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Вступ
Програма розвитку комерційного права (CLDP), створена в 1992 р., – це програма Офісу
Генерального юридичного радника Міністерства торгівлі США, яка має унікальне
завдання надавати технічну допомогу в сфері комерційного права державному та
приватному секторам перехідних країн для підтримки цілей їхнього економічного
розвитку. CLDP допомагає перехідним країнам надаючи навчальні та консультативні
послуги представникам влади, законодавцям, працівникам регуляторних органів, суддям,
правникам, освітянам та іншим зацікавленим сторонам.
Підґрунтя
Протягом останніх кількох років CLDP надає допомогу країнам ЄвропейськоЄвразійського регіону, в тому числі Україні, у реформуванні та розвитку їхніх систем
державних закупівель на основі принципів справедливості, прозорості та ефективності,
окреслених в рамках Угоди СОТ про державні закупівлі.
Забезпечення міцної основи для державних закупівель згідно з цією Угодою вимагає
належного розуміння особливих ролей державного і приватного секторів, в тому числі
взаємодії між дотриманням встановлених норм у корпораціях і державними закупівлями.
Крім того, необхідно приділити належну увагу прозорості, справедливості й ефективності
закупівель в Україні як передумовам ефективної імплементації в Україні Угоди СОТ про
державні закупівлі. З цією метою CLDP у співпраці з Центром міжнародного приватного
підприємництва (CIPE) збере урядовців із закупівель з різних регіонів України, а також
осіб, відповідальних за розробку державної політики в цій сфері, та представників
приватного сектора для обговорення та вивчення відповідного міжнародно визнаного
передового досвіду щодо законодавчих та інституційних основ для рішень, які можна
здійснити на практиці.
Цілі
Цілі цієї програми такі:
1) поліпшити розуміння механізмів державних закупівель;
2) усунути або зменшити можливості для корупції в сфері державних закупівель в
Україні за допомогою розгляду правових наслідків і правових питань практичного
застосування нового Закону України «Про державні закупівлі», який частково
набрав чинності 1 квітня і набере повної чинності 1 серпня 2016 року;
3) посприяти забезпеченню прозорої, дієвої та ефективної роботи системи державних
закупівель в Україні;
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4) посприяти вдосконаленню системи кримінально-правових засобів боротьби з
корупцією за допомогою всеохопного розгляду стану існуючої системи державних
органів, відповідальних за боротьбу з корупцією, таких як Національне
антикорупційне бюро, від якого вимагається працювати в координації з
Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України та іншими
правоохоронними органами;
5) допомогти в навчанні головних посадових осіб корпорацій, відповідальних за
дотримання встановлених норм, для боротьби з корупційною практикою в
приватному секторі .
Опис програми
З 29-го червня до 1-го липня 2016 року CLDP у співпраці з CIPE та Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України, а також Антимонопольним комітетом України,
Національним антикорупційним бюро України та іншими відповідними органами
державної влади проведе в м. Києві семінар з питань державних закупівель і боротьби з
корупцією. Серед учасників будуть також зарубіжні спеціалісти й представники
приватного сектору.
На семінарі буде досліджено відповідну законодавчу і нормативну базу в Україні,
процедури та дії, які призводять до більш прозорої діяльності державної влади, методи
створення і підтримання ефективних процедур корпоративного управління щодо
державних закупівель, а також стратегії для реалізації потенційних реформ за допомогою
подальшого законодавства.
Очікувані результати
Семінар посприяє розвитку потенціалу України для розуміння і реалізації нормативноправової бази та функціональних механізмів у системах державних закупівель,
спрямованих на підвищення ефективності закупівель та розширення можливостей для
міжнародних учасників тендерів, а також для приватного сектору України при зниженні
загрози шахрайства, корупції, таємних змов і конфліктів інтересів.
Очікується, що більш прозорі, раціональні та безпечні системи державних закупівель в
Україні допоможуть у зростанні її приватного сектора, залученні прямих іноземних
інвестицій, а також відкритті нових безпечних можливостей як для американських, так і
для українських компаній, що прагнуть вийти на нові ринки.
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