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ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до розділу IX “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі товарів, робіт і
послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні

у 2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Розділ IX “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про
публічні закупівлі” (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89,
№ 21, ст. 407) доповнити пунктом 42 такого змісту:

“42. Установити,  що  до  29  квітня  2017  року  замовники,  визначені
Кабінетом Міністрів України, можуть здійснювати закупівлю товарів, робіт і
послуг,  необхідних  для  забезпечення  підготовки  та  проведення  в  Україні
чемпіонату  світу  з  хокею з  шайбою серед  чоловіків  у  2017  році згідно  з
переліком товарів,  робіт  і  послуг,  що  затверджується  Кабінетом Міністрів
України  за  переговорною  процедурою,  встановленою  статтею  35  цього
Закону.  При цьому замовник  має  право  укласти  договір  про  закупівлю за
результатами  застосування  переговорної  процедури  закупівлі  у  строк  не
раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого
органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування
переговорної процедури закупівлі”.

2. Цей  Закон  набирає  чинності  з  дня,  наступного  за  днем  його
опублікування. 

                     Голова 
        Верховної Ради України



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України 

 “Про внесення зміни до розділу IX “Прикінцеві та перехідні положення”
Закону України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі товарів, робіт і послуг,

необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році
чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Протокольним рішенням Організаційного комітету з підготовки та проведення

в  Україні  у  2017  році  чемпіонату  світу  з  хокею  з  шайбою  серед  чоловіків  від
23  грудня  2016  року  надано  доручення  Мінмолодьспорту,  Мінекономрозвитку,
Мінфіну, Мін'юсту забезпечити подання до 16 січня 2017 року Кабінетові Міністрів
України  законопроекту  “Про  внесення  зміни  до  Закону  України  “Про  публічні
закупівлі”  стосовно  здійснення  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для
забезпечення підготовки  та  проведення в  Україні  у  2017 році  чемпіонату  світу  з
хокею з шайбою серед чоловіків із застосуванням переговорної процедури. 

Прийняття  зазначеного  законопроекту  обумовлено  необхідністю  реалізації
заходів з підготовки та проведення в Україні чемпіонату світу з хокею з шайбою
серед  чоловіків,  який  відбудеться  з  22  по  28  квітня
2017 року у м. Києві.  Зазначений  захід заплановано провести у будівлі київського
“Палацу спорту” державного підприємства “Спортивний комплекс “Атлет”. Але для
проведення  заходу  на  найвищому  рівні  місце  проведення  повинно  відповідати
вимогам  регламенту  чемпіонатів  Міжнародної  федерації  хокею.  Зокрема  існує
потреба в закупівлі товарів, робіт і послуг за спрощеною процедурою закупівлі. Так
строки  проведення  основної  процедури  закупівлі  – відкриті  торги  –  є  досить
тривалими, що може призвести до того, що державне підприємство “Палац спорту”
не встигне закупити всі необхідні товари, роботи і послуги для проведення конкурсу.
Це в свою чергу, спричинить зрив підготовки у 2017 році чемпіонату світу з хокею з
шайбою серед чоловіків у визначені терміни та, як наслідок, – його проведення. 

Відповідно  до  Закону  України  “Про  публічні  закупівлі”  (далі  –  Закон)
замовник  може  застосувати  переговорну  процедуру  закупівлі  –  процедуру,  що
використовується  як  виняток  і  відповідно  до  якої  замовник  укладає  договір  про
закупівлю  з  учасником  після  проведення  переговорів  з  одним  або  кількома
учасниками.  Для  застосування  переговорної  процедури  обов’язковою  умовою  є
наявність у замовника однієї з підстав, передбачених Законом.

Даним законопроектом пропонується доповнити перелік підстав застосування
переговорної  процедури  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для
забезпечення підготовки та проведення в  Україні  у  2017 році  чемпіонату  світу  з
хокею  з  шайбою  серед  чоловіків.  Для  уникнення  можливих  зловживань  з  боку
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замовників  щодо  застосування  цього  положення  пропонується  закупівлі  товарів,
робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення  у 2017 році
чемпіонату світу  з хокею з шайбою серед чоловіків за переговорною процедурою
закупівель, проводити на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

Також,  даним законопроектом з  метою оперативності  прийняття рішень,  та
враховуючи стислі строки на підготовку та проведення у 2017 році чемпіонату світу
з хокею з шайбою серед чоловіків, пропонується надати замовнику право  укласти
договір  про  закупівлю  за  результатами  застосування  переговорної  процедури
закупівлі та на підставі зазначеного рішення Кабінету Міністрів України у строк не
раніше ніж п’ять днів за скороченою процедурою закупівлі.

2. Мета і шляхи її досягнення
Метою  законопроекту  є  доповнення  переліку  підстав  застосування

переговорної  процедури  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для
забезпечення підготовки та проведення в  Україні  у  2017 році  чемпіонату  світу  з
хокею з шайбою серед чоловіків, перелік яких встановлюється на підставі рішення
Кабінету Міністрів України, а також надання замовнику права  укласти договір про
закупівлю  за  результатами  застосування  переговорної  процедури  закупівлі  та  на
підставі  зазначеного  рішення Кабінету  Міністрів  України  у  строк  не  раніше  ніж
п’ять днів за скороченою процедурою закупівлі

3. Правові аспекти
У даній сфері суспільних відносин діє Закон України “Про публічні закупівлі”.

