
Інформація про стан організації виконання  

Закону України “Про оборонні закупівлі”  

 

№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

1. 3. До абзацу 3 пункту 1 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України затверджує 

порядок розроблення, освоєння та 

випуску нових видів продукції 

оборонного призначення, а також 

припинення випуску існуючих видів 

такої продукції 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Про внесення змін до 

Порядку складання єдиного наскрізного плану 

створення зразка (системи, комплексу) озброєння, 

військової і спеціальної техніки”, розроблений 

Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

17.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-10/1099-03. 

 

Проект постанови КМУ “Про затвердження порядку 

розроблення, освоєння та випуску нових видів 

продукції оборонного призначення, а також 

припинення випуску існуючих видів такої продукціїˮ, 

розроблений Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

15.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 11.01.2021 №2722-03/895-03. 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

2. 4. 

 
До абзацу 5 пункту 1 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України затверджує 

типові форми державного контракту 

(договору) за закритими закупівлями з 

урахуванням норм цього Закону 

 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом, 

передбачає затвердження типових державних 

контрактів на виготовлення та поставку товарів 

оборонного призначення, на виконання дослідно-

конструкторської (науково-дослідної, технологічної) 

роботи оборонного призначення, на надання послуг 

оборонного призначення за закритими процедурами. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

11.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, передбачає 

затвердження типових державних контрактів 

(договорів) на поставку (закупівлю) товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення, на виконання 

дослідно-конструкторської роботи за закритими 

закупівлями. Проект надійшов на погодження до 

Мінекономіки 16.12.2020. Опрацьовується. 

 

 

3. 5 До абзацу 6 пункту 1 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України затверджує 

порядок проведення випробування 

зразків озброєнь та військової техніки 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 

проведення випробувань зразків озброєння та 

військової техніки”, розроблений Міноборони. Проект 

надійшов на погодження до Мінекономіки 16.12.2020. 

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 06.01.2021 №2721-03/575-03. 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

4. 6. До абзацу 2 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

державних замовників у сфері оборони 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом. Проект 

надійшов на погодження до Мінекономіки 11.12.2020. 

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До абзацу 3 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

критерії та методики оцінювання 

найбільш економічно вигідної 

пропозиції учасника закупівлі 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом. Проект 

надійшов на погодження до Мінекономіки 11.12.2020. 

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони. Проект 

надійшов на погодження до Мінекономіки 16.12.2020. 

Опрацьовується. 

 

До абзацу 4 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

заходи з економічної підтримки та 

стимулювання підприємств - виконавців 

державних контрактів (договорів) 

 

Проекти актів на погодження до Мінекономіки не 

надходили. 

До абзацу 5 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

порядок формування очікуваної 

вартості товарів, робіт і послуг 

оборонного призначення, закупівля 

яких здійснюється за неконкурентною 

процедурою 

 

Проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 

застосування видів цін на товари, роботи та послуги 

оборонного призначення, формування та коригування 

очікуваної та розрахункової очікуваної вартості та 

ціни, встановлення договірної ціни при проведенні 

закритих закупівель (неконкурентною процедурою 

закупівель) та спрощеного відбору без застосування 

електронної системи закупівельˮ, розроблений 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

 

 

 

Мінстратегпромом. Проект надійшов на погодження 

до Мінекономіки 10.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 31.12.2020 №2721-03/77349-03. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок формування та коригування розрахункової 

очікуваної та договірної вартості (ціни) товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення, закупівля яких 

здійснюється за неконкурентною процедурою, 

застосування видів цін на товари, роботи та послуги 

оборонного призначення. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020. Опрацьовується. 

 

До абзацу 6 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

порядок проведення переговорів та 

укладення державного контракту 

(договору) з єдиним виконавцем 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом, визначає 

Порядок проведення переговорів за неконкурентною 

процедурою з єдиним виконавцем.  

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

11.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок проведення переговорів та укладення 

державного контракту (договору) з єдиним 

виконавцем. Проект надійшов на погодження до 

Мінекономіки 16.12.2020. Опрацьовується. 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

5. 7. До абзацу 7 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

порядок створення та функціонування 

Реєстру, порядок внесення суб’єктів 

господарювання до Реєстру 

 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 

створення, формування та ведення електронного 

реєстру учасників відбору та виконавців державних 

контрактів (договорів)ˮ, розроблений 

Мінстратегпромом.  

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 31.12.2020 №2724-02/77245-03. 

 

 

6. 8. До абзацу 8 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

порядок планування, формування, 

особливості розміщення, коригування 

оборонних закупівель, здійснення 

контролю та звітування про їх 

виконання, а також оприлюднення 

інформації про оборонні закупівлі 

 

17.11.2020 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

11.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

Проект постанови КМУ “Про внесення змін до 

Порядку постачання озброєння, військової і 

спеціальної техніки та боєприпасів під час особливого 

періоду, введення надзвичайного стану, проведення 

заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії та у 

період проведення антитерористичної операції”, 

розроблений Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

22.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 13.01.2021 №2714-03/1389-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До абзацу 9 пункту 2 частини 1 ст. 4  Проект постанови КМУ “Щодо деяких питань  
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

Кабінет Міністрів України визначає 

порядок укладення компенсаційних 

(офсетних) договорів та види 

компенсацій 

 

Порядку укладення компенсаційних (офсетних) 

договорівˮ, розроблений Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 28.12.2020 №2732-13/76273-03. 

