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Начальнику головного управління Державної 

казначейської служби України в Івано-

Франківській області 

Смачило Вірі Степанівні 

e-mail:  office@if.treasury.gov.ua  

 

Громадської організації  

«Агентство ефективних рішень»  

e-mail: ageffsolutions@gmail.com   

  

  

  

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

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

та звертається до Вас з інформацією про наступне: 

Головне управління Державної казначейської служби України в Івано-Франківській області, 

код ЄДРПОУ 37951998 (далі – Замовник), здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель (далі - Система). Після детальної їх перевірки зазначаємо: 

Щодо строку укладення договору про закупівлю 

Замовник у Системі здійснив закупівлю охоронних послуг за кодом національного класифікатора 

ДК 021:2015: 79710000-4 — Охоронні послуги. Унікальний номер закупівлі - UA-2020-01-30-001622-a. 

За результатами розгляду тендерних пропозицій учасників Замовник оприлюднив повідомлення про 

намір укласти договір з ПП АЯКС 54 (код ЄДРПОУ 31694681) від 18.02.2020 року. В свою чергу 

договір з  ПП АЯКС 54 №30-20 про закупівлю охоронних послуг Замовник уклав 16.03.2020 року, тобто 

з порушенням частини 2 статті 32 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закону), 

відповідно до якої Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний 

переможцем торгів протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 20 днів з дня 

прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної 

документації та пропозиції учасника-переможця .  

З огляду на твердження частини першої статті 37 Закону, договір про закупівлю охоронних 

послуг №30-20 від 16.03.2020 року є нікчемним, оскільки укладений з порушенням строків 

передбачених частиною другою статті 32 Закону (в редакції Закону від 01.12.2020, яка була чинна на 

момент здійснення закупівлі та укладення договору). 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

  

1. Врахувати наведену вище інформацію та усунути вказане порушення.  
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2. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель, щодо порушень при проведенні 

закупівель, викладених в цьому зверненні.  

3. В подальшому дотримувався норм законодавства при здійсненні публічних закупівель. 

4. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки, повідомивши, які 

заходи було вжито для усунення вказаного порушення. 

Прошу надати відповідь електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com   

 

 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 
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