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РІШЕННЯ 
Двадцята сесія VII скликання 

 
від  22.02.2018р. № 970                                                                   
 

 
 
 
 
За результатами проведеного аналізу здійснення допорогових закупівель в місті 

Коростені за 2017 рік підприємствами, установами та організаціями  міста, які є 
розпорядниками бюджетних коштів, керуючись ч.1 п.22 ст.26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

 
 ВИРІШИЛА:  

1. Доповнити та викласти в новій редакції пункти та абзаци Порядку здійснення 
допорогових закупівель місті Коростені, а саме:  

Абзац 3 п.1 Загальні положення.   
 Дія цього порядку не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг: 

- що передбачені частинами 3.4.5 Закону; 
- згідно Переліку товарів, робіт та послуг, який затверджений Коростенської 

міською радою;  
- у випадках визначення одержувача коштів місцевого бюджету  (виконавця 

робіт та послуг, або постачальників товарів) рішенням Коростенської міської ради 
або за окремим конкурсом, мета та порядок проведення якого, затверджені 
Коростенською міською радою.  

Пункт 6.2 Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі. 
У разі дискваліфікацій Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник 

публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням. 
Виключними підставами дискваліфікації е: 

- пропозиція Учасника, який запропонував найменшу щіу, не 
відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам Закупівлі;  

- Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від 
підписання договору; 

- наявність дискредитації ділової репутації Учасника у вигляді документально 
підтвердженого факту невиконання Учасником істотних умов договорів протягом 
останніх 12 місяців. 

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його 
дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника 
з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його 
пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов'язаний надати йому відповідь не 
пізніше ніж через 3 робочих днів з дня надходження такої вимоги. 

Про внесення змін та затвердження в новій 
редакції Порядку здійснення допорогових 
закупівель в місті Коростені 
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У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного 
Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі 
однакових за величиною цінових пропозицій - поданою раніше, як Учасника з 
найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником. 

3. Викласти в новій редакції п.11 Переліку товарів, робіт та послуг, на які не 
поширюється дія даного Порядку, а саме:  

№ Назва товару, роботи, послуги 
11 Здійснення технічного обслуговування та ремонту автомобілів 

4. Доповнити Перелік товарів, робіт та послуг на які не поширюється дія 
Порядку про допорогові закупівлі в місті Коростені, який затверджений рішенням 
Коростенської міської ради (13 сесії 7 скликання) від 05.04.2017 року за № 617, а 
саме:  

№ Назва товару, роботи, послуги 
11-а Придбання запасних частин під час проведення технічного обслуговування і ремонту 

автомобілів.  
16. Послуги у сфері охорони здоров’я профілактичних медичних оглядів працівників.  
17. Здійснення коригування проектно-кошторисної документації розробниками проектів.  
18. Електромонтажні послуги які виконуються ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

(Коростенський РЕМ): 
- перевірка улаштування релейного захисту(ЗРУ-10/0,4 кВ, ЗРУ -0,4 кВ); 
- ремонт силових трансформаторів 10/0,4 кВ; 
- ремонт повітряної та кабельної лінії електропередач 10/0,4 кВ; 
- визначення місця пошкодження кабельної ліній електропередач.  

19. Виготовлення проектно-кошторисної документації ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго": 
- виконання робочого проекту на постачання електроенергії до електроустаткування; 
- виконання технічної документації на постачання електричної енергії до 
електроустаткування; 
- виконання технічної документації і паспортів блискавичного захисту. 

20. Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.  
Роботи з землеустрою (крім інвентаризації).  

21. Завершення робіт, що не були в повному обсязі виконані у попередньому бюджетному 
році підрядною організацією, з якою був укладений договір на виконання даних робіт в 
межах вартості попереднього договору.  

 5. Затвердити нову редакцію Порядку про допорогові закупівлі в місті 
Коростені (додається).  
 6. Затвердити оновлений Перелік товарів, робіт та послуг на які не 
поширюється дія Порядку про допорогові закупівлі в місті Коростені (додається). 

7. Пункт 1, пункт 2 рішення (тринадцятої сесії VІІ скликання) Коростенської 
міської ради від  05.04.2017 р. № 617 «Про затвердження Порядку здійснення 
допорогових закупівель в місті Коростені вважати таким як втративши ми чинність.  
 
