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ЗВЕРНЕННЯ 
 

Електронна система закупівель ProZorro покликана заощадити бюджетні кошти,        
створити рівні, прозорі та справедливі умови для всіх учасників, які бажають взяти участь у              
закупівлях. Кошти, за які здійснюється закупівля, акумулюються за рахунок податків та           
зборів членів територіальної громади і ввірені посадовим особам органів місцевого          
самоврядування та їх структурним підрозділам, а також комунальним підприємствам та          
установам для цільового та економічного використання, на першочергові потреби         
територіальної громади. Натомість, розпорядник бюджетних коштів, Департамент 
капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код       
ЄДРПОУ 04011650), витрачає ввірені йому кошти без будь-якої економії, порушує порядок           
проведення закупівель, визначений Законом України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон). 

 
За наслідками здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про         

витрачання бюджетних коштів мною, як учасником Громадської організації “Платформа         
громадський контроль”, були з’ясовані певні обставини, які свідчать про грубі порушення           
розпорядником бюджетних коштів, Департамент капітального будівництва      
Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650), вимог        
Закону, що полягає у наступному. 

 
1. Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,          
замовником Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної      
державної адміністрації, код ЄДРПОУ 04011650 (надалі - Замовник) було проведено          
переговорну процедуру: 

Ідентифікатор 
тендера 

Код CPV  Очікувана 
вартість, грн 

Вартість 
договору, грн 

Переможець 

UA-2019-10-07-001909-
b 

45300000-0 
Будівельно-монтажні 
роботи 4 206 717,50 4 206 717,50 ТОВ "АВІКО" 

 

mailto:postmast@dkrs.gov.ua
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Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон)               
замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює         
на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом         
та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, договір про закупівлю - протягом            
двох днів з дня його укладення. 

Замовником було опубліковано укладений договір №334/10-19 від 21.10.2019 року з          
переможцем 21.10.2019 року. Відповідно до п.п. 1.5, 2.1 та 10.1 договору Додаток 2 та              
Додаток 3 є невід’ємними частинами договору. Проте додатки до договору були           
опубліковані лише 29.10.2019 року. 

Ч.1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох            
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та            
обов’язків. 

Відповідно до ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять           
умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими              
відповідно до актів цивільного законодавства.  

З огляду на вищевикладене, замовником опубліковано у строки лише частину          
договору, а не договір в повному обсязі. 

Замовник порушив абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
 
 

2. Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,          
Замовником було проведено відкриті торги: 

Ідентифікатор 
тендера 

Код CPV  Очікувана 
вартість, грн 

Вартість 
договору, грн 

Переможець 

UA-2019-09-06-002225-
b 

45300000-0 
Будівельно-монтажні 
роботи 128 260 306,80 125 709 550,00 ТОВ СК СТРОЙІНВЕСТ 

 
Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон)               

замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює         
на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом         
та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, договір про закупівлю - протягом            
двох днів з дня його укладення. 

Замовником було опубліковано укладений договір №329/10-19 від 24.10.2019 року з          
переможцем 24.10.2019 року. Відповідно до п.п. 1.5, 2.1 та 10.1 договору Додаток 2 та              
Додаток 3 є невід’ємними частинами договору. Проте додатки до договору були           
опубліковані лише 29.10.2019 року. 

Ч.1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох            
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та            
обов’язків. 

Відповідно до ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять           
умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими              
відповідно до актів цивільного законодавства.  

З огляду на вищевикладене, замовником опубліковано у строки лише частину          
договору, а не договір в повному обсязі. 

Замовник порушив абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
 
 



3. Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,          
Замовником було проведено відкриті торги: 

Ідентифікатор 
тендера 

Код CPV  Очікувана 
вартість, грн 

Вартість 
договору, грн 

Переможець 

UA-2019-09-17-000492-
a 

45300000-0 
Будівельно-монтажні 
роботи 6 631 071,60 5 828 063,64 

ТОВ «Будівельна 
компанія «НОРМА» 

 
Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон)               

замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює         
на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом         
та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, договір про закупівлю - протягом            
двох днів з дня його укладення. 

