
Клочкова Катерина
Фахівчиня департаменту державних закупівель



З 1 січня 2022 року Уповноваженим особам без успішно пройденого тесту

проводити/планувати закупівлі з очікуваною вартістю більше 50 тис. грн в

системі Prozorro неможливо

Хто має планувати закупівлі?

Закупівлі, вартість яких є нижчою 50 тис. грн, може проводити не УО, а інша

особа, визначена відповідальною за оприлюднення таких закупівель (Лист

Мінекономіки №3304-04/53806-06 від 11.11.2021)

Відповідно до ч.10 ст.11 планує закупівлі та формує річний план в електронній

системі закупівель Уповноважена особа



Процес планування:

Визначаємо потребу

Затверджуємо план 

Оприлюднюємо план

Приклади протоколів УО

https://infobox.prozorro.org/articles/prikladi-protokoliv-upovnovazhenoji-osobi-u-vidkritih-torgah


Чи обов’язково публікувати річний план одразу на весь рік?

Ні – можна публікувати план за потребою, але тоді і затверджувати протокольно потрібно

лише те, що ви плануєте оприлюднити.

*Ст. 4 Закону: Планування закупівель здійснюється за наявної потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг

Чи можна в один день створити і план, і закупівлю?

Так. Законом не встановлено обов’язку дотримуватись певних строків між публікацією плану

та закупівлі

Чи є можливість в одному плані зазначити декілька позицій, які належать

до різних кодів за ДК 021:2015 ?

Ні. На кожну позицію, яка належить до окремого коду ДК 021:2015, потрібно

створювати новий план.

*один план = одна закупівля



Наказ 708 – Порядок визначення 

предмета закупівлі

Наказ 1082 – Порядок розміщення 

інформації про публічні закупівлі

Лист №3304-04/54160-06 «Щодо 

планування закупівель»

Примірна методика визначення

очікуваної вартості закупівлі

Корисні матеріали

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0500-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-20#Text
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0275915-20#Text


UA-2022-01-05-000487-a 

«Електрична енергія»

ДК 021-2015: 09300000-2 — Електрична, 

теплова, сонячна та атомна енергія

«Замовником у річному плані, інформацію про який опубліковано

в електронній системі закупівель за номером UA-P-2021-12-31-

001729-c, предмет закупівлі товарів і послуг визначено за 

показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника, 

чим порушено вимоги пункту 3 Порядку №708.»

Предмет закупівлі товарів/послуг в плані зазначається за 4 цифрою коду 

ДК 021:2015 (окрім виключень)

Практика ДАСУ

Предмет закупівлі робіт зазначається за 2-5 цифрою коду ДК 021:2015



Предмет закупівлі товарів/послуг в плані зазначається за 4 цифрою коду 

ДК 021:2015 (окрім виключень)

Практика ДАСУ

Предмет закупівлі робіт зазначається за 2-5 цифрою коду ДК 021:2015

UA-2022-01-05-001539-c

«Послуги з благоустрою Вугледарської

міської територіальної громади»

ДК 021:2015: 90610000-6 Послуги з 

прибирання та підмітання вулиць

«Згідно інформації, наведеної в повідомленні уповноваженої особи від

05.01.2022, Замовником, крім визначених послуг, щодо предмета 

закупівлі (Послуги з прибирання та підмітання вулиць), планується

здійснення закупівлі інших видів послуг, які за показником четвертої

цифри Єдиного закупівельного словника відноситься до іншого

предмету закупівлі, а саме: забезпечення функціонування мереж 

зовнішнього освітлення до (ДК 021:2015: 50232100-1 - послуги з 

технічного обслуговування систем вуличного освітлення)…Таким 

чином, Замовником невірно визначено предмет закупівлі чим порушено 

пункт 22 частини першої статті 1 Закону та пункту 3 розділу І Порядку 

визначення предмета закупівлі»



Планування відповідно до тимчасового та постійного кошторисів 

Лист №3304-04/54160-06  «Щодо планування закупівель»

«Зважаючи на те, що Закон не містить обмежень

щодо проведення закупівель до затвердження

кошторису бюджетної установи, замовник, який є 

розпорядником бюджетних коштів, (одержувачем

бюджетних коштів) може здійснювати закупівлі

товарів, робіт і послуг відповідно до тимчасового

індивідуального кошторису (тимчасового

індивідуального плану використання бюджетних

коштів).

