
Erasmus+

Закупівля товарів (обладнання) та послуг (субпідряд) 

в межах проєктів з розвитку потенціалу вищої освіти

Проєкт ЄС «Мережа національних Еразмус+ офісів та 

команд експертів з реформування вищої освіти –

Національний Еразмус+ офіс в Україні»

Діяльність проєкту координує Виконавче агентство з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів та культури ЄК (Брюссель)

та Представництво ЄС в Україні (Київ)

Проєкти співпраці – ВИКОНАВЦЯМ!!!

2021

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam.html


Принципи 
використання коштів
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 Доброчесності, відкритості, прозорості застосування 
процедур, неприбутковості, цільового використання та 
відслідковуваність виплат, запобігання конфлікту 
інтересів, рівних можливостей для постачальників 
товарів та послуг тощо

 Найкращі пропозиції – ціна=якість

 Наприклад: однаковий тип обладнання – замовлення 
більшої кількості одиниць – краща цінова пропозиція

 Сума гранту проєкту є коштами проєкту, а не 
кожного партнера

 Максимально ефективне використання коштів 
платників податків ЄС

 Детально в Методичних рекомендаціях  - тут

https://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/vykonavtsiam/1324-instruktsii-zakonodavstvo-shablony-pamiatka-ta-inshe.html


Документи для 
використання коштів
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Рамки та правила Програми ЄС:
 Керівництво до Програми ЄС Еразмус+ (англ. / укр.)
 Грантова Угода – приклад тут
 Партнерська угода – приклад тут

Впровадження в Україні – дотримання національного 
законодавства в межах правил Програми ЄС Еразмус+:
 Закони, постанови, реєстрація, офіційне визнання МТД, 

пільги тощо
 Внутрішні інституційні положення щодо впровадження 

міжнародних проєктів (організаційна та адміністративна 
автономія)

 Договори на постачання товарів та послуг
!!! За 12 місяців до кінця проєкту закупівля 

обладнання не є прийнятними витратами (для проєктів 2020 р.)

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/documentation/ErasmusProgrammeGuide_2020-UA final_corrected.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/750MB/ga_cbhe_2020_and_annexes.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/750MB/guidelines_for_the_capacity_building_partnership_agreement_2020.doc


Національне законодавство -
обладнання
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 Міжнародний договір – Рамкова угода між 
Україною і Комісією ЄС, яка ратифікована 
Верховною Радою Законом від 03.09.2008 р. 
№ 360-VI ( 360-17 )»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 
лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної 
системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги»

 Картка реєстрації та План закупівель
 Закон про публічні закупівлі
 Кодекси: бюджетний, податковий, митний
……якщо інше не перебачено міжнародним 
договором….

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_763
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF


Реєстрація проєкту
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 Постанова Кабінету Міністрів України від 15 
лютого 2002 р. № 153 «Про створення єдиної 
системи залучення, використання та 
моніторингу міжнародної технічної допомоги»

У всіх договорах, поданнях, наприклад: звернення до державної 
казначейської служби, накази на відрядження тощо «На виконання 
завдань проєкту ЄС (№__ Назва), офіційно зареєстрованому як 
проєкт міжнародної технічної допомоги ЄС Україні № і дата картки 
реєстрації у межах Міжнародного договору – Рамкова угода між 
Україною і Комісією ЄС, яка ратифікована Верховною Радою 
Законом від 03.09.2008 р. № 360-VI ( 360-17 )»

 Алгоритм та пакет документів, приклади, шаблони
(деталі тут) 

Відеопрезентація про реєстрацію проєктів (деталі тут) 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/153-2002-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_763
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2901-video-prezentatsiia-reiestratsiia-proiektiv-prohramy-erazmus-u-sekretariati-kabinetu-ministriv-ukrainy-pidhotovka-dokumentiv-ta-neobkhidni-protsedury.html
https://erasmusplus.org.ua/novyny/2901-video-prezentatsiia-reiestratsiia-proiektiv-prohramy-erazmus-u-sekretariati-kabinetu-ministriv-ukrainy-pidhotovka-dokumentiv-ta-neobkhidni-protsedury.html


Реєстрація проєкту
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 Офіційне визнання статусу МТД, підтримка держави та 
застосування пільг: податку на прибуток організації, 
всіх податків для нерезидентів, ПДВ товарів та послуг, 
митних зборів, зберігання на безкоштовному складі, 
застосування правил міжнародного партнера з розвитку 
(донора) тощо! Роз'яснення мінекономрозвитку тут.

