
 

ДМИТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЗНАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

від 30 квітня 2020 року                                        №45 

 

с. Дмитрівка 

 

Про затвердження Положення 

про порядок організації здійснення  
закупівель товарів, робіт і послуг 

Дмитрівської сільської ради 

 

 З метою забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів і 
досягнення оптимального та раціонального їх використання, для організації та 
проведення процедур закупівель товарів та послуг, відповідно до ст. 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про публічні 
закупівлі», виконавчий комітет Дмитрівської сільської ради об’єднаної 
територіальної громади 

 

В И Р І Ш И В :  

 

1. Затвердити Положення про порядок організації здійснення закупівель 
товарів, робіт і послуг Дмитрівської сільської ради (далі-Положення). 
(додається). 

2. Відділу планування, фінансового обліку та звітності апарату 
Дмитрівської сільської ради при здійсненні закупівель товарів, робіт і послуг 

керуватись цим Положенням. 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань фінансів, бухгалтерського обліку та звітності 
Чернікову Л.М. 

 

 

 

Дмитрівський сільський голова                                                Н. СТИРКУЛЬ 

Секретар сільської ради                                                              С. КУЛИК 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

Дмитрівської сільської ради  

від 30.04 2020 № 45 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок організації здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

Дмитрівської сільської ради 

  

1. Загальні положення 

  

1.1.Положення про порядок організації здійснення закупівель товарів, робіт 
і послуг Дмитрівської сільської ради (далі - Положення) визначає правові та 
економічні засади та встановлює загальний порядок здійснення закупівель 
товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб Дмитрівської сільської ради. 

Метою цього Положення є забезпечення ефективного та прозорого 
здійснення закупівель, раціонального та ефективного використання бюджетних 
коштів, запобігання проявам корупції у сфері публічних закупівель, розвиток 
добросовісної конкуренції.  

1.2. У цьому Положенні нижченаведені терміни вживаються в такому 
значенні: 

відповідальна особа за здійснення закупівель-уповноважена особа, яка є 
працівником Дмитрівської сільської ради (далі – замовник) і визначена 
відповідальною за організацію та проведення процедур закупівлі/спрощених 
закупівель на підставі розпорядження сільського голови. 

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; 

електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна 
система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю згідно із Законом України "Про захист інформації в 
інформаційно-телекомунікаційних системах", що забезпечує проведення 
закупівель, створення, розміщення, оприлюднення, обмін інформацією і 
документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал 
Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими 
забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами; 

електронний каталог - систематизована база актуальних пропозицій, що 
формується та супроводжується централізованою закупівельною організацією в 
електронній системі закупівель та використовується замовником з метою 
відбору постачальника товару (товарів), вартість якого (яких) є меншою 200 

тисяч гривень  

забезпечення виконання договору про закупівлю - надання забезпечення 
виконання зобов’язань учасником перед замовником за договором про 
закупівлю; 

забезпечення тендерної пропозиції - надання забезпечення виконання 
зобов’язань учасником перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням 
тендерної пропозиції/пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80


замовники - Дмитрівська сільська рада; 
переможець процедури закупівлі - учасник, тендерна пропозиція якого 

відповідає всім критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і 
визнана найбільш економічно вигідною, та якому замовник повідомив про намір 
укласти договір про закупівлю, або учасник, якому замовник повідомив про 
намір укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної 
процедури закупівлі; 

 переможець спрощеної закупівлі - учасник, пропозиція якого відповідає 
всім умовам, що визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, 
вимогам до предмета закупівлі і визнана найбільш економічно вигідною та якому 
замовник повідомив про намір укласти договір про закупівлю; 

послуги - будь-який предмет закупівлі, крім товарів і робіт, зокрема 
транспортні послуги, освоєння технологій, наукові дослідження, науково-

дослідні або дослідно-конструкторські розробки, медичне та побутове 
обслуговування, найм (оренда), а також фінансові та консультаційні послуги, 
поточний ремонт; 