Міський голова                                                            В.Москаленко     
 
 
Секретар міської ради                                                      В.Вигівський 
Заступник міського голови       О.Ясинецький  
Начальник управління економіки     О.Жилін 
Начальник відділу інформаційно-консультативного 
Забезпечення діяльності міської ради     О.Заєць 
 Начальник юридичного відділу                                         Т.Камінська      
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Коростенської міської ради  

від 22.02.2018 року за № 970 
 

Порядок здійснення допороговuх закупівель в місті Коростені 
 

1. Загальні положення 
1.1. Цей Порядок розроблений на підставі абзацу 4 частини 1 статті 2 Закону 

України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та абзацу 21 пункту 12 Порядку 
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації 
електронних майданчиків, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
від 24.02.2016 N 166.  

Порядок здійснення допорогових закупівель (далі - Порядок) застосовується у 
разі проведення замовником відбору постачальника товару (товарів), надавача 
послуги (послуг) та виконавця робіт із використанням електронної системи 
закупівель (далі - Системи) під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, 
вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 
2 Закону.  
 Дія цього порядку не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг: 

- що передбачені частинами 3.4.5 Закону; 
- згідно Переліку товарів, робіт та послуг, який затверджений Коростенської 

міською радою;  
- у випадках визначення Коростенською міською радою одержувача коштів 

місцевого бюджету  (виконавця робіт та послуг, або постачальників товарів) або за 
окремим конкурсом, мета та порядок проведення якого, затверджені Коростенською 
міською радою.  

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 
аварійні роботи – комплекс заходів спрямованих на ремонт пошкоджених 

інженерних мереж, механізмів, транспортних засобів, обладнання або 
конструктивних елементів споруд, що виникли з техногенних, технічних або 
природних причин, які перешкоджають їх подальшій експлуатації відповідно до 
технічних умов;  

аукціон – форма проведення торгів, яка активізується Системою, за умови  
надходження більше однієї пропозиції; 

допорогова закупівля (далі - Закупівля) - закупівля замовником товарів, робіт і 
послуг, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 
1 статті 2 Закону; 

замовник допорогових закупівель (далі - Замовник) - це підпорядкована 
Коростенській міській раді юридична особа (розпорядник бюджетних коштів, 
комунальне підприємство), яка забезпечує потреби територіальної громади у 
закупівлі товарів, робіт, послуг.   

публічні кошти – кошти місцевого бюджету, суб’єктів господарювання 
комунальної власності отримані ними від їх господарської діяльності;  

переможець - учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений 
Замовником як переможець Закупівлі; 

процедура закупівлі - здійснення відбору постачальника товару (товарів), 
надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи 
закупівель для укладення договору про Закупівлю; 
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пропозиція учасника - пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини 
(лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених 
Замовником; 

учасник - фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або 
юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в 
Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Порядку. 

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку 
функціонування Системи. 

1.3. Система працює за датою та часом часового поясу, в якому розташоване 
місто Коростень  (за київським часом). Формат позначення дати в Системі - день. 
місяць. рік, формат часу - години: хвилини і години: хвилини: секунди. мілісекунди 
(де години вказуються в 24-годинному форматі). 

1.4. Усі Користувачі Системи на будь-якому етапі Закупівлі мають право 
знайти і переглянути інформацію про Закупівлю. Сервіс пошуку та перегляду 
закупівель надають Авторизовані електронні майданчики та веб-портал 
Уповноваженого органу. 

1.5. Користування Системою автоматично означає, що Користувачі та 
Оператори ознайомились із Порядком та/або з будь-якими його змінами 
(доповненнями). 

1.6. Усі документи і відомості, пов'язані з проведенням закупівель, у тому 
числі з поданням пропозицій, надаються в електронному вигляді через Систему.  

1.7. Замовник може вимагати копії документів у паперовому вигляді, що були 
надані в електронному вигляді, лише в Учасника, який перебуває у статусі 
«Кваліфікація» або «Переможець». 

1.8. Суб’єкти, визначені п. 1.2 цього Порядку, які не є замовниками в 
розумінні Закону, можуть використовувати Систему з метою здійснення відбору 
постачальника товару (товарів), надавача послуг (послуги) та виконавця робіт, а 
також оприлюднення звітів відповідно до Господарського кодексу України 
незалежно від суми закупівлі. 
 

2. Порядок проведення Закупівель 
Закупівля передбачає наступні етапи: 
- оголошення Закупівлі,  
- період уточнень,  
- подання пропозицій,  
- аукціон,  
- кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі. 
 
3. Оголошення Закупівлі, період уточнень та подання пропозицій 

3.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, 
виконавців робіт і надавачів послуг для потреб Замовника та укладення з ними 
відповідних договорів. 