Замовником було опубліковано укладений договір №333/10-19 від 22.10.2019 року з          
переможцем 22.10.2019 року. Відповідно до п.п. 1.5, 2.1 та 10.1 договору Додаток 2 та              
Додаток 3 є невід’ємними частинами договору. Проте додатки до договору були           
опубліковані лише 29.10.2019 року. 

Ч.1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох            
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та            
обов’язків. 

Відповідно до ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять           
умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими              
відповідно до актів цивільного законодавства.  

З огляду на вищевикладене, замовником опубліковано у строки лише частину          
договору, а не договір в повному обсязі. 

Замовник порушив абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
 
 
4. Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,          
Замовником було проведено відкриті торги: 

Ідентифікатор 
тендера 

Код CPV  Очікувана 
вартість, грн 

Вартість 
договору, грн 

Переможець 

UA-2019-09-18-000340-
b 

45453000-7 
Капітальний ремонт і 
реставрація 18 562 668,00 16 335 000,00 ПП "Верхолаз" 

 
Згідно абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі” (далі - Закон)               

замовник самостійно та безоплатно через авторизовані електронні майданчики оприлюднює         
на веб-порталі Уповноваженого органу в порядку, встановленому Уповноваженим органом         
та цим Законом, інформацію про закупівлю, зокрема, договір про закупівлю - протягом            
двох днів з дня його укладення. 

Замовником було опубліковано укладений договір №336/10-19 від 23.10.2019 року з          
переможцем 23.10.2019 року. Відповідно до п.п. 1.5, 2.1 та 10.1 договору Додаток 2 та              
Додаток 3 є невід’ємними частинами договору. Проте додатки до договору були           
опубліковані лише 29.10.2019 року. 

Ч.1 ст. 626 Цивільного кодексу України визначено, що договором є домовленість двох            
або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та            
обов’язків. 



Відповідно до ч.1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять           
умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими              
відповідно до актів цивільного законодавства.  

З огляду на вищевикладене, замовником опубліковано у строки лише частину          
договору, а не договір в повному обсязі. 

Замовник порушив абз. 8 ч. 1 ст. 10 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
 
 

Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань зокрема здійснює         
моніторинг закупівель у відповідності до статті 7-1 Закону України “Про публічні закупівлі”.  

Моніторинг закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі,       
укладання договору про закупівлю та його виконання. 

Рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу державного         
фінансового контролю або його заступник за наявності зокрема інформації, отриманої від           
громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері          
публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних          
закупівель відповідно до статті 9 цього Закону. 

Результати моніторингу мають відображатись у формі висновку визначеного виду.         
Форма висновку визначена Наказом Державної аудиторської служби України від 23.04.2018          
№ 86, який наразі зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.06.2018 р. за №             
654/32106. 

 
Хочу підкреслити: 
1) 24.04.2018 наказом Держаудитслужби №86 затверджена форма висновку про         

результати моніторингу та порядок його заповнення. 
2) 26.07.2018 Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №631 про порядок           

проведення перевірок державних закупівель. 
3) В липні місяці остаточно ДП Прозорро передало кабінет аудитора (ДАСУ) для            

моніторингу закупівель та відображенню всієї інформації в кабінеті. 
Тобто наразі можна як робити перевірку публічних закупівель за постановою          

№631, так і повноцінно проводити  моніторинг закупівель. 
 
Статтею 16414 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення        

законодавства про закупівлю. У відповідності до вимог ст. 255 КУпАП, у таких категоріях             
справ протоколи про правопорушення мають право складати органи державного фінансового          
контролю, з подальшою передачею його до суду для вирішення питання про притягнення            
осіб до відповідальності. 

Відповідно до ст. 15 Закону України “Про звернення громадян” органи державної           
влади, місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники та посадові особи           
підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, до          
повноважень яких належить розгляд заяв (клопотань), зобов'язані об'єктивно і вчасно          
розглядати їх, перевіряти викладені в них факти, приймати рішення відповідно до чинного            
законодавства і забезпечувати їх виконання, повідомляти громадян про наслідки розгляду          
заяв (клопотань). 