предмет закупівлі - товари, роботи чи послуги, що закуповуються 
замовником у межах єдиної процедури закупівлі або в межах проведення 
спрощеної закупівлі, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендерні 
пропозиції/пропозиції або пропозиції на переговорах (у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі). Предмет закупівлі визначається замовником 
у порядку, встановленому Уповноваженим органом, із застосуванням Єдиного 
закупівельного словника, затвердженого у встановленому законодавством 
порядку; 

публічна закупівля (далі - закупівля) - придбання замовником товарів, 
робіт і послуг у порядку, встановленому Законом «Про публічні закупівлі»; 

спрощена закупівля - придбання замовником товарів, робіт і послуг, 
вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 200 тисяч 
гривень  

учасник процедури закупівлі/спрощеної закупівлі (далі - учасник) - 

фізична особа, фізична особа - підприємець чи юридична особа – резидент або 
нерезидент, у тому числі об’єднання учасників, яка подала тендерну 
пропозицію/пропозицію або взяла участь у переговорах у разі застосування 
переговорної процедури закупівлі. 

  

2. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель 

1. Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у 
закупівлі товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного 
плану закупівель (далі - річний план). 

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в 
електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження 
річного плану та змін до нього. 

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. 
2. У річному плані повинна міститися така інформація: 



1) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, його категорія; 

2) назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 
словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно 
кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин 
предмета закупівлі (лотів) (за наявності); 

3) розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета 
закупівлі; 

4) код економічної класифікації видатків бюджету (для бюджетних коштів); 

5) вид закупівлі та орієнтовний початок проведення: 

процедура закупівлі - якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), 
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень; 

спрощена закупівля - якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), 
послуги (послуг) менше ніж 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень; 

договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи 
закупівель у разі здійснення закупівлі відповідно до частин другої та шостої 
статті 3 Закону «Про публічні закупівлі»; 

6) у разі застосування рамкової угоди зазначається: 

строк дії рамкової угоди; 

сторона рамкової угоди замовник  
очікувана вартість з урахуванням усього запланованого строку дії рамкової 

угоди. 

3. До річного плану не включаються закупівлі, для здійснення яких цей Закон 
не застосовується у випадках, визначених у частинах п’ятій і шостій статті 3 
Закону «Про публічні закупівлі» . 

4. Для планування закупівель та підготовки до проведення закупівель 
замовники можуть проводити попередні ринкові консультації з метою аналізу 
ринку, у тому числі запитувати й отримувати рекомендації та інформацію від 
суб’єктів господарювання. Такі рекомендації та інформація можуть 
використовуватися замовником під час підготовки до проведення закупівлі, 
якщо вони не призводять до порушення статті 5 Закону «Про публічні закупівлі». 
Консультації з ринком можуть проводитися через електронну систему закупівель 
шляхом надсилання запитань замовником та отримання відповідей від суб’єктів 
господарювання або шляхом організації відкритих зустрічей з потенційними 
учасниками. Проведення попередніх ринкових консультацій замовником не 

вважається участю суб’єктів господарювання у підготовці вимог до тендерної 
документації. 
  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11#n35


3. Реєстрація в системі електронних закупівель 

3.1. Замовник реєструється в системі електронних закупівель «ProZorro» на 
сайті http://prozorro.org шляхом реєстрації на електронному майданчику Zakupki. 

Prom.ua 

3.2. Замовник має право зареєструватись на декількох електронних 
майданчиках 

4. Процедури закупівлі/спрощені закупівлі 
1. Закупівлі можуть здійснюватися шляхом застосування однієї з таких 

конкурентних процедур: 
відкриті торги; 

торги з обмеженою участю; 

конкурентний діалог. 
2. Як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 40 

Закону «Про публічні закупівлі», замовники можуть застосовувати переговорну 
процедуру закупівлі. 

3. Замовник здійснює процедури закупівлі, передбачені пунктом 1 цього 
розділу шляхом використання електронної системи закупівель. 

4. Спрощені закупівлі проводяться замовником із застосуванням 
електронного аукціону відповідно до ст.ст. 14, 30 Закону «Про публічні 
закупівлі». 

