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праці в закладах охорони здоров’я – бюджетних 
установах, а саме: 

постанова КМУ від 05.11.11 р. № 524 «Питання  •
оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери» 
(допомога на оздоровлення);
постанова КМУ від 30.08.02 р. № 1298 «Про  •
оплату праці працівників на основі Єдиної та-
рифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати 
праці працівників установ, закладів та організа-
цій окремих галузей бюджетної сфери»;
Порядок № 1418;  •
Умови № 308/519. •

Аналогічні за змістом та обсягом умови оплати 
праці можуть бути встановлені в колективному 
договорі, який згідно з ч. 7 ст. 65 ГК укладається 
на всіх підприємствах, що використовують на-
йману працю.

Такі умови рекомендується встановити як міні-
мальні гарантії для працівників підприємств ме-
дичної галузі, що й було зазначено у Методичних 
рекомендаціях з питань перетворення закладів 
охорони здоров’я з бюджетних установ у кому-
нальні некомерційні підприємства, опублікованих 
на сайті МОЗ. 

Ярослава ДУБРОВА, консультант із публічних закупівель

ЯК ВИЗНАЧИТИ ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ 
ДЛЯ ПРИДБАННЯ ПАРТ І СТІЛЬЦІВ ДЛЯ ШКОЛИ?

Школі виділено субвенцію для закупівлі парт і стільців. Як визначити предмет 
закупівлі? Чи можна закупити парти зі стільцями в комплекті, чи їх потрібно 
окремо закуповувати як різні шкільні меблі?

Предмет закупівлі – це товари, роботи чи по-
слуги, що закуповуються замовником у межах 
єдиної процедури закупівлі, щодо яких учасни-
кам дозволяється подавати тендерні пропозиції 
або пропозиції на переговорах (у разі застосу-
вання переговорної процедури закупівлі) (п. 18 
ч. 1 ст. 1 Закону від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про 
публічні закупівлі», далі – Закон № 922).

Парти та стільці відносяться до товарів, адже 
це – продукція, об’єкти будь-якого виду та при-
значення, у тому числі сировина, вироби, устатку-
вання, технології, предмети у твердому, рідкому 
і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані 
з постачанням таких товарів, якщо вартість таких 
послуг не перевищує вартості самих товарів (п. 32 
ч. 1 ст. 1 Закону № 922).

Предмет закупівлі замовник визначає в порядку, 
встановленому уповноваженим органом.

Відповідно до абзацу другого п. 1 розд. ІІ Поряд-
ку, затвердженого наказом Мінекономрозвитку 
від 17.03.16 р. № 454, предмет закупівлі товарів 
і послуг визначається замовником згідно з п. 17 
і 32 ч. 1 ст. 1 Закону № 922 та на основі Націо-
нального класифікатора ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник», затвердженого наказом 
Мінекономрозвитку від 23.12.15 р. № 1749, за по-
казником четвертої цифри основного словника із 
зазначенням у дужках конкретної назви товару 
чи послуги.

З находимо в ДК 021:2015 ци фр овий код 
39160000-1 «Шкільні меблі». Зауважимо, що 
цей клас містить такі категорії:

39161000-8 Меблі для дитячого садка
39162000-5 Приладдя для навчальних закладів

При цьому в межах категорі ї  39162000-5 
у ДК 021:2015 бачимо таку деталізацію:
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39162100-6 Навчальне обладнання
39162110-9 Навчальне приладдя
39162200-7 Допоміжне навчальне приладдя 

та пристрої

Отже, замовник може закупити парти зі стільцями 
для школи як окремо, так і комплектом. Але неза-
лежно від того, який варіант він обере, предмет 
закупівлі визначатиметься за показником четвер-

тої цифри ДК 021:2015. Наведемо як приклад два 
варіанти назви предмета закупівлі:

ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі» (три  •
комплекти парт учнівських одномісних зі стіль-
цями); 

ДК 021:2015: 39160000-1 «Шкільні меблі» (парти  •
учнівські двомісні – 3 шт., стільці учнівські – 
6 шт.). 

Ярослава ДУБРОВА, консультант із публічних закупівель

ЗА ЯКИМ КОДОМ ДК 021:2015 СЛІД ЗАКУПОВУВАТИ 
ПСИХОЛОГІЧНІ ІГРИ ДЛЯ ШКОЛИ?

Замовнику-бюджетнику необхідно закупити для кабінету психології таке 
шкільне приладдя, як психологічні ігри. Як визначити предмет закупівлі за цим 
приладдям? Чи не потрібно його відносити до коду, за яким закуповуються 
шкільні меблі?

Згідно із Законом від 25.12.15 р. № 922-VIII «Про 
публічні закупівлі» психологічні ігри для учнів 
є товаром. А такий предмет закупівлі замовник 
визначає, керуючись абзацом другим п. 1 розд. ІІ 
Порядку, затвердженого наказом Мінекономроз-
витку від 17.03.16 р. № 454.

Так, предмет закупівлі товарів визначається на 
основі Національного класифікатора ДК 021:2015 
«Єдиний закупівельний словник», затвердже-
ного наказом Мінекономрозвитку від 23.12.15 р. 
№ 1749, за показником четвертої цифри основно-
го словника із зазначенням у дужках конкретної 
назви товару чи послуги.

Довідково: навчальне приладдя – це пред-
мети та матеріали, які використовують у процесі 
навчання для кращого засвоєння знань, умінь 
і навичок. До навчального приладдя належать 
підручники, навчальні посібники, методичні вка-
зівки, словники, довідники, навчальні карти, кар-
тини, таблиці, кіно- та діафільми, прилади, моде-
лі, макети тощо. Навчальне приладдя поділяють 
на друковане, об’ємне, екранне й звукотехнічне 
(Гончаренко С. У. Український педагогічний слов-
ник. – К., 1997).

З а р езультатами ана лізу ци фр ових кодів 
ДК 021:2015 доходимо висновку, що такий товар, 
як психологічні ігри, можна віднести до цифрово-
го коду 39162110-9 «Навчальне приладдя».

Виходячи з того, що предмет закупівлі товару тре-
ба визначити за четвертою цифрою ДК 021:2015, 
звернемо увагу на цифровий код 39160000-1 
«Шкільні меблі».

Отже, виходить, що психологічні ігри в ДК 021:2015 
за четвертою цифрою віднесені до того ж цифро-
вого коду, що й шкільні меблі. Тобто для закупівлі 
психологічних ігор замовник обирає цифровий 
код ДК 021:2015 39160000-1.

Важливо: якщо замовник одночасно має заку-
пити і психологічні ігри для учнів, і меблі для 
школи, то всі ці товари будуть одним предметом 
закупівлі й визначатимуться за вищевказаним 
цифровим кодом ДК 021:2015. І якщо в цілому 
очікувана вартість психологічних ігор і меблів до-
рівнюватиме або перевищуватиме 200 тис. грн., 
замовнику доведеться провести відкриті тор-
ги. При цьому з метою дотримання принципів 
публічних закупівель, зокрема недискримінації 
учасників, рекомендуємо такий предмет закупівлі 
поділити на лоти. 
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