 Повідомити координаторів з держав-членів ЄС (тут)
 Виконання проєкту та використання коштів на 

відрядження, а у разі вже конкретних наявних 
результатів – на оплату виконавців, мають проходити 
паралельно та не затримувати терміново-необхідні 
виплати!

 Проте закупівлю обладнання можливо починати тільки 
після отримання реєстраційної картки проєкту!

http://www.me.gov.ua/Files/Download?id=2323821e-3c62-4bbd-bdd8-f3827de39b6a
https://erasmusplus.org.ua/en/erasmus/ka2-cooperation-for-innovation-and-good-practices/cbhe-beneficiaries.html


Планування використання 
бюджету проєкту – транші
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Важливо: з першого траншу має вистачити коштів на 
закупівлю обладнання та відрядження!
Прорахуйте і надайте координатору розрахунки необхідної 
суми для закупівлі обладнання та відрядження першої 
половини впровадження проєкту
 Чи вкладається сума у % першого траншу, якщо ні, 

обговорюйте, бо змушені будете співфінансувати
обладнання до отримання наступного траншу

 другий транш – %, на які статті витрат і коли, яка 
звітність

 третій транш – %, на які статті витрат і коли, яка 
звітність (після закриття проєкту – остаточні розрахунки 
за не закритими фінансовими зобов'язаннями)



Статті витрат для кошторису
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Реальні витрати – Real Cost (прозорість, пільги)
 Equipment: обладнання
 Sub-contracting: субпідряд – аудит, зовнішній 

експерт, розроблення веб-сайту, курси 
іноземних мов чи інші, переклад ресурсів тощо

 Міжнародний договір – Закон від 03.09.2008 р. 
№ 360-VI ( 360-17 )

 Картка реєстрації – план закупівель, 
Партнерська та грантова угоди, договори на 
придбання товарів та послуг, акти, інвентарна 
книга, інвентарні номери, наліпки тощо

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/erasmus-capacity-building-in-higher-education-grantholders-meeting_en


Товари та послуги – аплікаційна форма

Інноваційне, сучасне обладнання для навчання студентів різних 
спеціальностей, наприклад: класи для НУШ – педагогічних ЗВО, 
мед.симулятори для медичних ЗВО, музичні інструменти для музичних 
тощо, комп'ютери, ноутбуки, планшети, система для відеоконференцій, 
для забезпечення доданої та віртуальної реальності, для синхронного 
перекладу, смарт дошки, смарт фліп-чарти, проєктори, 3D принтери та 
розхідні матеріали, специфічні прилади, музичні інструменти, 
симулятори, муляжі, офісна техніка тощо; програмне забезпечення для 
дистанційного/змішаного навчання студентів: інженерне, ІТ, для 
іноземних мов тощо. 
Обладнання – інструмент якіснішого досягнення завдань проєкту!

Для договорів субпідряду: аудит, розробка вебсайту (можна 

залучити студентів-підприємців), курси іноземних мов для працівників 

та студентів, переклад освітніх матеріалів, друк навчально-методичного 

забезпечення, промо-матеріали тощо

Що закуповувати?
План закупівель

ЗМІНИ ПЕРЕЛІКУ МОЖЛИВІ ТІЛЬКИ ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ЕАСЕА



Процедури відбору постачальників товарів та послуг

 Закон України «Про публічні закупівлі», п. 6 якщо інше не 
передбачено міжнародним договором, який ратифіковано законом…

 Порядок проведення закупівель – вказати в партнерській угоді
 Кінцева дата закупівлі – вказати в партнерській угоді
 Положення: відкритість, прозорість, запобігання конфлікту інтересів

тощо
 Наприклад: один партнер оголошує конкурс, через сайт, робить

обстеження ринку пропозицій і розсилки, отримує пропозиції, 
спільний тендерний комітет приймають рішення тощо.