Водночас після затвердження та доведення 

постійного кошторису на рік, обрання і 

проведення способів закупівель здійснюється без 

урахування обсягів закупівель, здійснених 

відповідно до тимчасового індивідуального 

кошторису (тимчасового індивідуального плану 

використання бюджетних коштів), керуючись 

відповідними вартісними межами, визначеними 

Законом.»



Планування відповідно до тимчасового та постійного кошторисів 

Приклад

Річна потреба в закупівлі послуг з прибирання

(ДК 021:2015: 90910000-9) бюджетної

установи становить 250 000,00 грн. 

Відповідно до тимчасового індивідуального

кошторису бюджетної установи передбачені

витрати на вказану закупівлю в розмірі 60 

000,00 грн. Решта бюджетних призначень

будуть спрямовані після затвердження

постійного кошторису.

Після складання тимчасового індивідуального кошторису 

внести до річного плану та провести закупівлю зазначених 

послуг виходячи з суми, що затверджена тимчасовим 

кошторисом (60 000 грн.), шляхом застосування спрощеної 

закупівлі. Водночас після затвердження та доведення 

кошторису на рік внести зміни до річного плану та провести 

закупівлю з урахуванням вартісних меж визначених Законом, 

без врахування обсягів закупівель, що були проведені 

відповідно до фінансування за тимчасовим кошторисом (250 

000 грн. – 60 000 грн. = 190 000 грн.), шляхом застосування 

спрощеної закупівлі. 



Як опублікувати

план на майданчику



Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в

електронній системі закупівель протягом 5 робочих днів з дня затвердження

річного плану та змін до нього

















Практика ДАСУ

UA-2022-01-05-001539-c

«Послуги з благоустрою 

Вугледарської міської

територіальної громади»

Переговорна процедура 

закупівлі

«Відповідно до статті 20 Закону відкриті торги є основною процедурою закупівлі.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 40 Закону переговорна процедура 

закупівлі застосовується замовником як виняток у разі відсутності конкуренції з 

технічних причин, яка має бути документально підтверджена замовником.

Проте Замовником внаслідок не зазначення в повідомленні про намір укласти

договір (під час застосування переговорної процедури) обґрунтування

застосування переговорної процедури закупівлі в тому числі експертні, 

нормативні, технічні та інші документи не підтверджено наявність умов 

застосування переговорної процедури закупівлі чим порушено вимоги пункту 2 

частини другої статті 40 Закону.

Відповідно до пункту 2 частини восьмої статті 40 Закону переговорна процедура 

закупівлі відміняється Замовником у разі неможливості усунення порушень, що

виникли через виявлені порушення законодавства щодо закупівель.»







У разі поділу закупівлі на лоти









Практика ДАСУ

UA-2020-03-25-001984-a

«Послуги централізованого

адміністрування мереж, 

інформаційних ресурсів та 

технічної підтримки»

«За результатами аналізу відображення закупівлі у річному плані встановлено, що

згідно з річним планом за номером ID: UA-P-2020-01-17-011989-c у пункті 8 

«Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі» зазначено – січень, 2020, 

що не відповідає оголошеній Замовником у березні 2020 року процедурі закупівлі.

Таким чином, оскільки відповідно до статті 4 Закону закупівля здійснюється

відповідно до річного плану, складання річного плану та внесення до нього змін (в 

тому числі орієнтовного початку проведення процедури закупівлі) є передумовою

здійснення процедур закупівель, та передує їх проведенню.

Згідно з оприлюдненою інформацією Замовником 01.04.2020 прийнято рішення про 

внесення змін до річного плану щодо орієнтовного початку закупівлі та 

оприлюднено річний план ID: UA-P-2020-04-01-003804-c, який не відповідає

оголошеній Замовником закупівлі ID: UA-2020-03-25-001984-a.

За результатами моніторингу встановлено, що в порушення частини першої

статті 4 Закону інформація, зазначена у пункті 8 «Орієнтовний початок 

проведення процедури закупівлі» річного плану закупівель за номером ID: UA-P-

2020-01-17-011989-c, не відповідає оголошеній Замовником процедурі закупівлі.»







https://cpvtool.kse.ua/





















*Згідно Постанови Кабміну №1012, у разі закупівлі
лікарських засобів (для протидії Covid-19) 

«уповноважена замовником особа: …2) планує закупівлі
та вносить інформацію до річного плану закупівель в 

електронній системі закупівель, зокрема про 
технічні, якісні та інші характеристики предмета 

закупівлі»

























Дякуємо за увагу!

Клочкова Катерина

067-223-06-96
Хороший план – запорука 

щасливого життя