3.2. Під час здійснення Закупівель Замовники повинні дотримуватися таких 
принципів здійснення закупівель: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 
- максимальна економія та ефективність; 
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
- недискримінація учасників; 
- об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій; 
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- запобігання корупційним діям і зловживанням. 
3.3. Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію 

про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови 
проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та 
іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. 
Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з 
інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі 
невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час 
оголошення Закупівлі.  

Замовникам забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з 
Авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання 
своїх пропозицій.  

3.4. Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до 
пропозицій Учасників повинні мати розширення .doc, .docx, .ppt, .pptx, .pdf, .jpeg, 
.png та/або розширення програм, що здійснюють архівацію даних. Забороняється 
обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-
який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не 
стосуються Закупівлі. 

3.5. Вимоги до предмета Закупівлі можуть встановлюватися Замовником у 
доданих файлах або в екранних формах Закупівлі. У вимогах до предмета Закупівлі, 
що містять посилання на певну торговельну марку (знак для товарів і послуг), 
модель або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти 
прийматимуться у пропозиціях Учасників. 

При визначенні умов Закупівлі Замовник має визначити такі параметри 
Закупівлі: 

- тривалість періоду уточнень має становити не менше 3-х робочих днів; 
- тривалість періоду подання пропозицій має становити не менше 3-х робочих 

днів; 
- крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове 

відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні 
від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі; 

- нецінові критерії та їхню питому вагу, що сумарно не може перевищувати 
30%, якщо Замовник має намір застосувати процедуру оцінки за критеріями 
іншими, ніж ціна. 

Замовник може додатково вимагати забезпечення Пропозиції, у вигляді гарантії 
виконання зобов’язань Учасника перед Замовником. Розмір забезпечення Пропозиції 
у грошовому виразі не може перевищувати 0,5 % від очікуваної вартості закупівлі у 
разі проведення торгів на закупівлю робіт та 3 % - у разі проведення торгів на 
закупівлю товарів чи послуг на умовах, визначених Документацією. 

3.6. У період уточнень Користувачі Системи мають можливість звернутися 
до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог. Усі питання/відповіді 
зберігаються в Системі та є доступними всім Користувачам Системи для перегляду 
незалежно від статусу Закупівлі. 

Питання Учасників є анонімними до закінчення аукціону. З метою збереження 
анонімності Система не надає можливості приєднання файлів до питання. Питання 
має бути сформульовано лише в текстовому вигляді. 

Замовник відповідає на питання, за потреби завантажує додаткові файли в 
такому ж порядку, як у випадку розміщення/зміни оголошення Закупівлі. 
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3.7. Подати пропозицію може будь-який Учасник, зареєстрований у Системі. 
Інформація, зазначена Учасником в електронних документах та документах, що 
додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в 
екранних формах Системи при подачі пропозиції. У разі невідповідності 
пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи. 
 

4. Внесення змін до інформації про Закупівлю 
4.1. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо 

оголошеної Закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, 
внесених у цей період, зберігається і доступна для перегляду Користувачам Системи. 
Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов'язаний дозавантажити такі 
зміни у вигляді окремого файлу. 

4.2. Якщо на Закупівлю подано більше однієї пропозиції, Система активує 
єдиний модуль “Аукціон”.  

4.3. Дата та час Аукціону призначаються Системою автоматично. 
Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати Користувачів 
Системи про наближення дати старту Аукціону. 

4.4. Аукціон проводиться в 3 раунди за однаковими правилами. 
 

5. Редагування та анулювання пропозицій 
5.1. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним 

пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником. Уся 
історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім 
Користувачам Системи після закінчення Аукціону. 

5.2. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому 
пропозицій. 
 

6. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі 
6.1. Замовник розглядає Учасника, який надав за результатами Аукціону 

найнижчу пропозицію, та приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, 
зазначеним у період оголошення Закупівлі. 

6.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, 
Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим 
рішенням. Виключними підставами дискваліфікації є: 

- пропозиція Учасника, який запропонував найменшу щіу, не 
відповідає кваліфікаційним критеріям та умовам Закупівлі;  

- Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від 
підписання договору; 

- наявність дискредитації ділової репутації Учасника у вигляді документально 
підтвердженого факту невиконання Учасником істотних умов договорів протягом 
останніх 12 місяців. 

Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його 
дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника 
з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його 
пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов'язаний надати йому відповідь не 
пізніше ніж через 3 робочих днів з дня надходження такої вимоги. 

У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного 
Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі 
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однакових за величиною цінових пропозицій - поданою раніше, як Учасника з 
найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником. 

