
Приклад 4 

  

Прогалина у правовому регулюванні та розширення дискреційних повноважень 

  

«3. Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є: 

закупівля послуг міжнародних фінансових організацій,  пов’язаних із залученням кредитів (позик) таких 
організацій» 

  

Проектом пропонується визначити, що закупівля послуг міжнародних фінансових організацій,  пов’язаних із 
залученням кредитів (позик) таких організацій, здійснюються без застосування норм Закону України “Про 
здійснення державних закупівель”. 

У національних законодавчих актах відсутнє визначення “міжнародна фінансова організація“, що зумовлює 
його правозастосування в загальноприйнятому значенні стосовно широкого кола міжнародних фінансових 
установ, як створених на основі міждержавних угод, так і звичайні банківські та небанківські установи з 
іноземним капіталом. 

Таким чином, у даному випадку, за відсутності чіткого визначення терміну “міжнародна фінансова організація“ 
 може виникнути ситуація, що дає можливість посадовим особам на власний розсуд визначати чи необхідно 
застосовувати до тієї чи іншої міжнародної організації норми Закону України “Про здійснення державних 
закупівель”. 

Крім того, окремі комерційні іноземні фінансові установи зможуть надавати свої послуги, у тому числі і 
державним підприємствам, оминаючи процедури закупівель, визначених у чинній редакції Закону України “Про 
здійснення державних закупівель“.  

Зазначений проект містить корупціогенний чинник, пов’язаний з наявністю прогалини у правовому 
регулюванні питання визначення терміну “міжнародна фінансова організація, що у свою чергу  надає 
можливість для розширення дискреційних повноважень державних органів. 

  

Рекомендації: 

  

З  метою   усунення    корупціогенного    чинника,  рекомендується дати визначення терміну   “міжнародні 
фінансові організації“.  

 Наприклад, можна використати визначення, надане у наказі Міністерства фінансів України від 02.06.2004  № 
367 “Про затвердження Порядку підтвердження належності товарів до інвестиційних проектів міжнародних 
фінансових організацій, для реалізації яких при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України 

може видаватися податковий вексель із строком погашення до кінця поточного бюджетного року“, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2004 за № 1024/9623, -  міжнародні фінансові організації 
(далі - МФО) - створені кількома державами організації - суб'єкти міжнародного публічного права, які надають 

фінансові ресурси державам - членам МФО на умовах, визначених їх установчими документами, і членом яких 
є Україна. 

 

 


