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Kyiv, April 10, 2014  - Public procurement reform has been an important area of policy dialogue 

between Government of Ukraine, the World Bank and other development partners as a sound 
public procurement law is essential for ensuring efficient use of public resources. The current Public 
Procurement Law has a number of deficiencies and the Ukrainian Government has submitted draft 
amendments to the Rada to address some of these deficiencies. The proposed amendments bring 
greater alignment with good international practices in public procurement, in particular through 
reducing the number of exceptions to the Law and limiting the cases for exception to categories 
commonly found in international procurement practices. The publication requirements, institutional 
arrangements and complaints review mechanisms are in line with good international practices and 
the World Bank believes that the proposed amendments will contribute to achieving transparency, 
openness and integrity needed in a sound public procurement system. In addition, the amendments 
to the Law stipulate greater involvement of civil society in different stages of the procurement 
process which, we believe, will contribute to improved transparency of the procurement process by 
allowing public oversight and higher accountability standards. 
 

Заява Світвого банку щодо поправок до Закону про державні закупівлі 

Київ, 10 квітня 2014 року  - Реформування державних закупівель лишається важливою 

складовою стратегічного  діалогу, який проводиться між Урядом України, Світовим банком та 
іншими міжнародними партнерами, з огляду на те, що якісне законодавство про державні 
закупівлі є конче потрібним, щоб забезпечити ефективне використання державних ресурсів. 
Діючий Закон про державні закупівлі має ряд недоліків. Уряд України вже надіслав у 
Верховну Раду свій законопроект щодо внесення поправок до Закону для усунення деяких з 
цих недоліків. Запропоновані зміни суттєво наближують державні закупівлі до передової 
міжнародної практики, зокрема, шляхом скорочення числа виключень із Закону та обмеження 
виключень категоріями, які зазвичай зустрічаються в міжнародній практиці закупівель. Вимоги 
щодо оприлюднення, інституційні механізми та процедури розгляду скарг повністю 
узгоджуються з найкращим міжнародним досвідом, тому Світовий банк вважає, що 
запропоновані поправки до Закону сприятимуть досягненню прозорості, відкритості та 
цілісності, які потрібні в належній системі державних закупівель. Крім того, зміни до Закону 
передбачають активніше залучення громадянського суспільства на різних етапах процесу 
закупівель, що, на нашу думку, сприятиме більшій прозорості процесу закупівель та 
підвищенню стандартів підзвітності . 

 