6.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник 
визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію документа 
з відповідним рішенням. Наступним етапом Закупівлі є підписання договору. 

6.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між 
Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше 
ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. 
Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не 
перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні. 

Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня 
його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами 
Системи. 

6.5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання 
договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання 
пропозицій. 
 

7. Скасування Закупівлі 
7.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням 

аргументованих підстав прийняття такого рішення. 
7.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не 

зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус 
«Закупівля не відбулася». 

7.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля 
автоматично переводиться Системою у статус «Закупівля не відбулась». 

7.4. У разі, якщо закупівля не відбулась відповідно до п. 7.2, 7.3 Замовник 
має право здійснити закупівлі без застосування вимог даного Порядку.  
 

8. Відповідальність за порушення 
8.1. Порушення норм закупівлі за публічні кошти, встановлених Законом 

України  «Про публічні закупівлі». 
 

9. Вирішення спорів, пов'язаних із проведенням Закупівлі 
9.1. Усі спори між Учасником та Замовником, що виникли при проведенні 

Закупівлі, вирішуються згідно діючого законодавства України.  
9.2. Розгляд Вимоги та Звернення не зупиняє процесу проведення Закупівлі. 

 
  
 

Секретар міської ради     В.В.Вигівський  
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням Коростенської міської ради  

від 22.02.2018  року за № 970 
 

Перелік товарів, робіт та послуг на які не поширюється дія 
 Порядку про допорогові закупівлі в місті Коростені. 

№№ Назва товару, роботи, послуги 
1.  Товари, роботи та послуги виконавцями яких є профільні комунальні підприємства, 

бюджетні установи (в т.ч. державні), підприємства в співзасновниках яких є Коростенська 
міська рада та її виконавчі органи.  

2.  Проведення аварійних робіт.  
3.  Закупівлі товарів та послуги з участі, організації та проведення: 

- міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських фестивалів, конференцій, святкових, 
державних та ювілейних свят;  
- всеукраїнських учнівських  олімпіад з базових і спеціальних дисциплін, турнірів, 
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт та конкурсів фахової майстерності;   
- міських спортивно-масових заходів та забезпечення участі спортсменів міста в обласних і 
всеукраїнських змаганнях. 
- міських представницьких заходів;  

4. - Послуг з розрахунково-касового обслуговування при здійсненні банківських операцій. 
5.  Послуги з ремонту, повірки і технічного обслуговування вимірювальних приладів та   

медичної апаратури.  
6.  Утилізація сміття та поводження зі сміттям.  
7.  Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними, медичними та небезпечними 

відходами.  
8.  Нерегулярні пасажирські перевезення 
9.  Послуги стаціонарного телефонного зв’язку  
10. Обслуговування ліфтів  
11. Здійснення технічного обслуговування та ремонту автомобілів 

11-а Придбання запасних частин під час проведення технічного обслуговування і ремонту 
автомобілів. 

12. Прокат вантажних транспортних засобів та спецхетніки 
13. Послуги поштового зв’язку, в тому числі придбання марок, конвертів, здійснення 

періодичної підписки  
14. Послуги з постачання електричної та теплової енергії, газу, води і водовідведення.  
15. Розроблення  містобудівної документації    
16. Послуги у сфері охорони здоров’я профілактичних медичних оглядів працівників.  
17. Здійснення коригування проектно-кошторисної документації розробниками проектів.  
18. Електромонтажні послуги які виконуються ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго" 

(Коростенський РЕМ): 
- перевірка улаштування релейного захисту(ЗРУ-10/0,4 кВ, ЗРУ -0,4 кВ); 
- ремонт силових трансформаторів 10/0,4 кВ; 
- ремонт повітряної та кабельної лінії електропередач 10/0,4 кВ; 
- визначення місця пошкодження кабельної ліній електропередач.  

19. Виготовлення проектно-кошторисної документації ПрАТ "ЕК "Житомиробленерго": 
- виконання робочого проекту на постачання електроенергії до електроустаткування; 
- виконання технічної документації на постачання електричної енергії до 
електроустаткування; 
- виконання технічної документації і паспортів блискавичного захисту. 

20. Роботи з проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок.  
Роботи з землеустрою (крім інвентаризації).  

21. Завершення робіт, що не були в повному обсязі виконані у попередньому бюджетному році 
підрядною організацією, з якою був укладений договір на виконання даних робіт в межах 
вартості попереднього договору.  

Секретар міської ради     В.В.Вигівський  
     


