
                                         ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до проєкту рішення міської ради « Про втрату чинності рішення міської ради 
від 12 вересня 2019 року №12 «Про здійснення процедури закупівель 
товарів, робіт і послуг в Баштанській міській раді». 

1.Обгрунтування необхідності підготовки рішення 

    Проєкт рішення підготовлено відповідно до наказу від 19 березня 2019 
року №10»Про затвердження Інструкції про порядок використання 
електронної системи закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є 
меншою за вартість ,що встановлена в абзацах другому і третьому частини 
першої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» із змінами і 
доповненнями, внесеними наказом Державного підприємства «ProZorro» від 
20 березня 2019 року №11 та враховуючи те, що з 19 квітня 2020 року  
набирає чинності  нова редакція   Закону України «Про публічні закупівлі» 
від 19 вересня  2019 року №1076 

2.Мета і завдання прийняття рішення  

Метою підготовки рішення є внесення змін до « Положення про здійснення  
допорогових закупівель товарів,робіт і послуг із застосуванням електронної 
системи закупівель» 

    Рішенням міської ради від 12 вересня 2019 року № 12 «Про здійснення 
процедури закупівель товарів, робіт і послуг в Баштанській міській раді» 
внесено зміни до Положення про здійснення допорогових закупівель 
товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель  , 
затвердженого рішенням міської ради від 04 травня 2018 року №25 «Про 
затвердження Положення про допорогових закупівель товарів,робіт і послуг 
із застосуванням електронної системи закупівель», а саме: 
- виключено по тексту Положення речення « товарів і послуг із застосуванням 
електронних закупівель; 
- пункт  2.1.розділу II» Сфера застосування Положення викладено в наступній 

редакції «Положення застосовується Замовником у разі проведення  відбору 
виконання робіт із використанням Системи для всіх закупівель робіт,які 
здійснюються за кошти міського бюджету за умови, що робіт перевищує 
500 000,00грн.(П’ятсот тисяч гривень) та є меншою за вартість,що 
встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 статті 2 Закону «Про 
публічні закупівлі», крім того ініціатор закупівлі надає в обов’язковому 
порядку 3 цінові пропозиції. 
 



 Проєктом даного рішення пропонується  пункт 2.1 розділу II . Сфера 
застосування Положення залишити без змін,а саме: 
Положення застосовується Замовником у разі проведення відбору  
постачальника товару ( товарів), надавача послуги( послуг) та виконання 
робіт із використанням Системи для всіх закупівель, робіт і послуг , які 
здійснюються за кошти міського бюджету за умови , що вартість предмета 
закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 грн ( Пятдесят тисяч гривень) та є 
меншою за вартість , що встановлена в абзацах другому і третьому частини 1 
статті 2 Закону України « Про публічні закупівлі». 
 

3.Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання 

Закон України « Про публічні закупівлі» від 19 вересня 2019 року №1076 

 

4.Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 
  Прийняття цього рішення дозволить забезпечити ефективне та прозоре 
здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері 
публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток 
добросовісної конкуренції та економії фінансових ресурсів. 
 

 

 

Начальник відділу з питань розвитку 

економіки, торгівлі та оподаткування                             Олена КОМОЩУК 


