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Про надання інформації
Державна казначейська служба України розглянула лист Державного
підприємства «Державний центр інформаційних ресурсів України»
від 11.05.2021 № 272/21 щодо реєстрації в органах Казначейства бюджетних
зобов'язань за договорами про надання послуг з використання Системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади версії 2.0 та у межах
компетенції повідомляє наступне.
Пунктом 1 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі»
(далі – Закон) встановлено, що договір про закупівлю укладається відповідно
до норм Цивільного кодексу України (далі – Кодекс) та Господарського
кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
Відповідно до частини 1 статті 638 Кодексу договір є укладеним, якщо
сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.
Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що
визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а
також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути
досягнуто згоди.
При цьому, відповідно до частини 1 статті 639 Кодексу договір може бути
укладений у будь-якій формі, якщо вимоги щодо форми договору не
встановлені законом.
Зазначаємо, що відповідно до статті 633 Кодексу публічним договором є
договір, в якому одна сторона-підприємець взяла на себе обов’язок здійснювати
продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї
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звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх
споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.
Окрім того, відповідно до частини 1 статті 634 Кодексу договором
приєднання є договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах
або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом
приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому. Друга
сторона не може запропонувати свої умови договору.
Відповідно до пункту 1.1 Договору про надання послуг з використання
Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версії 2.0 (для
підприємств, що фінансуються з бюджету) (далі – Договір) цей договір є
договором приєднання в розумінні статті 634 Кодексу та діє протягом
поточного бюджетного періоду (пункт 1.4 Договору), і може бути укладений
лише шляхом приєднання Користувача до всіх його умов в цілому, шляхом
надання Виконавцю підписаної заяви-приєднання до цього договору, яка
розміщена на веб-сайті https://dir.gov.ua/, при цьому Користувач не може
запропонувати свої умови до цього Договору. Заява – приєднання є
невід’ємною частиною цього Договору.
Пунктом 8.1 Договору встановлено, що договір набуває чинності з
моменту прийняття Виконавцем від Користувача Заяви-приєднання та діє до 31
грудня календарного року відповідного бюджетного періоду (або до дати
відмови будь-якої Сторони від цього Договору, але не раніше виконання однією
із Сторін взятих на себе обов’язків).
Заява-приєднання до Договору містить обраний тарифний план, який
включає вартість підключення та розмір щомісячної абонентної плати.
При цьому, загальна ціна цього Договору становить суму вартості послуг
з використання Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версії
2.0, наданих Виконавцем протягом строку дії Договору (пункт 3.1 Договору).
Відповідно до пункту 8.2.1 Договору виконавець, отримавши два
примірники Заяви-приєднання, у разі відсутності заперечень до оформлення та
заповнення такої Заяви надсилає лист Користувачу з відміткою про прийняття,
датою та присвоєним індивідуальним номером.
Відповідно до пункту 8.2.3 Договору він вважається укладеним з моменту
присвоєння індивідуального номеру Виконавцем. Індивідуальний номер та дата
присвоєння є номером та датою договору.
Відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України казначейське
обслуговування бюджетних коштів передбачає, зокрема, контроль за взяттям
бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів та здійсненням
платежів за цими зобов’язаннями.
Органи Казначейства здійснюють реєстрацію та облік бюджетних
зобов’язань, бюджетних фінансових зобов’язань розпорядників і одержувачів
бюджетних коштів відповідно до Бюджетного кодексу України та з
урахуванням вимог Закону України «Про міжнародні договори України»,
законодавства у сфері публічних закупівель, інших актів законодавства
України, що не суперечать бюджетному законодавству, та Порядку реєстрації
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та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та
одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби
України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.03.2012
№ 309, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.03.2012
за № 419/20732 (далі – Порядок № 309).
Для виконання Казначейством, покладених на нього функцій з контролю
за дотриманням бюджетного законодавства у частині реєстрації бюджетних
зобов’язань, органи Казначейства звіряють договори на предмет договору, ціну
та строк її договору.
Відповідно до абзацу 4 пункту 2.2 Порядку № 309 у разі взяття
бюджетного зобов'язання за окремими напрямами видатків, у тому числі за
бюджетними зобов'язаннями, у яких не зазначаються суми, у Реєстрі
бюджетних зобов’язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів
(далі – Реєстр), суми проставляються розпорядниками бюджетних коштів
розрахунково, але в межах річних планових показників.
Пунктом 2.2 Порядку № 309 визначено, що розпорядники бюджетних
коштів протягом 7 робочих днів з дати взяття бюджетного зобов’язання
подають до відповідного органу Казначейства Реєстр на паперових
(у двох примірниках) та електронних носіях і оригінали документів або їх копії,
засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття
бюджетного зобов’язання.
Крім того, згідно з частиною третьою статті 3 Закону Звіт про договір про
закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель,
оприлюднюється в електронній системі закупівель згідно зі статтею 10 Закону
та повинен містити, зокрема, назву предмета закупівлі, ціну та строк виконання
договору. У звіті про договір про закупівлю, укладеному без використання
електронної системи закупівель, може зазначатися інша інформація.
Виходячи із наведеного, публічний договір про надання послуг з
використання Системи електронної взаємодії органів виконавчої влади версії
2.0 є правомірним та може бути зареєстрований в органах Казначейства.
Заява приєднання з відміткою про прийняття (датою та присвоєним
індивідуальним номером) та Звіт про договір про закупівлю, укладений без
використання електронної системи закупівель, оформлені з дотриманням
положень визначених статтею 48 Бюджетного кодексу України та пункту 2.1
Порядку № 309 є підставою для реєстрації в органах Казначейства бюджетних
зобов’язань за договорами про надання послуг з використання системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади (у формі приєднання), що
укладаються без використання електронної системи закупівель.
Перший заступник Голови
Людмила РУДІК 285-84-03
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