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 Громадська організація «Філософія Серця» представляє мережу Дозорро та здійснює 
громадський моніторинг проведення електронних закупівель і аналізує такі закупівлі з метою 
виявлення можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та 
дотримання принципів здійснення закупівель визначених Законом України «Про публічні закупівлі». 

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro, замовником 
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІННИЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА 
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ проведено наступні закупівлі: 

UA-2020-04-10-000466-b на Код 16160000-4 за ДК 021:2015 (оприскувач акумуляторний 10л. ) 
на суму 16 600 грн. 

UA-2020-04-10-001924-b на Господарські товари (контейнери для ТПВ з пластмаси, відра 
пластмасові, тази пластмасові, пакети для сміття) код за ДК 2015 - 19520000-7 - пластмасові вироби 
на суму 155 854.01  грн. 

Відповідно до пункту 2-1 Розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 
публічні закупівлі" згідно із Законом № 530-IX від 17.03.2020р. «Установити, що дія цього Закону не 
поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, роботи чи послуги, необхідні для 
виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію 
спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19).  

Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі 
замовник оприлюднює звіт про укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, 
звіт про виконання договору відповідно до статті 10 цього Закону. 

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 
відповідальності відповідно до закону».  
Предмет  зазначених закупівель не включений до Переліку, відповідно ці закупівлі мали 
здійснюватися за однією з процедур, визначених Законом   "Про публічні закупівлі".  

Виходячи з вищевикладеного, 
ПРОШУ: 

 

1. Перевірити зазначену закупівлю на предмет законності та розпочати заходи 
моніторингу. 

2. Розглянути це звернення та надати відповідь в електронному вигляді у встановлені законом 
строки 

 
 
 
 

З повагою,   
Голова правління                         Ю.В. Грига 
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