
 
 

Вих.01/10_27 

від 19.02.2021 

Уповноваженій особі Замовника виконавчий комітет 

Івано-Франківської міської ради 

e-mail: ten.mvk@gmail.com  

mvk@mvk.if.ua  

 

Громадської організації  

«Агентство ефективних рішень»  

e-mail: ageffsolutions@gmail.com   

Тел.: +380689679274 

  

  

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері публічних закупівель 

та звертається до Вас з інформацією про наступне. 

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради, код ЄДРПОУ 04054346 (далі – 

Замовник), здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - 

Система). Після детальної їх перевірки зазначаємо: 

Щодо оприлюднення інформації про закупівлю 

Згідно Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон), Замовники, визначені у пунктах 1-3 

частини першої статті 2 Закону, проводять спрощені закупівлі шляхом використання електронної 

системи закупівель у порядку, передбаченому цим Законом, якщо вартість предмета закупівлі дорівнює 

або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої 

статті 3 цього Закону. 

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 10 Закону Замовник оприлюднює у Системі оголошення 

про проведення спрощеної закупівлі та проект договору про закупівлю - не пізніше ніж за шість 

робочих днів до кінцевого строку подання пропозицій.  

18.02.2021 року Замовник оприлюднив оголошення про проведення спрощеної закупівлі на 

придбання природного газу за кодом національного класифікатора ДК 021:2015: 09120000-6 — Газове 

паливо. Унікальний номер закупівлі - UA-2021-02-18-004019-a. 

Кінцевий строк подання пропозицій учасників - 04.03.2021 року. Водночас, станом на 

19.02.2021 року, Замовник не оприлюднив у Системі проект договору. 

Статтею 164-14 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення 

законодавства про публічні закупівлі. Зокрема, порушення порядку визначення предмета закупівлі; 

несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації; 
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тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної 

пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом; 

неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі; 

неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що здійснюються 

відповідно до положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)"; 

ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом; порушення строків розгляду 

тендерної пропозиції - 

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб 

замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було 

піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених осіб 

замовника у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Згідно з частиною 5 ст. 7 Закону, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, 

зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, 

що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у 

сфері публічних закупівель. 

Виходячи з вищевикладеного,  

ПРОШУ:  

1. Перевірити наведену у зверненні інформацію та усунути допущені Замовником порушення у 

разі їх підтвердження. 

2. Здійснювати закупівлі відповідно до норм законів та підзаконних нормативно-правових актів.  

3. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством строки, 

повідомивши, які заходи було вжито для усунення порушень, електронною поштою на е-mail: 

ageffsolutions@gmail.com   

 

 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 
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