
Все, що має знати замовник 
в кінці року

Zakupki.Prom



Коли звітуємо про виконання договору?

Договір про закупівлю виконано сторонами

Закінчився строк дії договору про закупівлю, за умови його виконання сторонами

Договір про закупівлю розірвано

20 робочих днів (ст. 10 Закону)

країна походження товару*
(п.4 Особливостей)



Звіт про виконання 
договору

Закон України «Про публічні закупівлі»

Постанова № 169

Постанова № 1178

Постанова № 1275



ЗУ «Про публічні закупівлі»

Допорогові закупівлі

Закупівлі без використання електронної 
системи

(крім COVID)

Рамкові угоди (звітуємо по факту виконання 
договорів, а не по факту виконання рамкової 
угоди)

Закупівлі через Prozorro Market

(не звітуємо)



Постанова № 169
Договір, що укладений відповідно до 
Постанови №169 не є договором про 
закупівлю в розумінні Закону. 

Тож звітувати про виконання по 
договорах укладених відповідно до 
Постанови № 169 потреби немає.



Постанова № 1178

Відкриті торги з особливостями

Запит ціни пропозиції

Рамкові угоди (звітуємо по факту виконання 
договорів, а не по факту виконання рамкової 
угоди)

Закупівлі без використання електронної 
системи (п.13 Особливостей)

Локалізація (фактична калькуляція 
собівартості товару)



Постанова № 1275
Відповідно до Постанови № 1275 
замовники в сфері оборони наразі 
працюють поза системою, тому про 
публікацію звітів про виконання договорів 
мова не йде.







До фільтру не потрапляють:

Допорогові закупівлі

Спрощені закупівлі з 28.02.22 включно

Закупівлі без використання електронної системи (крім Covid)

Закупівлі у Prozorro Market

Звітувати про виконання









Як укласти додаткову 
угоду на продовження 
строку дії договору на 
початку нового 
закупівельного року?

строк, достатній для 
проведення 
процедури 
закупівлі/спрощеної 
закупівлі

не перевищує 20 % 
суми, визначеної в 
початковому договорі 
про закупівлюч.6 ст.41 Закону

п.19 Особливостей

Роз’яснення Мінекономіки 
№ 3304-04_69987-06 від 24.11.2020











Як проводити закупівлі на 2023 рік?

Річний план - 2023.

Роз’яснення мінекономіки 
№ 3304-04_54160-06 від 03.09.2020.

Річна потреба.



Чи вносити всі закупівлі до річного 
плану на 2023 рік одразу?
(ст. 4 ЗУ “Про публічні закупівлі”)

Одразу затвердити річний план з закупівлями на 
рік та внести в систему.

Затвердити річний план на певні позиції, що 
планується закупити в даний момент.
А потім за потреби вносити зміни до річного 
плану. 

5 
робочих 

днів



Як проводити закупівлі на 2023 рік?

Варіант 1.

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
200 тис. грн. 
(в т.ч. тимчасовий кошторис 50 тис. грн.)

● провести відкриті торги з особливостями на 
всю суму;

● у договорі визначити умови оплати по 
тимчасовому кошторису та решти суми при 
затвердженні кошторису на рік.

Варіант 2.

30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне 
200 тис. грн. 
(в т.ч. тимчасовий кошторис 50 тис. грн.)

● заключити прямий договір на 50 тис. грн;
● після затвердження кошторису на рік 

провести відкриті торги з особливостями на 
решту суми (200 тис. грн. - 50 тис. грн. = 150 
тис. грн.).