Реалізація  прийнятого  акта  не  передбачає  внесення  змін  до  чинних  актів  або
визнання актів такими, що втратили чинність. Однак потребує прийняття акта Уряду
щодо затвердження  переліку товарів,  робіт і  послуг,  які  будуть здійснюватися за
спрощеною процедурою закупівлі в контексті даного законопроекту.

4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту акта не потребує додаткового фінансування з державного

бюджету  та  місцевих  бюджетів,  матеріальних  та  інших  витрат,  не  заборонених
законодавством.

5. Позиція заінтересованих органів
Проект  акта  потребує  погодження  з  Міністерством  фінансів  України,

Міністерством  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  та  проведення  правової
експертизи Міністерством юстиції України. 



6. Регіональний аспект
Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних

одиниць.

6¹. Запобігання дискримінації
У  проекті  акта  відсутні  положення,  які  містять  ознаки  дискримінації.

Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції
У  проекті  акта  відсутні  правила  і  процедури,  які  можуть  містити  ризики

вчинення  корупційних правопорушень.  Громадська  антикорупційна  експертиза  не
проводилася.

8. Громадське обговорення
Проект  акта  розміщений  на  офіційному  сайті  Мінмолодьспорту  з  метою

проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів
Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та прав інвалідів.

10. Оцінка регуляторного впливу
Проект акта не містить положень, які носять регуляторний характер.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці
Проект акта не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів
Прийняття  акта  забезпечить  виконання  покладених  на  Мінмолодьспорт

завдань з формування та реалізації державної політики у молодіжній сфері, сфері
фізичної культури та спорту.

Провести в  Україні  у  2017  році  чемпіонату  світу  з хокею з  шайбою серед
чоловіків на  високому  міжнародному  рівні  можливо  за  умови  внесення  змін  до
Закону  щодо  закупівлі  товарів,  робіт  і  послуг,  необхідних  для  забезпечення
підготовки та проведення  у 2017 році  чемпіонату світу  з хокею з  шайбою серед
чоловіків за переговорною процедурою закупівлі.

Виконуючий обов'язки Міністра 
молоді та спорту України                                                                    Олександр ЯРЕМА

______________20 __ р.



ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України “Про внесення зміни до розділу IX “Прикінцеві та перехідні положення” Закону
України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки

та проведення в Україні у 2017 році чемпіонату світу з хокею з шайбою серед чоловіків” 

Чинна редакція Закону України “Про публічні
закупівлі”

Редакція з урахуванням пропонованих змін

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ IX
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, та вводиться в дію:

з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої
влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих
сферах господарювання;

з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників;

   ….

41. Установити, що до 14 травня 2017 року замовники,
визначені  Кабінетом  Міністрів  України,  можуть
здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних
для  забезпечення  підготовки  та  проведення  в  Україні
пісенного  конкурсу  “Євробачення”  згідно  переліку
товарів,  робіт  і  послуг,  що  затверджується  Кабінетом
Міністрів  України  за  переговорною  процедурою,
встановленою  статтею  35  цього  Закону.  При  цьому

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, та вводиться в дію:

з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої
влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих
сферах господарювання;

з 1 серпня 2016 року - для всіх замовників;

   ….

41. Установити, що до 14 травня 2017 року замовники,
визначені  Кабінетом  Міністрів  України,  можуть
здійснювати закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних
для  забезпечення  підготовки  та  проведення  в  Україні
пісенного конкурсу “Євробачення” згідно переліку товарів,
робіт  і  послуг,  що  затверджується  Кабінетом  Міністрів
України  за  переговорною  процедурою,  встановленою
статтею 35 цього Закону.  При цьому замовник має право



замовник  має  право  укласти  договір  про  закупівлю  за
результатами  застосування  переговорної  процедури
закупівлі  у  строк  не  раніше  ніж  через  5  днів  з  дня
оприлюднення  на  веб-порталі  Уповноваженого  органу
повідомлення про намір укласти договір за результатами
застосування переговорної процедури закупівлі.

Пункт відсутній

укласти  договір  про  закупівлю  за  результатами
застосування переговорної процедури закупівлі у строк не
раніше ніж через 5 днів з дня оприлюднення на веб-порталі
Уповноваженого  органу  повідомлення  про  намір  укласти
договір  за  результатами  застосування  переговорної
процедури закупівлі.

42. Установити, що до 29 квітня 2017 року замовники,
визначені  Кабінетом  Міністрів  України,  можуть
здійснювати  закупівлю  товарів,  робіт  і  послуг,
необхідних для забезпечення підготовки та проведення в
Україні  чемпіонату  світу  з  хокею  з  шайбою  серед
чоловіків у 2017 році згідно з переліком товарів, робіт і
послуг, що затверджується Кабінетом Міністрів України
за переговорною процедурою, встановленою статтею 35
цього Закону. При цьому замовник має право укласти
договір  про  закупівлю  за  результатами  застосування
переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж
через  5  днів  з  дня  оприлюднення  на  веб-порталі
Уповноваженого  органу  повідомлення  про  намір
укласти  договір  за  результатами  застосування
переговорної процедури закупівлі.

Директор департаменту економіки, фінансів та 
інвеcтицій                                                                                     

____ ______________ 20 ___ р.

Юрій МУЗИКА 


