
 4 

ЗМІСТ 
ВСТУП            9 
ТЕМА І Державна політика у сфері закупівель.  

Система державних закупівель в Україні.  
Громадський контроль.        13 

 
ТЕМА 2 Законодавство України про закупівлю товарів,  

робіт і послуг         21 
 

ТЕМА 3 Порядок та основні умови планування закупівель    33 
 
ТЕМА 4 Повноваження та функції комітету      39 
 
ТЕМА 5 Оприлюднення інформації про закупівлю. Порядок  

організації та проведення відкритих торгів     41 
 

ТЕМА 6 Кваліфікаційні вимоги до учасників Попередня кваліфікація  
учасників.           53 
 

ТЕМА 7 Документація з конкурсних торгів.  
Порядок підготовки та затвердження      59 
 

ТЕМА 8 Методика оцінки пропозицій з конкурсних торгів    67 
 
ТЕМА 9 Порядок організації та проведення двоступеневих торгів   83 
 
ТЕМА 10 Порядок організації та проведення процедури закупівлі  

шляхом запиту цінових пропозицій (котирувань)    85 
 

ТЕМА 11 Порядок організації та проведення процедури закупівлі  
в одного учасника         87 
 

ТЕМА 12 Основні вимоги щодо укладання  
та виконання договору про закупівлю      91 
 

ТЕМА 13 Звітність щодо здійсненя державних закупівель   95 
 
ТЕМА 14 Порядок подання та розгляду скарг  

при проведенні процедур закупівель     99 
 

ТЕМА 15 Контроль за здійсненням державних закупівель    105 
 
ТЕМА 16 Відповідальність за порушення законодавства  

при здійснені державних закупівель      109 
 

ТЕМА 17 Практичні аспекти державних закупівель.     115 



 5 

Додаток А Закон України «Про здійснення державних закупівель» 
 

119 
Додаток Б Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти в Україні за січень-червень 2010 року 
 

157 

Додаток В Проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за 
державні кошти в Україні за січень-червень 2009 року 
 

162 

Додаток Г Закон України «Про державне замовлення для 
задоволення пріоритетних державних потреб» 
 

167 

Додаток Д Закон України «Про державне оборонне замовлення» 
 

171 
Додаток Ж Постанова від 28 липня 2010 р. N 666  «Про визнання 

такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету 
Міністрів України» 
 

177 

Додаток З Постанова від 28 липня 2010 р. N 668 «Про затвердження 
Порядку погодження застосування процедури закупівлі в 
одного учасника» 
 

184 

Додаток К Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922 
«Про затвердження форм документів у сфері державних 
закупівель» 
 

189 

Додаток К1 Форма оголошення про проведення відкритих торгів та 
Інструкція щодо заповнення 
 

191 

Додаток К2 Форма оголошення про проведення процедури 
двоступеневих торгів 
 

195 

Додаток К3 Форма запиту цінових пропозицій та Інструкція щодо 
заповнення 
 

198 

Додаток К4 Форма оголошення  про проведення попередньої 
кваліфікації та Інструкція щодо заповнення 
 

199 

Додаток К5 Форма про застосування процедури закупівлі в одного 
учасника та Інструкція щодо заповнення 
 

202 

Додаток К6 Форма обґрунтування застосування процедури закупівлі в 
одного учасника та Інструкція щодо заповнення 
 

205 

Додаток К7 Форма повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних 
торгів або цінової пропозиції та Інструкція щодо 
заповнення 
 

208 

Додаток К8 Форма повідомлення учасникам про результати 
процедури закупівлі  та Інструкція щодо заповнення 
 

211 

Додаток К9 Форма оголошення про результати проведення торгів та 
Інструкція  щодо заповнення 

215 
 



 6 

Додаток К10 Форма повідомленняи про результати проведення 
попередньої кваліфікації  та Інструкція щодо заповнення 
 

219 

Додаток К11 Форма інформації про результати процедури запиту 
цінових пропозицій  та Інструкція щодо заповнення 
 

222 

Додаток К12 Форма інформації про результати проведення процедури 
закупівлі в одного учасника та Інструкція щодо 
заповнення 
 

226 

Додаток К13 Форма повідомлення про відміну торгів або визнання їх 
такими, що не відбулися та Інструкція щодо заповнення 
 

230 

Додаток К14 Форма повідомлення про відміну процедури закупівлів 
одного учасника та Інструкція щодо заповнення 
 

233 

Додаток К15 Форма звіту про результати проведення процедур 
відкритих і двоступеневих торгів та Інструкція щодо 
заповнення 
 

235 

Додаток К16 Форма звіту про результати проведення процедури запиту 
цінових пропозицій 
 

242 

Додаток К17 Форма звіту про результати проведення процедури 
закупівлі в одного учасника та Інструкція щодо 
заповнення 
 

245 

Додаток К18 Форма протоколу розкриття пропозицій конкурсних 
торгів 
 

250 

Додаток К19 Форма протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів 
(цінових пропозицій) 
 

252 

Додаток К20 Форма реєстру отриманих пропозиційконкурсних торгів, 
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій 
 

254 

Додаток К21 Форма протоколу розкриття пропозицій конкурсних 
торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) 
 

256 

Додаток К22 Форма протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів 
(цінових пропозицій) 
 

258 

Додаток К23 Форма реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, 
кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій 
 

260 

Додаток К24 Форма річного плану закупівель та Інструкція щодо 
заповнення 
 

262 

Додаток Л Наказ  Міністерства  економіки України  26.07.2010 
№ 921 «Про затвердження Порядку визначення предмета 
закупівлі» 
 

265 



 7 

Додаток М Наказ  Міністерства  економіки України   28.07.2010  
№ 916  «Наказ Мінекономіки від 26.07.2010 № 916 «Про 
затвердження Типового положення про комітет з 
конкурсних торгів»« 
 

268 

Додаток Н Наказ  Міністерства економіки України   28.07.2010  
№ 932 «Про визначення офіційного друкованого видання 
з питань державних    закупівель,    міжнародного    
інформаційного видання  з питань державних закупівель 
та веб-порталу Уповноваженого органу з питань 
закупівель» 
 

273 

Додаток П Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 919 
«Про затвердження стандартної документації конкурсних 
торгів» 
 

274 

Додаток Р Наказ Міністерства економіки України 27.07.2010 № 925 
«Про затвердження Типового договору про закупівлю 
товарів (робіт або послуг) за державні кошти та Інструкції 
щодо заповнення Типового договору про закупівлю 
товарів (робіт або послуг) за державні кошти « 
 

285 

Додаток С Наказ Державного комітету статистики України  
19.11.2009 № 433 «Про затвердження Інструкції щодо 
заповнення форми державного статистичного 
спостереження» 
 

295 

Додаток Т Наказ Головного контрольно-ревізійного управління 
України  26.06.2007    № 136 «Про затвердження Порядку 
проведення перевірок державних закупівель органами 
державної контрольно-ревізійної служби» 
 

299 

Додаток Ф Лист інформативного характеру від 21.08.2010 № 3303-
25/8205-12  «Щодо скарг» 
 

308 

Додаток Х Інструкція ДГВПП «Зовнішторгвидав України» щодо 
подання, прийому, реєстрації та розміщення інформації 
про державні закупівлі в інформаційному бюлетені 
«Вісник державних закупівель» та на офіційному 
загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі». 
 

309 

Додаток Ц Постанова від 28 липня 2010 р. N 773  «Про встановлення 
розміру плати за подання скарги відповідно до статті 18 
Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

319 

Додаток Ч Роз’ясненя Міністерствва економіки 320 
 
 