The procedures specified in the Programme Guide should be applied for the equipment purchase and

subcontracting identified in the Grant Agreement. The competitive proposals are to be obtained from at

least three suppliers observing the principles of transparency, equal treatment and avoiding conflict of

interest. The decision should be taken based on the best value of money and quality and approved by the

Coordinator. The equipment should be purchased and delivered to Partner Countries beneficiaries,

installed, registered at the accounting and inventory, taken into the guarantee services, labelled with EU

Erasmus+ Programme logo. The equipment should be used for the purposes of the project objectives and

activities implementation during project eligibility period and ensuring the sustainability after the projects

end.

Закупівля обладнання



Процедури закупівель (організація тендерів, документація тощо), 

грантова та партнерська угоди, звичайна практика ЗВО чи 

інституційні регуляції для проєктів МТД

Додаток IV до Грантової угоди – How to use the Grant для проєктів  

попередніх конкурсів до 2018 р. було зазначено що буде 

перевіряти аудит щодо тендеру (переклад укр.мовою тут). 

Методичний посібник про закупівлю обладнання – за посиланням 

Довідково: https://articles.tendergid.ua/ua/open_tenders_in_ukraine.html

«Практичний посібник з контрактних процедур для зовнішньої 

допомоги Європейської Комісії» (PRAG) – www.tender.me.gov.ua

Головні принципи – прозорість, рівні можливості, запобігання 

конфлікту інтересів та зрозумілість процедури відбору 

постачальника/ субпідрядника.

!!!Проєкт зареєстрований як міжнародна технічна допомога ЄС.

Процедури закупівель  
для проєктів ЄС

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/guidelines_for_the_use_of_the_grant_-_cbhe_version_01.05.2016.pdf
https://erasmusplus.org.ua/images/phocadownload/Ongoing_projects/guidelines_for_the_use_of_the_grant_-_cbhe_version_1.05.2016.pdf
https://decentralization.gov.ua/news/12573
https://articles.tendergid.ua/ua/open_tenders_in_ukraine.html
http://www.tender.me.gov.ua/


Постачання товарів/послуг у рамках проєкту міжнародної технічної допомоги
(МТД) та в межах плану закупівлі товарів, робіт і послуг, що придбавають
виконавці проєктів МТД за кошти МТД, не оподатковують ПДВ.
У договорі зазначають «Без ПДВ». За постачання товарів/послуг виконавцю
проєкту МТД постачальник складає податкову накладну на звільнену операцію
та реєструє в ЄРПН. Зокрема, у графі 9 такої податкової накладної
постачальник зазначає код пільги.
За постачання товарів і послуг на митній території України постачальник
зазначає: як МТД код пільги — 14060523; що фінансують за рахунок МТД —
14060524. За постачання звільнених операцій у межах МТД податкових
зобов’язань відповідно до пункту 198.5 Податкового кодексу України не
нараховують.
Щоб підтвердити застосування пільги з ПДВ під час постачань у межах проєкту
МТД, постачальник зберігає копії: реєстраційної картки проєкту, засвідчену
печаткою виконавця проєкту; плану закупівлі, засвідчену печаткою виконавця
проєкту; контракту на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг,
засвідчену підписом і печаткою виконавця проєкту. У контракті зазначають,
що товари, роботи і послуги придбавають коштом проєкту МТД та відповідають
категорії товарів, робіт і послуг, зазначених у плані закупівлі. У податковій
декларації з ПДВ постачання товарів/послуг у межах МТД, звільнених від
оподаткування, постачальник відображає у рядку 5 та у додатку 6 до
декларації.

Звільнення від ПДВ



Дво-три-багатосторонній договір – приклад тут

 Координатор проєкту – платник/замовник
 Тендер: оголошення вебсайти проєкту та ЗВО партнерів
 Обов'язково вказувати що проєкт МТД ЄС, № 

реєстраційної картки та надавати копію Плану 
закупівель

 Постачальник обладнання / послуг: за кордоном 
(розмитнення) чи в Україні

 Отримувачі обладнання: ЗВО партнери проєкту з 
України

 Повна оплата чи частинами
 Застосування пільг: звільнення від ПДВ, митник та інших 

зборів, зберігання на безкоштовному складі тощо

Договори для закупівлі
обладнання/ послуг субпідряду

 Максимально ефективне використання коштів 
платників податків ЄС

https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/5-reiestratsiia-proektiv.html?download=141:pryklad-trystoronnoho-dohovoru-pro-zakupivliu-obladnannia-dlia-proektiv-cbhe
https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/4-dlia-vykonavtsiv-potochnykh-proektiv.html?download=177:rozmytnennia-obladnannia-dosvid-proektu-tempus-iv