 

До абзацу 10 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

зміни розрахункової ціни в єдиного 

виконавця у разі закупівлі 

фундаментальних наукових, 

прикладних досліджень, 

експериментальних розробок, а також 

науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт, що 

здійснюється за неконкурентною 

процедурою. 

 

Проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 

застосування видів цін на товари, роботи та послуги 

оборонного призначення, формування та коригування 

очікуваної та розрахункової очікуваної вартості та 

ціни, встановлення договірної ціни при проведенні 

закритих закупівель (неконкурентною процедурою 

закупівель) та спрощеного відбору без застосування 

електронної системи закупівельˮ, розроблений 

Мінстратегпромом, визначає Методику розрахунку та 

коригування розрахункової очікуваної (орієнтовної) 

вартості та ціни, встановлення договірної ціни 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських 

робіт оборонного призначення. Проект надійшов на 

погодження до Мінекономіки 10.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 31.12.2020 №2721-03/77349-03. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок формування та коригування розрахункової 

очікуваної та договірної вартості (ціни) товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення, закупівля яких 

здійснюється за неконкурентною процедурою, 

застосування видів цін на товари, роботи та послуги 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

оборонного призначення. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020. Опрацьовується. 

 

7. 9. До абзацу 11 пункту 2 частини 1 ст. 4 

Кабінет Міністрів України визначає 

порядок ведення типового реєстру 

конструкторської документації на 

озброєння, військову та спеціальну 

техніку 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Про затвердження порядку 

ведення типового реєстру конструкторської 

документації на озброєння, військову та спеціальну 

техніку ˮ, розроблений Міноборони. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

12.01.2021. Опрацьовується. 

 

 

8. 12. До частини 5 ст. 11 

У випадку закупівлі за імпортом та за 

наявності аналогу вітчизняного 

виробництва, що прийнято на 

озброєння, та відповідає вимогам 

державного замовника, проводяться 

випробування запропонованого зразка у 

порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Про затвердження Порядку 

проведення випробування запропонованих за імпортом 

зразків озброєння та прийняття на озброєння 

(постачання) військової і спеціальної техніки та 

боєприпасів іноземного виробництва”, розроблений 

Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

09.12.2020. 

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 28.12.2020 №2721-03/76281-03. 

 

 

9. 13. До частини 5 ст. 12 

Склад офсетної комісії та положення 

про неї затверджуються Кабінетом 

Міністрів України 

 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 05 липня 

2019 р. № 588 “Про утворення офсетної комісії”, 

розроблений Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

07.12.2020. 

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 15.12.2020 №2732-03/74094-03. 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

10. 15. До частини 1 ст. 15 

Кабінетом Міністрів України 

визначаються порядок здійснення 

контролю за якістю товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення на всіх 

етапах їх розроблення, виробництва, 

модернізації, ремонту та утилізації, а 

також за цільовим використанням 

коштів та порядок перевірки та 

узгодження документів щодо 

формування очікуваної вартості 

закупівлі у єдиного виконавця 

державного контракту (договору) 

 

17.11.2020 Проекти актів на погодження до Мінекономіки не 

надходили. 

 

11. 16. До частини 10 ст. 18 
Кабінет Міністрів України визначає 

критерії і методики оцінки найбільш 

економічно вигідної пропозиції 

учасника  

 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом, визначає 

Критерії та методики оцінювання найбільш 

економічної вигідної пропозиції учасника закупівлі 

товарів, робіт і послуг оборонного призначення, що 

здійснюються відповідно до вимог Закону України 

“Про оборонні закупівліˮ. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Критерії і методики оцінки найбільш економічно 

вигідної пропозиції учасників процедур закупівель. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

16.12.2020. Опрацьовується. 

 

12. 17. До частини 13 ст. 18 (відповідно до 

компетенції) 

Порядок проведення переговорів, 

порядок укладення державного 

контракту (договору) з єдиним 

виконавцем та положення про 

міжвідомчу комісію та її склад 

розробляються головним органом у 

сфері здійснення оборонних закупівель, 

і затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок проведення переговорів та укладення 

державного контракту (договору) з єдиним 

виконавцем. Проект надійшов на погодження до 

Мінекономіки 16.12.2020. Опрацьовується. 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Мінстратегпромом, визначає 

Порядок проведення переговорів за неконкурентною 

процедурою з єдиним виконавцем.  

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

11.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 12.01.2021 №2721-03/1105-03. 

