
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту розпорядження Антимонопольного комітету України «Про 

затвердження Порядку участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді 

скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному 

режимі реального часу» 

 

 

1. Резюме  
Метою проєкту розпорядження Антимонопольного комітету України «Про 

затвердження Порядку участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги 

шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі 

реального часу» (далі – проект розпорядження) реалізація положень, передбачених 

у частині п’ятнадцятій статті 18 Закону України «»Про публічні закупівлі» та 

врегулювання питання можливості реалізації права суб’єкта оскарження, 

замовника, взяти участь у розгляді скарги шляхом застосування 

телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу. 

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 

для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних 

територіальних громад встановлюються Законом України «Про публічні 

закупівлі» (далі – Закон). 

Законом на Антимонопольний комітет України (далі - Комітет) покладено 

функції органу оскарження. 

Порядок функціонування органу оскарження та оскарження процедур 

закупівлі визначений статтею 18 Закону. 

Відповідно до частини п’ятнадцятої рішення за результатами розгляду 

скарг приймаються на засіданні постійно діючої адміністративної колегії 

(колегій) Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення 

законодавства у сфері публічних закупівель. 

Суб’єкт оскарження, замовник мають право взяти участь у розгляді скарги, 

у тому числі шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному 

режимі реального часу. 

Згідно з пунктом 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України» у сфері формування та реалізації 

конкурентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нормативного і 

методичного забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та 

застосування законодавства про захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет України, приймає власні нормативно-правові акти у 

формі розпоряджень з питань, що належать до його компетенції, зокрема, щодо 

організації діяльності органів Антимонопольного комітету України. 

 

2. Проблема, яка потребує розв’язання 
Наразі питання можливості суб’єкта оскарження, замовника взяти участь у 

розгляді скарги шляхом застосування телекомунікаційних систем в 

інтерактивному режимі реального часу, задекларовано в абзаці другому частини 

п’ятнадцятої статті 18 Закону України «Про публічні закупівлі». Проте механізму 

реалізації такого права суб’єкта оскарження, замовника, не визначено. 

Запропоновані положення проекту розпорядження  дозволятимуть оптимізувати 
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робочий час представників суб’єкта оскарження, замовника, спростити 

організаційні моменти в частині їх участі у засіданнях постійно . 

У зв’язку з цим, потребує врегулювання питання процедури участі суб’єкта 

оскарження та замовника в розгляді скарги шляхом застосування 

телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі реального часу відповідно до 

положень Закону України «Про публічні закупівлі». 

 

3. Суть проєкту акта 
Проєктом розпорядження пропонується встановити єдині підходи до 

визначення процедури участі суб’єкта оскарження та замовника в розгляді скарги 

шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі 

реального часу відповідно до положень Закону України «Про публічні закупівлі».  

Так, проєктом розпорядження, зокрема, пропонується визначити порядок 

подання суб’єктом оскарження та замовником заяви про участь у розгляді скарги 

шляхом застосування телекомунікаційних систем в інтерактивному режимі 

реального часу та порядок такої участі  

 

4. Вплив на бюджет 
Реалізація проєкту розпорядження не потребує фінансування з державного 

чи місцевого бюджетів.  

 

5. Позиція заінтересованих сторін  

За предметом правового регулювання проєкт розпорядження не стосується: 

питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів 

територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку; 

соціально-трудової сфери; 

сфери наукової та науково-технічної діяльності. 

Реалізація проєкту розпорядження матиме позитивний вплив на наповнення 

спеціального фонду архівних установ.  

 

6. Прогноз впливу 
Проєкт розпорядження є регуляторним актом. 

Проєкт розпорядження не стосується питань розвитку адміністративно-

територіальних одиниць. 

Реалізація проєкту розпорядження не вплине на ринок праці, громадське 

здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище. 

 

7. Позиція заінтересованих органів 
Проєкт розпорядження потребує погодження з Державною регуляторною 

службою України, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерством цифрової 

трансформації України.  

 

8. Ризики та обмеження 
Проєкт розпорядження відповідає Конституції України Законам України 

«Про публічні закупівлі», «Про Антимонопольний комітет України», іншим 

нормативно-правовим актам. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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У проєкті розпорядження відсутні положення, які містять ознаки 

дискримінації.  

У проєкті розпорядження відсутні положення, які порушують принцип 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.  

У проєкті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень.  

Проєкт розпорядження не потребує проведення антикорупційної експертизи.  

 

9. Підстава розроблення проєкту акта 

Проєкт розпорядження розроблено на виконання статті 18 Закону України 

«Про публічні закупівлі», пункт 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про 

Антимонопольний комітет України». 

 
 
Голова Антимонопольного  

комітету України                                                                          О. ПІЩАНСЬКА 

 

 ______листопада 2020 р. 


