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КНП «Липоводолинська ЦРЛ» з повагою та розумінням ставиться до роботи громадських 
організацій. Здійснення моніторингу та контролю є безумовно необхідними заходами в умовах 
сьогодення. Керівництво лікарні дякує Вашій організації за активну громадську позицію та гарантує 
посилення контролю за своєчасністю та повнотою оприлюднення інформації з питань публічних 
закупівель, а також дотриманням співробітниками Замовника усіх вимог законодавства України. 
Вважаємо за необхідне надати роз’яснення стосовно запиту вих. №01/10_183 від 08.05.2020 року.

У 2020 році з кінця лютого до середини квітня на території України спостерігався дефіцит 
засобів індивідуального захисту, засобів боротьби зі збудниками критичних захворювань, в тому 
числі засобів, необхідних для запобігання поширенню корона-вірусної інфекції. На ринку України 
не можливо було придбати необхідні товари, тим більше відповідної якості. Моніторинг пропозицій 
через мережу Інтернет надавав Замовникам безліч інформації, значний відсоток якої є 
недостовірним.

В момент надання пропозиції постачальники зазначали наявність товару на складі, на прохання 
надіслати зразки, пояснювали, що товар у дорозі, надійде протягом місяця після попередньої оплати 
і це означало, що необхідних товарів не має. При цьому маскою деякі постачальники називали відріз 
агро-волокна з пришитими резиночками. Розміри таких масок також далекі від необхідних.

Лише з кінця квітня 2020 року на ринку почали з'являтись медичні одноразові маски за ціною 
15-19 гривень за штуку. Одноразова маска за нормативами має бути замінена та утилізована через 
дві години від першого застосування. Тобто за добу одного медичного працівника необхідно 
забезпечити щонайменше 12 одноразовими масками. Навіть у випадку придбання таких масок за 
ціною 9 гривень - це 108 гривень на добу. Якщо забезпечити медичного працівника марлевими 
масками, виготовленими з марлі типу 20, відповідно технічних умов, затвердженим МОЗ України, 
то одна маска, яка прасується з двох боків через дві години, а наступного дня знову може 
використовуватись після прання, дані маски є більш економічно ефективною.

Медичних працівників захищати, від можливих заражень необхідно постійно і якісно, тому 
питання придбання стояло над-гостро і над-терміново.

Тендерний комітет замовника складає 6 осіб. Перед тим, як прийняти рішення про придбання 
любого виду товарів, лікарських чи дезіинфікуючих засобів, обов'язково проводиться засідання 
комітету де обговорюються всі деталі закупівлі (можливе залучення лікарів для визначення якісних 
та кількісних характеристик закупівлі).

Керівник закладу несе персональну відповідальність за забезпечення працівників засобами 
індивідуального захисту. Недостатність фінансування у попередні періоди не давала лікарням змогу 
придбати товари «про запас», тому і маски і захисний одяг і антисептики були необхідні тут і зараз, 
але не будь-які, а ефективні.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, яке є Уповноваженим органом з питань 
закупівель, надаючи свої рекомендації та роз’яснення наголошує на тому, що ефективне 
використання коштів не означає придбання найдешевших товарів, сумнівної якості, а означає 
придбання якісних товарів, таких, що відповідають вимогам безпеки та технічним умовам за 
найвигіднішою ціною.
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закупівель, надаючи свої рекомендації та роз’яснення наголошує на тому, що ефективне 
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Зазначені у Вашому запиті питання є дещо суб'єктивними з наступних причин:

- Придбання, здійснені замовником до 19 квітня 2020 року здійснювались відповідно вимог 
Закону України «Про публічні закупівлі» в редакції Документ 922- VII.

«...Стаття 3. Сфера застосування Закону

3. У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких не перевищує 50 тисяч 
гривень, замовник повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може 
каталоги для закупівлі товарів. У разі здійснення таких закупівель без використання електронної 
системи закупівель замовник обоє ’язково оприлюднює в електронній системі закупівель відповідно 
до статті 10 цього Закону звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 
системи закупівель.у тому числі електронні.

Звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, 
повинен містити таку інформацію:

1) дата укладення та номер договору/документа (документів), що підтверджують придбання 
товару (товарів), робіт та послуги (послуг);

2) найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його 
категорія;

3) найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім 'я, по батькові (за наявності) (для 
фізичної особи) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено договір 
про закупівлю;

4) ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних, осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань або реєстраційний номер облікової картки 
платника, податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті) постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг;

5) місцезнаходження (для юридичної особи) або місце проживання (для фізичної особи) 
постачальника товарів, виконавця робіт чи надавача послуг та номер телефону;

6) назва предмета закупівлі;
7) кількість, місце та строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг;
8) ціна та строк виконання договору.
У звіті про договір про закупівлю, укладеному без використання електронної системи 

закупівель, може зазначатися інша інформація.»
Не дивлячись на те, що сума зазначених договорів є меншою від зазначеної у законі, та 

намагаючись максимально прозоро висвітлювати свою діяльність, замовник оприлюднив усі 
здійснені в цей період закупівлі. Жодних порушень законодавства допущено не було.

У будь якому випадку, питання висвітлені у Вашому листі будуть взяті на підвищений 
контроль, відповідальні особи повторно попереджені про необхідність неухильно дотримуватись 
вимог законодавства про публічні закупівлі.

У випадку отримання цільових коштів, направлених на придбання товарів, необхідних для
запобігання поширенню корона-вірусу, такі закупівлі будуть проводитись виключно з дотриманням