Багатосторонній договір

 Координатор проєкту закуповує і постачає для всіх
університетів країн-партнерів централізовано (no split)

 Важливо: постачання через кордон, представник ЗВО 
або брокер, процедура розмитнення, підготовка пакету 
документів, звільнення від митних та інших зборів, 
безкоштовне зберігання на складі тощо

 ЗВО України реєстрація в державній казначейській 
службі, облік, наліпки з логотипом Програми Е+, 
належне використання та утримання тощо

!!! Тільки після отримання погодження від ЕАСЕА 
можливий інший порядок закупівель, наприклад: переказ 
відповідних коштів кожному ЗВО-партнеру проєкту для 
закупівля самостійно – двосторонній договір
Важливо: без ПДВ, митних зб., гарантійне обслуговування.

Договори для закупівлі
обладнання



Статті 
бюджету 

Супровідні документи
(для зберігання з рахунками проєкту)

Облад-
нання

 Рахунки, договори, акти виконаних робіт, приняття на 

баланс, банківські виписки, відеосюжет, фото з лого

 Процедура відбору постачальника: порядок, три 

пропозиції, протокол рішення (прозорість, обстеження

ринку пропозицій, запобігання конфлікту інтересів

тощо)

 Реєстрація в інвентаризаційному обліку, номери (копія)

 Наліпки з логотипом

Суб-
контракти

 Рахунки, договори, акти виконаних робіт тощо

 Банківські виписки

 Процедура відбору: обстеження, 3 пропозиції від різних

постачальників, протокол рішення тощо

Підтверджуючі документи
для фактичних витрат – Real Cost

!!! КУРС ОБМІНУ ВАЛЮТИ



КУРС ВАЛЮТИ (СТ. I.4.6 ГУ)
2

Який курс валюти повинен застосовуватися? 

Якщо відповідно до національного законодавства, може бути різниця

Курсова різниця не покривається грантом!!!

Правила можуть бути вказані а Партнерській угоді для застосування

У фінальному звіті інформація подається в євро 

– середній за період 1ї звітності та всієї діяльності проєкту

2020 calls Projects Beneficiaries with general accounts in a currency other than the euro 
must convert costs incurred in another currency into euros at the average of the daily 
exchange rates published in the C series of the Official Journal of the European Union, 
determined over the corresponding reporting period (available at 
http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html). If no daily euro 
exchange rate is published in the Official Journal of the European Union for the currency 
in question, conversion must be made at the average of the monthly accounting rates 
established by the Commission and published on its website 
(http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm) 
determined over the corresponding reporting period:

e.g. Reporting period 1 = month 1 until submission of request for second prefinancing, 
Reporting period 2 = month 1 to 36 / 24 = the whole project eligibility period available at:

http://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html
http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm
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 На вебсаті ЗВО – перелік та вартість обладнання 
придбаного за кошти МТД ЄС є обов'язковим!!!

 Вказатувати застосування відповідного обладнання 
придбаного за кошти проєкту в силабусах

 Про створені й облаштовані нові класи, центри, 
лабораторії тощо, розмістити інформацію про 
положення створення таких структурних
підрозділів, їх послуги, перелік обладнання, 
відеосюжет, фото обладнання зі стікерами
Еразмус+, веб-сайт (якщо є), адресу розташування
та контакти відповідальних осіб тощо.

Виникають запитання, сумніви –
контактуйте з командою НЕО в Україні



Залишились запитання, потрібна допомога, роз'яснення, (відео)тренінги, 

зустріч з керівництвом чи фінансово-економічним відділом тощо

ДЯКУЄМО 

Тільки для безкоштовного поширення та користування, 

при використанні обов'язкове посилання на джерело: 

 Проєкт ЄС «Національний Еразмус+ офіс в Україні»  - www.erasmusplus.org.ua

Презентацію підготовлено на основі матеріалів ЕАСЕА та виконавців проєктів з України, 

використано малюнки і фото з відкритих Інтернет ресурсів

#Erasmus+ #ErasmusUA

http://www.erasmusplus.org.ua/

