Семінар з питань державних закупівель
і боротьби з корупцією
м.Київ, Україна
29 червня – 1 липня 2016 р.

За підтримки
Програми розвитку комерційного права
Міністерства торгівлі США (CLDP)

У координації з
Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (МЕРТ)

Проект став можливим завдяки фінансуванню
Державним департаментом США

Вівторок, 28 червня

18:00

17:00 Настановча нарада
доповідачів

Настановча нарада виступаючих
Місце:
готель «Редісон Блу» (Radisson Blu), вул. Ярославів Вал, 22
Приміщення: Embassy Suite, 1-й поверх

ПЕРШИЙ Середа, 29 червня
ДЕНЬ

Розвиток законодавства та
передового досвіду України в сфері
державних закупівель

9:00

Реєстрація на програму
Місце:
готель «Редісон Блу» (Radisson Blu), вул. Ярославів Вал, 22
Приміщення: Embassy Suite, 1-й поверх

9:30

Відкриття семінару:
Виступаючі:
Буде визначено пізніше, МЕРТ
Буде визначено пізніше, Програма розвитку комерційного
права Міністерства торгівлі США (CLDP)

10:15

Нове в законодавстві України з державних закупівель
Виступаючі: Буде визначено пізніше, органи державної влади України,
правники та приватний сектор, Антимонопольний
комітет України (АМК)

Огляд розвитку законодавства України про державні закупівлі після семінару CLDP, що
відбувся у липні 2015 року, в тому числі Закону України «Про державні закупівлі», з таких
питань, як оголошення про тендери з державних закупівель, забезпечення рівних
конкурентних умов, роль електронних закупівель у підвищенні ефективності та
запобіганні корупції, дієвий та ефективний розгляд апеляцій постачальників,
Запитання та відповіді на них
11:15

Перерва на каву

11:30

Міжнародний передовий досвід у сфері державних закупівель
Виступ:

Джастін Валентайн (Justin Valentine)

Поглиблене обговорення положень Нової рамкової програми Всесвітнього банку (від 1
липня 2016 р.), які є корисними для належного визначення вартості закупівель і боротьби
з корупцією: тендерні заявки с анормально заниженою ціною, співвідношення ціни та
якості закупівель, стійкі методи вибору у закупівлях, управління нестійкими та

конфліктними ситуаціями / невідкладні закупівлі.
Запитання та відповіді на них
12:30

Обід
Місце: Ресторан “Bistro Côté Est”, 1-й поверх

14:00

Практичне застосування законодавства України та міжнародного
передового досвіду в сфері державних закупівель: проблеми та рішення
Модератор:

Хамада Захаві (Hamada Zahawi)

Експерти-учасники дискусії:

буде визначено пізніше

Обговорення зосереджуватиметься на розгляді реальних прикладів застосування нового
українського законодавства про державні закупівлі, в тому числі процесу розгляду
апеляцій.
Запитання та відповіді на них
15:30

Перерва на каву

15:45

Обговорення в експертній групі: система електронних закупівель як
інструмент забезпечення ефективності закупівель і запобігання
корупції: міжнародний та український досвід
Модератор:

Хамада Захаві (Hamada Zahawi)

Експерти-учасники дискусії:

буде визначено пізніше

Обговорення включатиме розгляд ролі електронних закупівель у вирішенні правових
питань, які перешкоджають ефективному та неупередженому адмініструванню
державних закупівель.
Запитання та відповіді на них

17:00

Кінець програми першого дня семінару

ДРУГИЙ Вівторок, 30 червня
ДЕНЬ

Корупція у державних закупівлях

Місце:
9:00

Резюме програми першого дня семінару

9:15

Практичний приклад з міжнародного досвіду: корупція та кримінальноправові методи захисту
Модератор:

Хамада Захаві (Hamada Zahawi)

Запитання та відповіді на них
11:00

Перерва на каву

11:15

Роль Національного антикорупційного бюро та інших органів державної
влади України в боротьбі з корупцією в державних закупівлях за допомогою
кримінально-правових засобів захисту
Виступаючі:
Запитання та відповіді на них

12:30

Обід

14:00

Передовий досвід стратегічних закупівель
Модератор:

Хамада Захаві (Hamada Zahawi)

Експерти-учасники дискусії: Джастін Валентайн (Justin Valentine)
Обговорення зосереджуватиметься як на конкретних передових методах боротьби з корупцією,
так і на передовому досвіді їх застосування у державних закупівлях.
Запитання та відповіді на них
15:15

Перерва на каву

15:30

Практичний приклад
Виступаючі:
Запитання та відповіді на них

17:00

Кінець програми другого дня семінару

ТРЕТІЙ П'ятниця, 1 липня
ДЕНЬ

Використання міжнародного передового
досвіду з питань боротьби з корупцією в
сфері закупівель

П'ятниця, 1 липня 2016 р.
Місце:
9:15

Резюме програми першого дня семінару

9:30

Роль приватного сектора в зведенні до мінімуму можливостей для корупції
Модератор:

Хамада Захаві (Hamada Zahawi)

Експерти-учасники дискусії: Олександр Окунєв (Oleksandr Okuniev),
Професійна асоціація корпоративного управління (організація-партнер
Центру міжнародного приватного підприємництва), міжнародні експерти
В ході обговорення основна увага приділятиметься ролі механізмів корпоративного комплаєнсу
(забезпечення дотримання встановлених норм) у мінімізації можливостей для корупції.
Запитання та відповіді на них
11:00

Перерва на каву

11:25

Практичний приклад з корпоративного комплаєнсу
Модератор: Олександр Окунєв (Oleksandr Okuniev), Професійна асоціація
корпоративного управління (організація-партнер Центру міжнародного
приватного підприємництва)
Запитання та відповіді на них

12:30

Обід

14:00

Наступні кроки
Модератори: Хамада Захаві (Hamada Zahawi)

15:00

Оцінки та заключні слова
Виступаючі:
Буде визначено пізніше, МЕРТ
Хамада Захаві (Hamada Zahawi), Програма розвитку комерційного права

Міністерства (Департаменту) торгівлі США
16:00

Кінець програми семінару

