
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
До проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169  
щодо забезпечення роботи органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану»  

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проекту акта 
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 р. № 169 

«Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» 
1. Установити, що в умовах воєнного стану: 1. Установити, що в умовах воєнного стану: 
1) замовники, визначені частиною дев’ятою статті 3 Закону 

України “Про публічні закупівлі”/державні замовники у сфері 
оборони здійснюють публічні/оборонні закупівлі товарів, робіт і 
послуг без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, 
визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про 
оборонні закупівлі”. 

Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення 
нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 
2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб 
функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний 
вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) здійснюються замовниками 
без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, 
визначених Законом України “Про публічні закупівлі”. 

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”. Придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких 
становить або перевищує 50 тис. гривень, може здійснюватися без 
застосування порядку проведення спрощених закупівель та/або 
електронного каталогу у разі, коли: 

1) замовники, визначені частиною дев’ятою статті 3 Закону 
України “Про публічні закупівлі”/державні замовники у сфері 
оборони здійснюють публічні/оборонні закупівлі товарів, робіт і 
послуг без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, 
визначених Законами України “Про публічні закупівлі” та “Про 
оборонні закупівлі”. 

Публічні закупівлі товарів, робіт і послуг для задоволення 
нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 
2022 р. № 185 “Деякі питання здійснення публічних закупівель 
товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб 
функціонування держави в умовах воєнного стану” (Офіційний 
вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1267) здійснюються замовниками 
без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, 
визначених Законом України “Про публічні закупівлі”. 

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”. Придбання товарів, робіт і послуг, вартість яких 
становить або перевищує 50 тис. гривень, може здійснюватися без 
застосування порядку проведення спрощених закупівель та/або 
електронного каталогу у разі, коли: 
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публічні закупівлі товарів, робіт і послуг, здійснюються для: 

- задоволення потреб Збройних Сил України, Національної 
гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої 
розвідки України, Державної прикордонної служби України, 
Міністерства внутрішніх справ України, Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій, Управління державної 
охорони України, Державної службі спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, Сил територіальної оборони 
Збройних Сил України, територіальних центрів 
комплектування та соціальної підтримки, інших утворених 
відповідно до законів України військовим формувань, їх 
з’єднань, військових частин, підрозділів, установ або 
організацій, що утримуються за рахунок коштів державного 
та/або місцевого бюджету, для потреб забезпечення оборони 
України, захисту безпеки населення та інтересів держави, інших 
суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до 
закону, беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації, а також на користь центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, сил 
цивільного захисту, закладів охорони здоров’я державної, 
комунальної власності, структурних підрозділів з питань 
охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій;  

- здійснення заходів із мобілізації, цивільного захисту та 
територіальної оборони; 

- будівництва,  реконструкції, капітального ремонту та 
облаштування місць проживання внутрішньо переміщених та 
евакуйованих осіб; 



- будівництва,  реконструкції, капітального ремонту та 
облаштування захисних споруд цивільного захисту, в тому 
числі подвійного призначення, найпростіших споруд, укриттів; 

- підготовки до проведення опалювального сезону, 
закупівлі енергоносіїв та комунальних послуг для установ, що 
фінансуються з державного та/або місцевого бюджету та 
закладів охорони здоров’я. 

… 

5) попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення 
здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними 
замовниками у сфері оборони у державних контрактах (договорах) 
про закупівлю товарів, робіт і послуг; 

5) попередня оплата товарів, робіт і послуг оборонного призначення 
здійснюється на строк та у розмірах, визначених державними 
замовниками у сфері оборони, виконавчими органами сільських, 
селищних, міських рад у державних контрактах (договорах) про 
закупівлю товарів, робіт і послуг; 

5-

1) військові адміністрації під час закупівлі засобів індивідуального 
захисту можуть здійснювати попередню оплату на строк та у 
розмірах, визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг; 

51) військові адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, 
міських рад під час закупівлі засобів індивідуального захисту 
можуть здійснювати попередню оплату на строк та у розмірах, 
визначених у договорах про закупівлю товарів і послуг; 

7) державні замовники у сфері оборони для здійснення попередньої 
оплати за капітальними видатками та за державними контрактами 
(договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти 
постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім 
нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім’я в державних банках, з 
подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, 
визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю 
товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів; 

7) державні замовники у сфері оборони, виконавчі органи 
сільських, селищних, міських рад для здійснення попередньої 
оплати за капітальними видатками та за державними контрактами 
(договорами) можуть у разі потреби перераховувати кошти 
постачальникам товарів, виконавцям робіт і надавачам послуг (крім 
нерезидентів) на рахунки, відкриті на їх ім’я в державних банках, з 
подальшим використанням зазначених коштів виключно на цілі, 
визначені державними контрактами (договорами) про закупівлю 
товарів, робіт і послуг, з наданням підтвердних документів; 

 

 
Підготовлено Аналітичним центром Асоціації міст України 


