
ОБҐРУНТУВАННЯ  
закупівлі товарів, робіт і послуг із застосуванням постанови КМУ від 28.02.2022 № 169 «Деякі питання 

здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану»  

 

Підстава:  Відповідно до статті 64 Конституції України в умовах 

воєнного або надзвичайного стану тимчасово можуть встановлюватись окремі 

обмеження прав і свобод із обов’язковим зазначенням строку дії цих обмежень. 

Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 (зі змінами) термін дії 

воєнного стану встановлено до 21.11.2022. 

Статтею 4 Указу № 64 Кабінету Міністрів України постановлено 

невідкладно: 

1) ввести в дію план запровадження та забезпечення заходів правового 

режиму воєнного стану в Україні; 

2) забезпечити фінансування та вжити в межах повноважень інших 

заходів, пов'язаних із запровадженням правового режиму воєнного стану на 

території України. 

Стаття 121 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

передбачає, що Кабінет Міністрів України в разі введення воєнного стану в 

Україні або окремих її місцевостях: 

1) працює відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України в умовах 

воєнного стану; 

2) розробляє та вводить в дію План запровадження та забезпечення 

заходів правового режиму воєнного стану в окремих місцевостях України з 

урахуванням загроз та особливостей конкретної ситуації, яка склалася. 

Згідно з сьомим абзацом пункту 5 частини 1 статті 20 Закону України від 

27.02.2014 № 794 «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України 

здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, 

мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на 

режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану. 

З метою невідкладного забезпечення заходів правового режиму воєнного 

стану, до яких у тому числі входить здійснення публічних закупівель, 

Постановою встановлено, що в умовах воєнного стану оборонні та публічні 

закупівлі товарів, робіт і послуг здійснюються без застосування процедур 

закупівель та спрощених закупівель, визначених законами України «Про 

публічні закупівлі» та «Про оборонні закупівлі». 

Однак, враховуючи положення чинного законодавства, повноваження 

Кабінету Міністрів України запроваджувати та забезпечувати заходи правового 

режиму воєнного стану передбачено тільки на період такого стану. 

10 вересня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін 

до Закону України “Про публічні закупівлі” та інших законодавчих актів 

України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії 

правового режиму воєнного стану» від 16.08.2022 № 2526-IX (далі – Закон № 

2526), яким передбачено розд. X «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі –

 Закон № 922) доповнити п. 3- 7 та п. 3 -8.  

п.3-7 Закону 922 встановлено, що на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 
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скасування особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для 

замовників, передбачених цим Законом, визначаються Кабінетом Міністрів 

України із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз, а 

станом на 10.09.2022 року, як і на сьогодні, такі особливості не визначені 

КМУ, то відсутні правові підстави вважати, що Замовники, передбачені 

цим Законом, зобов’язані його застосовувати до моменту набрання 

чинності актом КМУ, яким буде визначено такі особливості. 

В листі Мінекономіки № 3323-04/64632-06 «Щодо інформування про 

зміни в законодавстві» зазначено, що наразі розробляється проект постанови 

Кабінету Міністрів України, якою будуть встановлюватись особливості 

здійснення закупівель товарів, робіт і послуг на період дії правового режиму 

воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або 

скасування. Водночас,  в цьому ж листі, зазначено, що постанова КМУ № 169 

наразі є чинною. 

Також, для проведення публічних закупівель на цей період діє Постанова 

КМУ «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, 

робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28.02.2022 року № 169  (зі змінами) 

(далі - Постанова). 

Відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту 1 постанови № 169 

замовники (крім тих, що визначені в абзацах першому та другому цього 

підпункту) здійснюють публічні закупівлі, вартість яких становить або 

перевищує 50 тис. гривень, із використанням електронного каталогу та/або 

порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України 

“Про публічні закупівлі”. Отже, спрощена процедура закупівлі може 

використовуватись для придбання «Дизельний Генератор на причепі з АВР 

(код ДК 021:2015- 31120000-3 Генератори)». 

З огляду на вище викладене, а також те, що постанова КМУ № 169 (зі 

змінами) станом на момент прийняття рішення замовником про проведення 

закупівлі чинна (дійсна), отже, прийнята Кабінетом Міністрів України в межах 

його повноважень, щоб врегульовувати питання забезпечення заходів 

правового режиму саме на період воєнного стану в Україні, рішення 

замовника про проведення закупівель прийняті згідно з чинним 

законодавством. 
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