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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

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

та звертається до Вас з інформацією про наступне. 

Відділ освіти Городенківської міської ради, код ЄДРПОУ 44018090 (далі – Замовник), здійснює 

закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - Система). Після детальної 

їх перевірки зазначаємо: 

Щодо обрання процедури закупівлі 

Згідно частини першої статті 3 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі- Закону) цей Закон 

застосовується, якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або 

перевищує 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень (для замовників, визначених пунктами 1-3 

частини першої статті 2 Закону) та за умови що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) дорівнює або перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень (для замовників, 

визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону). 

Замовники, визначені у частині першій статті 2 Закону, здійснюють закупівлі шляхом здійснення 

процедур закупівель у порядку, передбаченому цим Законом. 

Згідно частини другої статті 13 як виняток та відповідно до умов, визначених у частині другій статті 

40 цього Закону, замовники можуть застосовувати переговорну процедуру закупівлі. 

Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без 

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення 

договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. 
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В свою чергу Замовник здійснив переговорну процедуру на придбання послуг з організації 

харчування за кодом національного класифікатора ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з організації 

харчування на загальну суму - 16 617 300,00 грн. Унікальний номер закупівлі - UA-2021-02-25-006587-

a.  

Обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі - п. 1 частини 2 ст. 40 Закону, а 

саме: якщо було двічі відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через 

відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет 

закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не 

повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. 

Замовник додає, що дві конкурентні процедури відкритих торгів були автоматично відмінені 

електронною системою закупівель на підставі абз. 2 п. 1 частини 2 ст. 31 Закону (подання для участі у 

відкритих торгах - менше двох тендерних пропозицій). Зокрема: 

- UA-2020-12-13-000087-c. Замовник: Відділ освіти Городенківської РДА (код ЄДРПОУ 

02143502); 

- UA-2021-01-22-000683-b. Замовник: Відділ освіти Городенківської міської ради (код 

ЄДРПОУ 44018090). 

Тобто, Замовник Відділ освіти Городенківської міської ради (код ЄДРПОУ 44018090) здійснив 

тільки одну процедуру відкритих торгів на придбання послуг з організації харчування за кодом 

національного класифікатора ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з організації харчування, очікувана 

вартість закупівлі 16 617 300,00 грн. Унікальний номер закупівлі - UA-2021-01-22-000683-b. Другу 

закупівлю здійснив інший Замовник - Відділ освіти Городенківської РДА (код ЄДРПОУ 

02143502). 

Зважаючи на те, що Замовник Відділ освіти Городенківської міської ради здійснив тільки 

одну процедуру відкритих торгів, а не дві, Замовник не міг здійснити переговорну процедуру 

закупівлі UA-2021-02-25-006587-a з підстав визначених у п.1 ч.2 ст.40 Закону, згідно якого 

переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі якщо було двічі 

відмінено процедуру відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій, визначеної цим Законом. При цьому предмет закупівлі, його технічні 

та якісні характеристики, а також вимоги до учасника процедури закупівлі не повинні відрізнятися від 

вимог, що були визначені замовником у тендерній документації. 

Відтак, Замовник мав повторно оголосити процедуру відкритих торгів на придбання послуг 

з організації харчування за кодом національного класифікатора ДК 021:2015:55320000-9: Послуги з 

організації харчування, керуючись вартісними межами, встановленими в п. 1 ч. 1 ст. 3, та частиною 

1 ст.13 Закону. 

У своїх роз’ясненнях Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України неодноразово наголошувало на тому, що п.1 ч.2 ст.40 Закону може застосовуватись у разі, якщо 

один Замовник двічі здійснював процедуру відкритих торгів, що були відмінені через відсутність 

достатньої кількості тендерних пропозицій. Зокрема: в роз’ясненні на веб-сайті Уповноваженого органу 

з питань закупівель йдеться: “Замовником може застосовуватися переговорна процедура закупівлі 

відповідно до статті 40 Закону, якщо ним двічі відмінено процедури відкритих торгів, у тому числі 

частково (за лотом), які проведені згідно з новою редакцією Закону, через відсутність достатньої 

кількості тендерних пропозицій” (https://me.gov.ua/InfoRez/Details?lang=uk-
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UA&isSpecial=True&id=13850d88-31d7-4d11-a543-

f4d95d1553db&fbclid=IwAR19bnLpCi3cfbSKmS453SndGerShce4mgD7xrIcTHMQkySDQBEp1ONm8jg).  

Статтею 164-14 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення 

законодавства про публічні закупівлі. Зокрема, придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення 

процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону; застосування конкурентного 

діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не 

передбачених законом; невідхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до 

закону; відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності 

до вимог закону (безпідставне відхилення); укладення з учасником, який став переможцем процедури 

закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або 

тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі; внесення змін до істотних умов договору про 

закупівлю у випадках, не передбачених законом; внесення недостовірних персональних даних до 

електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни; порушення строків оприлюднення 

тендерної документації - 

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

замовника від тисячі п’ятсот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною третьою 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 від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом, - 

тягне за собою накладення штрафу на керівника замовника від двох до десяти тисяч 

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. Надати обґрунтування, чим керувався замовник при обранні переговорної процедури у 

закупівлі унікальний номер - UA-2021-02-25-006587-a. 

2. Перевірити наведену у зверненні інформацію.  

3. Усунути допущені Замовником порушення у разі їх підтвердження, здійснити закупівлю 

повторно, провівши процедуру закупівлі, керуючись вартісними межами, встановленими в п. 

1 ч. 1 ст. 3, та частиною 1 ст.13 Закону. 

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

5. 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   
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З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