5. Оприлюднення інформації про закупівлю 

1. Замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні 
майданчики оприлюднює в електронній системі закупівель у порядку, 
встановленому Уповноваженим органом та Законом «Про публічні закупівлі», 
інформацію про закупівлю, а саме: 

1) оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель, тендерну 
документацію та проект договору про закупівлю: 

оголошення про проведення відкритих торгів - не пізніше ніж за 15 днів до 
кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі не 
перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг - 133 тисячам євро; для робіт 
- 5 150 тисячам євро   та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж; 

оголошення про проведення конкурентного діалогу - не пізніше ніж за 15 
днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій, якщо вартість закупівлі 
не перевищує суму, еквівалентну: для товарів і послуг - 133 тисячам євро; для 
робіт - 5 150 тисячам євро та не пізніше 30 днів у разі перевищення таких меж; 

курс євро визначається згідно з офіційним курсом, установленим 
Національним банком України станом на дату оприлюднення в електронній 
системі закупівель оголошення про проведення конкурентної процедури 
закупівлі. 



оголошення про проведення торгів з обмеженою участю - не пізніше ніж за 
30 днів до кінцевої дати отримання документів, поданих на кваліфікаційний 
відбір; 

2) оголошення про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про 
закупівлю - не пізніше ніж за шість робочих днів до кінцевого строку подання 
пропозицій; 

3) зміни до тендерної документації та роз’яснення до неї (у разі наявності) у 
машинозчитувальному форматі - протягом одного дня з дня прийняття рішення 
про їх внесення або надання роз’яснень. 

У хронологічному порядку відображаються зміни до тендерної документації 
та кінцевий строк подання тендерних пропозицій, який був визначений 
відповідно до кожної із змін до тендерної документації; 

4) зміни до оголошення про проведення спрощеної закупівлі та/або вимог до 
предмета закупівлі - протягом одного дня з дня прийняття рішення про їх 
внесення; 

5) оголошення з відомостями про укладену рамкову угоду (у разі здійснення 
закупівлі за рамковими угодами) - не пізніше ніж через сім днів з дня укладення 
рамкової угоди; 

6) протокол кваліфікаційного відбору - протягом одного дня з дня його 
затвердження; 

7) протокол розгляду тендерних пропозицій - протягом одного дня з дня його 
затвердження; 

8) повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - протягом одного 
дня з дня прийняття рішення про визначення переможця процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі; 

9) інформацію про відхилення тендерної пропозиції/пропозиції учасника - 

протягом одного дня з дня прийняття рішення про відхилення; 

10) договір про закупівлю та всі додатки до нього - протягом трьох робочих 
днів з дня його укладення; 

11) повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та зміни до 
договору у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 41 «Про публічні 
закупівлі»- протягом трьох робочих днів з дня внесення змін; 

12) звіт про виконання договору про закупівлю - протягом 20 робочих днів з 
дня закінчення строку дії договору про закупівлю або його виконання сторонами, 
або його розірвання; 

13) звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 
системи закупівель - протягом трьох робочих днів з дня укладення договору про 
закупівлю. 

2. Звіт про результати проведення закупівлі з використанням електронної 
системи закупівель оприлюднюється відповідно до статті 19 Закону «Про 
публічні закупівлі». 



3. Оголошення про проведення конкурентних процедур закупівель у строки, 
визначені у частині першій цього розділу, обов’язково додатково 
оприлюднюються в електронній системі закупівель англійською мовою, якщо 
очікувана вартість закупівлі перевищує суму, еквівалентну: 

для товарів і послуг - 133 тисячам євро; 

для робіт - 5 150 тисячам євро. 

4. Інформація, зазначена у частині першій цього розділу, може додатково 
оприлюднюватися замовником в інших засобах масової інформації, на веб-сайті 
замовника (за наявності) або на веб-сайтах відповідних органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування. 

5. Тендер/спрощена закупівля не може проводитися до/без оприлюднення 
оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі в електронній системі закупівель згідно з частиною першою цього 
розділу. 

6. Доступ до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель, є 
безоплатним та вільним. Інформація про закупівлю, визначена цим 
Законом «Про публічні закупівлі», розміщується в електронній системі 
закупівель безоплатно через авторизовані електронні майданчики. 