 

Проект постанови КМУ “Про утворення Міжвідомчої 

комісії щодо розгляду доцільності застосування 

процедури закупівлі у єдиного виконавця, якщо 

вартість закупівлі дорівнює або перевищує 200 

мільйонів гривень, та її складˮ, розроблений 

Мінстратегпромом. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

17.12.2020.  

Висновок про погодження із зауваженнями наданий 

листом від 31.12.2020 №2721-03/77352-03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

13. 18. До пункту 5 частини 1 ст. 19 

Кабінет Міністрів України визначає 

рівень прибутку у складі очікуваної 

вартості при укладенні контракту 

(договору) з оборонних закупівель під 

час застосування неконкурентної 

процедури 

17.11.2020 Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок формування та коригування розрахункової 

очікуваної та договірної вартості (ціни) товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення, закупівля яких 

здійснюється за неконкурентною процедурою, 

застосування видів цін на товари, роботи та послуги 

оборонного призначення (у тому числі визначає 

прибуток на рівні 30% від виробничої собівартості). 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020. Опрацьовується. 

 

 

14 20 До пункту 8 Прикінцевих положень 

Кабінет Міністрів України затверджує 

порядок застосування видів цін на 

товари, роботи та послуги 

 

17.11.2020 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок формування та коригування розрахункової 

очікуваної та договірної вартості (ціни) товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення, закупівля яких 

здійснюється за неконкурентною процедурою, 

застосування видів цін на товари, роботи та 

послуги оборонного призначення. 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020. Опрацьовується. 

 

Проект постанови КМУ “Питання оборонних 

закупівельˮ, розроблений Міноборони, визначає 

Порядок формування та коригування розрахункової 

очікуваної та договірної вартості (ціни) товарів, робіт і 

послуг оборонного призначення, закупівля яких 

здійснюється за неконкурентною процедурою, 

застосування видів цін на товари, роботи та 

послуги оборонного призначення. 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

Проект надійшов на погодження до Мінекономіки 

16.12.2020. Опрацьовується. 

 

15 21 До пункту 9 Прикінцевих і перехідних 

положень (відповідно до компетенції) 

Забезпечити розсекречування 

відомостей про плани, зміст, обсяг, 

фінансування державних контрактів 

(договорів) виконання яких завершено 

відповідно до Закону України "Про 

державне оборонне замовлення", крім 

тих, які відповідно до висновків 

міжвідомчої комісії визначеної 

Кабінетом Міністрів України, 

державних експертів з питань таємниць, 

становлять державну таємницю. 

 

 Опрацювання питання триває.  

16. 23. До абзацу 3 пункту 11 Прикінцевих і 

перехідних положень (відповідно до 

компетенції)  

Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня 

опублікування цього Закону 

забезпечити приведення міністерствами 

та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-

правових актів у відповідність із цим 

Законом 

 

 

 

 Опрацювання питання триває.  
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

17. 24. До абзацу 4 пункту 11 Прикінцевих і 

перехідних положень 
Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня 

опублікування цього Закону 

забезпечити створення та первинне 

наповнення електронного Реєстру 

учасників відбору та виконавців 

державних контрактів (договорів) з 

оборонних закупівель 

 

17.11.2020 Порядок створення та функціонування Реєстру 

учасників відбору та виконавців державних контрактів 

(договорів) з оборонних закупівель визначає Кабінет 

Міністрів України. Організовує роботу щодо 

створення Реєстру та забезпечує його функціонування 

головний орган у сфері планування оборонних 

закупівель, тобто Мінстратегпром. 

Ураховуючи викладене, повний комплекс заходів зі 

створення Реєстру можливо забезпечити після 

затвердження відповідного порядку. 

Водночас на виконання основних показників 

державного оборонного замовлення на 2018 рік між 

Мінекономіки та Державним науково-дослідним 

інститутом інформатизації та моделювання економіки 

укладено і виконується державний контракт щодо 

створення автоматизованої системи планування, 

моніторингу, звітності та експертного супроводження 

діяльності підприємств оборонно-промислового 

комплексу (з грифом обмеженого доступу). Результати 

вказаного можуть бути використані для створення 

закритого модуля Реєстру з метою інформаційного 

забезпечення закритих закупівель, передбачених 

Законом. 

На сьогодні тривають заходи зі створення комплексної 

системи захисту інформації. 
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№ 

з/п 

Пункт 

резолюції  

Зміст положення Закону Строк 

виконання 

Стан виконання Примітка 

18. 25. До абзацу 5 пункту 11 Прикінцевих і 

перехідних положень 
Кабінету Міністрів України у 

шестимісячний строк з дня 

опублікування цього Закону внести на 

розгляд Верховної Ради України 

законопроект про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо звільнення від оподаткування 

державних замовників у сфері оборони 

при здійсненні закупівель у 

спеціалізованих організацій, що 

здійснюють закупівлі для потреб 

оборони 

17.11.2020 Проекти актів на погодження до Мінекономіки не 

надходили. 

 

 

 


