ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Третя сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
23.09.2021

Ужгород

№ 401

Про Звернення Закарпатської обласної
ради щодо внесення змін до Закону
України «Про публічні закупівлі»
Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1.
Звернутися до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України щодо внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі»
стосовно заборони переможцям процедури закупівлі підвищувати ціну на
електричну енергію та природний газ у звʼязку зі збільшенням ціни на ринку
(текст Звернення додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільні
постійні комісії обласної ради.
Голова ради

Олексій ПЕТРОВ

Верховна Рада України
Кабінет Міністрів України
ЗВЕРНЕННЯ
Розвиток сфери публічних закупівель, зокрема удосконалення її
складових, є запорукою гарантованого забезпечення ефективного та прозорого
здійснення державного управління, а також створення належних умов для
розвитку добросовісної конкуренції, конкурентного середовища та
запобігання проявам корупції у цій сфері.
Наразі комунальні установи та заклади, що належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, стурбовані
ситуацією, яка склалася у системі публічних закупівель. Зокрема, до початку
2021 року, установи обласної комунальної власності здійснювали тендерні
процедури щодо закупівлі електроенергії та газу відповідно до потреб. Для
цього було передбачено конкретні обсяги фінансування з місцевого бюджету.
На жаль, пандемія коронавірусу спричинила суттєвий вплив на всі сфери
життєдіяльності людей, насамперед значних збитків зазнали заклади культури
і мистецтва, туризму області через зниження власних надходжень.
Незважаючи на негативний вплив пандемії, спричиненої COVID-19 на
доходи обласного бюджету, постачальники електроенергії та газу вдруге
упродовж цього року підвищують ціну, у т. ч. і для закладів культури.
З огляду на це, обласна рада, як власник і засновник закладів у сфері
освіти, культури, туризму, молоді і спорту, з метою ефективного управління
комунальних підприємств, вважає недопустимим такі дії та пропонує
врегулювати норми законодавства у цій сфері у частині включення заборони
підвищувати ціну на енергоносії у звʼязку із коливанням (у разі збільшення)
цін на ринку.
Так, згідно з пунктом 2 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні
закупівлі», істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися
після його підписання до виконання зобовʼязань сторонами в повному обсязі,
крім випадків: 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/ внесення змін до такого
договору щодо збільшення ціни за одиницю товару. Обмеження щодо строків
зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов
договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та
електричної енергії.
Враховуючи періодичне коливання ціни такого товару на ринку,
середньозважена ціна купівлі-продажу електричної енергії на РДН (ринок «на
добу наперед») у торговій зоні БуОС України («Острів Бурштинської ТЕС»)

зростає, що призводить до збільшення непередбачуваних видатків
комунальних установ, закладів області.
З метою врегулювання зазначених правовідносин та задля
прогнозованого бюджетного фінансування закладів у сфері освіти, культури,
туризму, молоді і спорту, ми, депутати Закарпатської обласної ради,
пропонуємо внести зміни до Закону України «Про публічні закупівлі» щодо:
–
заборони
переможцям
процедур
публічних
закупівель
підвищувати ціни на електричну енергію та природний газ у звʼязку із
збільшенням ціни на ринку;
–
встановлення фіксованої ціни на електричну енергію і газ для
споживачів – закладів у сфері освіти, культури, туризму, молоді і спорту –
залежно від обʼємів споживання без права її підвищення впродовж дії ціни,
визначеної договірними відносинами за результатами тендерної процедури.
Крім цього, також вважаємо за необхідне заборонити у період дії
карантинних обмежень підвищення тарифів на енергоносії для усіх
споживачів.
Звернення прийнято на третьому пленарному
засіданні третьої сесії обласної ради VІІІ скликання
Депутати Закарпатської обласної ради VІІІ
скликання

