надання відповіді

Шановна пані Оксано!

Міністерство економіки України розглянуло Ваше звернення (вх. Мінекономіки 

Г-3906-21 від 14.09.2021) щодо застосування законодавства у сфері публічних 

закупівель та повідомляє.  
Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) визначає правові та 

економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення 

потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.   
Так, згідно з пунктом 25 частини першої статті 1 Закону публічна закупівля 

(далі - закупівля) - придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, 
встановленому Законом.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 1 Закону договір про закупівлю - 

господарський договір, що укладається між замовником і учасником за результатами 

проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі та передбачає платне надання 

послуг, виконання робіт або придбання товару.
Отже, у разі якщо замовником у розумінні Закону передбачено придбання 

товарів, робіт і послуг, така закупівля здійснюється відповідно до вимог Закону, в 

один із способів, керуючись відповідними вартісними межами, визначеними Законом.
Натомість вимоги Закону не розповсюджуються на видатки замовника, які 

здійснюються як відшкодування (компенсація) витрат, що не передбачають 

придбання замовником товарів, робіт і послуг у порядку, встановленому Законом, та 

укладені договори, які не є договорами про закупівлю у розумінні Закону.
Водночас зазначаємо, що відповідно до статті 9 Закону з метою надання 

узагальнених відповідей рекомендаційного характеру щодо застосування 

законодавства у сфері закупівель на інформаційному ресурсі Уповноваженого органу 

у мережі Інтернет за адресою: www.me.gov.ua у підрубриці “Узагальнені відповіді” 

рубрики “Публічні закупівлі” розділу “Діяльність” розміщено листи від 21.05.2020    

№ 3304-04/32275-06 “Щодо визначення замовників” та від  04.06.2020                               
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№ 3304-04/34929-06 “Щодо замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах 

господарювання”, які також містять відповідь на порушене питання (копії 
додаються).
           При цьому звертаємо увагу, що у розділі “Консультації” рубрики “Публічні 
закупівлі” реалізована можливість пошуку інформації за темами та тегами. У разі 
якщо аналогічне за змістом питання надходило до інформаційного ресурсу, відповідь 

на нього розміщена у зазначеному розділі. У зв’язку з цим пропонуємо 

користуватися пошуком в указаному розділі. 
Разом з тим інформуємо, що держава гарантує кожному право на отримання 

безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги телефонуйте за 

номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у 

межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів) або звертайтеся особисто до 

найближчих центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги чи бюро 

правової допомоги. З інформацією про адреси відповідних центрів чи бюро,                        
а також види і порядок отримання безоплатної правової допомоги можна 

ознайомитися на веб сайті системи безоплатної правової допомоги legalaid.gov.ua. 

         Одночасно зазначаємо, що листи міністерств не встановлюють норм права, а 

мають виключно рекомендаційний та інформативний характер.
          Додаток: на 13 арк.

З повагою

Перший заступник
Міністра економіки України                                                       Володимир ГРИНЮК

Товкай А. М. 596-68-46


