
ПУБЛІКАЦІЯ ПЛАНУ 

ЗАКУПІВЕЛЬ



Ввідповідно до нової редакції закону «Про публічні закупівлі» :

Стаття 4. Планування закупівель та інші передумови здійснення закупівель

1. Планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби у закупівлі

товарів, робіт і послуг. Заплановані закупівлі включаються до річного плану

закупівель (далі - річний план).

Річний план та зміни до нього безоплатно оприлюднюються замовником в

електронній системі закупівель протягом п’яти робочих днів з дня затвердження

річного плану та змін до нього.

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.



Для розміщення річного плану та/або додатку до річного плану через Електронний

майданчик «Держзакупівлі.Онлайн» потрібно в особистому кабінеті в розділі «МІЙ 

ДЗО», обрати опцію «МОЇ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ» та натиснути «ДОДАТИ ПЛАН»



Крок 1 – обрати з переліку «Тип процедури», обрати рік, вписати очікувану

вартість, зазначити валюту, визначити Код продукції за CPV (ДК021-2015) та 

код/коди КЕКВ.

!!! Предмет закупівлі товарів і послуг визначається на основі національного класифікатора України ДК 

021:2015, за показником 4 цифри основного словника та повинна співпадати по всім предметам 

закупівлі. Під час здійснення закупівлі лікарських препаратів предмет закупівлі визначається за 

показником 3 цифри згідно з наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від

19.12.2016 р. N 2092).Роботи визначаються за показником 3 - 5 цифри.



Далі - заповнюємо СКЛАД ПЛАНУ ЗАКУПІВЛІ, вказуємо «Конкретну назву

предмету закупівлі» та «Примітки» ( не обов’язкове поле для заповнення).



Після чого заповнюємо СПЕЦИФІКАЦІЮ ЗАКУПІВЛІ (не обов’язкове поле для 

заповнення). В пункті Опис окремої частини предмета закупівлі(лота) — повторюємо

назву предмета закупівлі. Далі зазначаємо кількість та визначаємо одиниці виміру. 

Повторюємо Код ДК 021-2015(CPV). Якщо декілька предметів за одним кодом ДК тоді

натискаємо ДОДАТИ ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ і відповідно заповнюємо. 



Після заповнення «СПЕЦИФІКАЦІЇ ЗАКУПІВЛІ» переходимо розділу до «ДЖЕРЕЛО 

ФІНАНСУВАННЯ» , де заповнюємо «Тип джерела фінансування» , «Опис» ( обов’язково

вказувати при виборі типа джерела «Інше»), «Сума». Якщо декілька джерел фінансування, 

потрібно натиснути «ДОДАТИ ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ». Також, є можливість

«Видалити джерело фінансування».



ДАТИ ТА СТРОКИ – тут зазначається орієнтовний місяць початку проведення

процедури закупівлі.

Крок 2 – перевіряємо внесену інформацію та натискаємо «ОПУБЛІКУВАТИ» або зберегти у вигляді

чернетки, скориставшись відповідною опцією – «ЗБЕРЕГТИ ЯК ЧЕРНЕТКУ». 



Після внесення усієї обов’язкової інформації, передбаченої формою річного плану та 

натисканням кнопки «Опублікувати» , Електронним майданчиком автоматично 

створюється документ, який розміщується в електронній системі закупівель та 

присвоюється «Ідентифікатор плану» - UA-P-2020-04-27-……- індивідуальний номер по 

якому зручно та швидко можна знайти план. Опублікований план необхідно підтвердити

КЕП/ЕЦП (кваліфікований електронний підпис).



Далі для того щоб план був активний та відображався в системі Prozorro, необхідно

натиснути кнопку « ПЕРЕВЕСТИ У СТАТУС«ЗАПЛАНОВАНО»».

Після того як план буде переведений в статус «ЗАПЛАНОВАНИЙ», з’являться кнопки 

«РЕДАГУВАТИ», «ОГОЛОШЕНО ТЕНДЕР», «СКАСУВАТИ ПЛАН»  та  

«ОГОЛОСИТИ ЦЮ ЗАКУПІВЛЮ».



