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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від  2017 р. №  -р 

Київ 

 

Про пілотний проект впровадження в Україні 
середньострокового бюджетного планування 

 
1. Погодитися з пропозиціями Національного комітету з промислового 

розвитку щодо необхідності прискорення виконання вимог МВФ 
стосовно впровадження в Україні середньострокового 
(п'ятирічного) бюджетного планування, для чого органам державної 
влади, органам місцевого самоврядування, а також юридичним 
особам (підприємствам, установам, організаціям) та їх об’єднанням, 
які забезпечують потреби держави або територіальної громади, 
дозволити на перехідний період (2017-2018рр.) формувати 
середньострокові фінансові плани та заключати в межах 5% від 
річного обсягу власної доходної частини договори (строком до 5-ти 
років) на закупівлю продукції, технологічний цикл створення та 
виробництва якої перевищує 12 місяців. 

2. Замовникам керуватися основними вимогами (Додаток 1) на 
обов'язковій основі при проведенні закупівель у 2017-2018 роках. 

3. Мінекономрозвитку, Мін'юсту, Мінфіну, АМКУ врахувати пропозиції 
Національного комітету з промислового розвитку при  підготовці 
змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та інших 
нормативно-правових актів в рамках виконання Плану заходів з 
реалізації Стратегії реформування системи публічних закупівель 
(Розпорядження КМУ №175-р від 24.02.2016). 

 
 
 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН 



Додаток 1 
до Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від  2017 р. №  -р 

 
 

Основні вимоги до планування та проведення закупівель під час 
пілотного проекту впровадження в Україні середньострокового 

бюджетного планування 
 

Керуючись Положенням про Національний комітет з промислового 
розвитку та п.2 доручення Прем’єр-міністра України № 47258/0/1-16 від 
19.12.2016р., Експертна рада Національного комітету з метою залучення 
існуючого промислового потенціалу до реалізації інфраструктурних проектів, 
пропонує: 
1. Замовникам, при проведені тендерів в межах пілотного проекту, проводити 

закупівлі з урахуванням наступних вимог: 
- разом з укладанням довгострокових договорів, затверджувати план 

видатків за відповідним договором, вказуючи при цьому видатки по рокам та 
джерела їх фінансування; 

- зміни до плану видатків за довгостроковим договором підлягають 
обов’язковому узгодженню обома сторонами договору; 

- після виконання зобов'язань за довгостроковим договором, сторони 
проводять звіряння розрахунків та складають акт за окремо погодженою 
формою у вигляді додатку до договору. У разі виконання зобов'язань, 
передбачених довгостроковим договором для поточного бюджетного періоду, 
сторони проводять звіряння розрахунків станом на початок наступного 
бюджетного періоду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примітки: 
 
                -  зміни внесені в травні-червні 2017р. 

 