Інформація про закупівлі, зазначена у частині першій цього розділу, 

оприлюднюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної 
інформації", у тому числі у формі відкритих даних. 

В електронній системі закупівлі, крім інформації, зазначеної у частині 
першій цього розділу, може оприлюднюватися інша інформація. 

6. Організація закупівельної діяльності замовника 

1. Відповідальною за організацію та проведення процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі є уповноважена особа. 

2. Під час користування електронною системою закупівель уповноважена 
особа вносить до електронної системи закупівель персональні дані, надає згоду 
на їх обробку та оновлює такі дані у разі їх зміни. Персональні дані, внесені 
уповноваженою особою до електронної системи закупівель, не 
оприлюднюються. 

3. Уповноважена особа під час організації та проведення процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі повинна забезпечити об’єктивність та 
неупередженість процесу організації та проведення процедур 
закупівель/спрощених закупівель в інтересах замовника. 7. Уповноважена особа 
здійснює свою діяльність на підставі розпорядження сільського голови та 
положення про уповноважену особу Дмитрівської сіоьської ради 
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7. Основні вимоги до договору про закупівлю та внесення змін до нього 

1. Договір про закупівлю укладається відповідно до 
норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням 
особливостей, визначених цим Законом «Про публічні закупівлі». 

2. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про 
закупівлю повинен надати: 

1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю; 
2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) 

на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу 
або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом та у 
разі якщо про це було зазначено у тендерній документації/оголошенні про 
проведення спрощеної закупівлі чи вимагалося замовником під час переговорів 
у разі застосування переговорної процедури закупівлі. 

У разі якщо переможцем процедури закупівлі/спрощеної закупівлі є 
об’єднання учасників, копія ліцензії або дозволу надається одним з учасників 
такого об’єднання учасників. 

3. Забороняється укладення договорів про закупівлю, що передбачають 
оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур 
закупівель/спрощених закупівель, крім випадків, передбачених Законом «Про 
публічні закупівлі». 

4. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту 
тендерної пропозиції/пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому 
числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі/спрощеної 
закупівлі або узгодженої ціни пропозиції учасника у разі застосування 
переговорної процедури, крім випадків визначення грошового еквівалента 
зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за 
результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної 
пропозиції/пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. 

5. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його 
підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім 
випадків: 

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу 
видатків замовника; 

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно 
збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на 
ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в 
договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту 
підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за 
одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про 
закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії; 

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не 
призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 
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4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання 
зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі 
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що 
спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, 
затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть 
до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без 
зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі 
коливання ціни товару на ринку; 

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і 
зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до 
зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування; 

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної 
статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни 
біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і 
нормативів, що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в 
договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням пункту шостого цього розділу. 

6. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для 
проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного 
року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому 
договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на 
досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. 

7. У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, 
передбачених частиною п’ятою цієї статті, замовник обов’язково оприлюднює 
повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю. 

8. Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю повинно 
містити таку інформацію: 1) найменування, місцезнаходження та 
ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія; 

2) унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури 
закупівлі/спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, 
або унікальний номер повідомлення про намір укласти договір про закупівлю (у 
разі застосування переговорної процедури закупівлі); 

3) дата укладення та номер договору про закупівлю; 

4) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за 
наявності) (для фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про 
закупівлю; 

5) ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків учасника, з 
яким укладено договір про закупівлю; 



6) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для 
фізичної особи) учасника, з яким укладено договір про закупівлю, номер 
телефону; 

7) дата внесення змін до договору про закупівлю; 

8) випадки для внесення змін до істотних умов договору відповідно до цього 
розділу; 

9) опис змін, що внесені до істотних умов договору. 
Повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю може містити 

іншу інформацію. 
9. У разі закінчення строку дії договору про закупівлю, виконання договору 

про закупівлю або його розірвання замовник обов’язково оприлюднює звіт про 
виконання договору про закупівлю. 

. 

 

______________________________________________________ 