При натисканні кнопки «ОГОЛОСИТИ ЦЮ ЗАКУПІВЛЮ», майданчик 

автоматично відкриє форму заповнення закупівлі, де одразу підтягнуться дані з плану, 

а саме : Назва , очікувана вартість , та ідентифікатор плану.



При натисканні кнопки «ОГОЛОШЕНО ТЕНДР» , система  попереджає : « Увага! 

Натискання кнопки не призводить до оголошення процедури закупівлі!!! Натискання

кнопки призведе до активації плану та виключить можливість подальшого зв’язку із

процедурою».

Тому, будь ласка перш ніж натиснути кнопку «ОГОЛОШЕНО ТЕНДР», подумайте,  чи потрібно вам 

закривати цей план, тому що потім,  ви НЕ ЗМОЖЕТЕ по цьому плану створити закупівлію , чи 

відредагувати план, чи скасувати.



Коли план в статусі «ЗАПЛАНОВАНИЙ» є 

можливість його скасувати. Якщо відпала потреба в 

закупівлі, то можна перевести план у статус 

«СКАСОВАНИЙ». 

Для скасування плану потрібно зайтив в конкретну позицію

плану, натиснути кнопку «СКАСУВАТИ ПЛАН» , де спочатку

з’явиться  питання-попередження : « Ви впевнені, що хочете

перейти до скасування плану?»



Далі випливає вікно, в якому потрібно вказати: 

«Причину з якої скасовується рядок плану закупівлі».

Після збереження даних, план буде зі

статусам «СКАСОВАНИЙ» та буде 

відображатись «Причина скасування».



Якщо через деякий час  відбулись зміни у Річному плані то натиснувши кнопку 

«РЕДАГУВАТИ» , є можливість внести зміни та знову опублікувати план та 

підписати його КЕП/ЕЦП. 

!!! Радимо вам слідкувати за підказками майданчика. Підказки будуть висвічуватись жовтим

кольором та нагадувати , що потрібно заповнити відповідні поля або виявлено некоректні дані

які потрібно виправити. 



Імпорт плану 



Для імпортування річного плану в розділі «МОЇ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ» потрібно

оберати опцію «ІМПОРТУВАТИ ПЛАН». Після чого з’явиться підказка з 

послідовністю дій та шаблонами таблиць для заповнення. 



Далі відкривається вікно, де потрібно обрати шаблон, скачати його та відкрити.  



Далі заповнються усі обов’язкові поля, а 

саме:

1. Код предмета закупівлі відповідно до ДК

2. Конкретна назва предмета закупівлі

3. Код згідно з КЕКВ (для бюджетних

коштів)

4. Розмір бюджетного призначення за 

кошторисом або очікувана

вартість предмета закупівлі

5. Валюта процедури

6. Процедура закупівлі

7. Орієнтовний початок проведення

процедури закупівлі

8. Рік проведення процедури

9. Джерело фінансування: тип

10. Джерело фінансування: сума



Після заповнення всіх необхідних даних, потрібно зберегти отриману таблицю окремим

документом та завантажте його в модуль імпорту. Для цього ставимо мишкою в поле імпорту

та завантажуємо необхідний документ, скориставшись формою нижче. Після натискання

кнопки ІМПОРТУВАТИ ДАНІ, план почне завантажуватись на сайт. Звіт про результати

імпортування можна побачити на сторінці (у разі допущенної помилки система підкаже в 

якому рядку) 



Якщо не скористатись опцією ОДРАЗУ ПУБЛІКУВАТИ, плани потрапляють автоматично в 

чернетки. Для завершення публікації, у вкладці «Чернетки планів», потрібно поставити галочку біля

необхідного плану, і  натиснути «Опублікувати обрані». Так само можна видалити непотрібні плани

«Відхилити обрані».

У вкладці «Опубліковані плани», потрібно підписати кожну позицію плана окремо КЕП/ЕЦП та перевести  

у статус «Запланований» або скористуватись опцією «ПІДПИСАТИ ОБРАНІ ТА ПЕРЕВЕСТИ В СТАТУС 

«ЗАПЛАНОВАНІ»». 


