
 
 

 
 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ ФОРУМУ 

«НОВІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МІНЕКОНОМІКИ 

У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА» 
 

 За результатами широкого обговорення затвердженої редакції 

Методичних рекомендацій щодо методології особливостей здійснення 

закупівель у сфері дорожнього господарства та перспектив розвитку 

публічних закупівель у дорожній галузі, сформовані наступні пропозиції. 

 

1. Про необхідність складання тендерної документації з урахуванням 

положень Методичних рекомендацій 

Відповідно до пункту 4 Загальних положень Методичних рекомендацій, 

методологія розроблена з метою організовувати та проводити процедури 

закупівлі із дотриманням принципів максимальної економії, ефективності та 

пропорційності, добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості на всіх 

стадіях закупівель, недискримінації учасників та рівного ставлення до них, 

об’єктивного та неупередженого визначення переможця процедури закупівлі 

та запобігання корупційним діям і зловживанням.  

Разом з цим, ціль Методичних рекомендацій полягає у зменшенні 

ризиків для суб’єктів сфери публічних закупівель шляхом розробки єдиного 

підходу до організації закупівель, підготовки тендерної документації  та 

проекту договору, стимулюючи добросовісну конкуренцію та розширення 

кола потенційних учасників. 

З урахуванням викладеного, Замовники мають дотримуватися 

положень Методичних рекомендацій щодо методології особливостей 

здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства, оскільки 



 
 

 
 

методологія направлена виключно на закріплення принципів та засад 

публічних закупівель, деталізацію та конкретизацію положень 

обов’язкового для Замовника Закону України «Про публічні закупівлі» з 

урахуванням особливостей дорожнього ринку.  

 

 

2. Щодо можливості запровадження Методичних рекомендацій на 

усіх рівнях Замовників послуг у сфері публічних закупівель 

дорожньої галузі 

 

Згідно положень Методичних рекомендацій, метою є підвищення 

ефективності закупівель робіт із будівництва (нове будівництво, капітальний 

ремонт та реконструкція) автомобільних доріг загального користування 

Державним агентством автомобільних доріг України та державними 

організаціями, що належать до сфери його управління  та дотримання 

принципів здійснення публічних закупівель. 

Водночас Методологія містить рекомендації щодо основних вимог під 

час розроблення тендерної пропозиції при проведенні процедур закупівель, 

які доцільно використовувати замовникам. 

Відповідно до викладеного, у процесі складання тендерної 

документації використання Методичних рекомендацій щодо методології 

особливостей здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства 

має бути не лише Службами автомобільних доріг України, але й 

Замовниками послуг у сфері публічних закупівель усіх рівнів, 

включаючи обласні державні адміністрації. 

 

3. Про формування єдиного підходу до складання тендерної 

документації 

Міністерство інфраструктури України, Державне агентство 

автомобільних доріг України, інші установи, організації та підприємства, 



 
 

 
 

діяльність яких прямо чи опосередковано пов’язана із публічними 

закупівлями у дорожній галузі та направлена на реалізацію державної 

політики у сфері дорожнього господарства, розвитку, будівництва, 

реконструкції та модернізації дорожньої інфраструктури, повинні 

забезпечити ефективне використання коштів державного бюджету України та 

міжнародних фінансових установ, направлених на розбудову якісної 

інфраструктури. 

На підставі цього, використання у процесі складання тендерної 

документації Методичних рекомендацій щодо методології особливостей 

здійснення закупівель у сфері дорожнього господарства має бути 

пріоритетним та Замовники усіх рівнів мають сформувати єдиний 

підхід, що дасть змогу стимулювати добросовісну конкуренцію, 

зменшить навантаження Антимонопольного комітету України як органу 

оскарження та забезпечить ефективне використання державних коштів. 


