
 Публічні закупівлі в сфері організації 
харчування в закладах освіти. 

Зразки документів для здійснення 
закупівель. 
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Начальник управління конкурентної політики 
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Публічні закупівлі за кодами класифікації в сфері організації харчування в 
закладах освіти

В залежності від стану 
конкуренції на ринку 
харчування в закладах 
освіти, замовник може 
обирати відповідний 
код ДК, за яким 
проводити процедуру 
закупівлі.



1. ДК 021:2015-55510000-8 – Послуги їдалень



1. ДК 021:2015-55520000-1 – Кейтерингові 
послуги



1. ДК 021:2015-15800000-6 – Продукти харчування  
різні



Недостатній досвід організаторів процедур публічних 
закупівель
Неналежне виконання умов договорів постачальниками, як 
наслідок - неналежна якість надання послуг з організації 
харчування

Довготривалість процедур публічних закупівель

Недостатня кількість постачальників продуктів 
харчування та послуг з організації гарячого харчування 
учнів на окремих територіях

Основні виклики під час проведення публічних закупівель в сфері організації харчування 
в закладах освіти 



OUR 
ACHIVEMENT

Методичні 
рекомендаціїщодо здійснення 

закупівель у сфері 
організації харчування

(наказ Мінекономіки 

від 30.10.2020 №2208)

Примірна 
ТД- послуги їдалень

- кейтерингові послуги

Модуль 
аналітики 
Bi Prozorro- швидкий пошук 

аналогічних процедур 
закупівель

- проведення аналізу 
стану конкуренції у 

регіоні  

Prozorro Маркет 

швидкий інструмент 

для закупівлі продуктів 

харчування у 

провірених 

постачальників 

Зразки 
договорівпро закупівлю продуктів 

харчування та послуг їдалень



ПОСЛУГИ ЇДАЛЕНЬ
ДК 021:2015-55510000-8

ПРИМІРНА 
ТЕНДЕРНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ
Зазначена примірна тендерна документація 

рекомендована для використання 

замовникам під час розробки власної 
тендерної документації. 
Замовники можуть використовувати 

відповідні формулювання та підходи, 

визначені зазначеною примірною тендерною 

документацією.

Примірні умови договору
• Деталізовано, зокрема, відповідальність за 

неякісне та неналежне виконання договору 

або надання послуг постачальником. 

• Запропоновано перелік заходів щодо 

контролю за якістю надання послуги. 

• Передбачено оперативно-господарські 
санкції та порядок їх застосування.

Технічні вимоги до предмета 
закупівлі• Примірна ТД містить перелік вимог до 

продукції та процедури надання послуги.

Кваліфікаційні вимоги до 
Учасника• Визначено орієнтовний перелік вимог до 

учасника, які можуть бути використані 
замовником під час розробки ТД.



КЕЙТЕРИНГОВІ 
ПОСЛУГИ
ДК 021:2015-55520000-1 Зазначена примірна тендерна документація 

рекомендована для використання 

замовникам під час розробки власної 
тендерної документації. 
Наразі примірна ТД опрацьовується АМКУ. 

В подальшому буде розміщена на веб-сайті 
Мінекономіки.

Примірні умови договору
• Деталізовано, зокрема, відповідальність за 

неякісне та неналежне виконання договору 

або надання послуг постачальником. 

• Запропоновано перелік заходів щодо 

контролю за якістю надання послуги. 

• Передбачено оперативно-господарські 
санкції та порядок їх застосування.

Технічні вимоги до предмета 
закупівлі• Примірна ТД містить перелік вимог до 

продукції та процедури надання послуги.

Кваліфікаційні вимоги до 
Учасника• Визначено орієнтовний перелік вимог до 

учасника, які можуть бути використані 
замовником під час розробки ТД.

ПРИМІРНА 
ТЕНДЕРНА

ДОКУМЕНТАЦІЯ
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6ЧІТКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ЗАМОВНИКАМ ЩОДО 

ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР 
ЗАКУПІВЕЛЬ

ПРИМІРНА ТЕНДЕРНА 
ДОКУМЕНТАЦІЯ

ЕФЕКТИВНЕ 
ПРОВЕДЕННЯ 

ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЛІ
КОНТРОЛЬ ЗА ЯКІСТЮ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ

ПРОЗОРІ ТА ЧІТКІ УМОВИ ДЛЯ 
УЧАСТІ У ПРОЦЕДУРІ ЗАКУПІВЛІ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА 
НЕЯКІСНЕ НАДАННЯ 

ПОСЛУГ

Кінцева мета у публічних закупівлях в сфері шкільного харчування 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

         

Міністерство економіки України