Згідно ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” звернення         
розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження,             
а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше            
п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у             

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012342.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125463.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T125463.html


зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи,        
організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що            
повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення          
питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. 

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено          
від встановленого цією статтею терміну. 

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 7 Закону України “Про публічні закупівлі” підставою для               
прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі є, зокрема, інформація, отримана від           
громадських об’єднань, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері          
публічних закупівель, виявлених за результатами громадського контролю у сфері публічних          
закупівель відповідно до статті 9 цього Закону. 

Так, у ст. 9 цього Закону зазначено, що громадський контроль забезпечується через            
вільний доступ до всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню           
відповідно до цього Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній            
системі закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або           
письмово органів, уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення         
законодавства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи          
закупівель. 

З аналізу положень вищенаведених нормативно-правових актів вбачається, що        
Східний офіс Держаудитслужби зобов’язаний в 30-денний термін з моменту отримання          
звернення ГО “Платформа громадський контроль” про виявлені порушення        
законодавства у сфері публічних закупівель: 

- розглянути зазначене звернення, перевірити викладені в ньому факти; 
- прийняти рішення про початок моніторингу закупівель      
UA-2019-10-07-001909-b, UA-2019-09-06-002225-b, UA-2019-09-17-000492-a; 
- письмово повідомити ГО “Платформа громадський контроль” про       
наслідки розгляду цього звернення. 
 
Не треба писати, що ви розглянете або врахуєте інформацію під час перевірки,            

або застосовувати інші варіанти відписок. 
Ви маєте після звернення або почати моніторинг протягом 30 днів, або написати            

відповідь з поясненням, чому не можна почати моніторинг та вказати, що в закупівлі             
немає порушення. 

В іншому випадку, ми будемо змушені звернутися до суду для захисту своїх прав,             
викладених вище. 

 
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні          

закупівлі» та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -  
 

ПРОШУ: 
 

1. Почати моніторинг закупівель UA-2019-10-07-001909-b, UA-2019-09-06-002225-b,      
UA-2019-09-17-000492-a. 

2. Перевірити дії посадових осіб Департаменту капітального будівництва        
Дніпропетровської обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650) з приводу         
вищезазначених закупівель на законність та відповідність вимогам законодавства про         
закупівлі. 



3. Призначити та провести перевірку закупівель UA-2019-10-07-001909-b,       
UA-2019-09-06-002225-b, UA-2019-09-17-000492-a згідно Постанови Кабінету Міністрів      
України № 631 від 1 серпня 2013 р та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України               
№ 659 від 26 липня 2018 р. 

4. Після проведення перевірки закупівель та у разі неусунення порушення запросити           
персональні дані порушників, скласти протокол та надіслати протокол до суду по           
притягненню посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до відповідальності          
у вигляді штрафу у розмірі 11900 грн за кожну із закупівель, проведених із порушеннями. 

5. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне            
порушення.  

6. Додати замовника Департамент капітального будівництва Дніпропетровської       
обласної державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650) в план проведення заходів          
державного фінансового контролю на I квартал 2020 року. 

7. Доручити Східному офісу Держаудитслужби в Дніпропетровській області        
призначити та провести перевірку закупівлі закупівель UA-2019-10-07-001909-b,       
UA-2019-09-06-002225-b, UA-2019-09-17-000492-a згідно Постанови Кабінету Міністрів      
України № 631 від 1 серпня 2013 р та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України               
№ 659 від 26 липня 2018 р. В разі проведення перевірки закупівель та неусунення порушення               
замовником запросити персональні дані порушників, скласти протокол та надіслати         
протокол до суду по притягненню посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства,            
до відповідальності у вигляді штрафу у розмірі 11900 грн за кожну із закупівель, проведених              
із порушеннями. А також відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник             
не усуне порушення.  

8. Доручити Східному офісу Держаудитслужби в Дніпропетровській області додати         
замовника Департамент капітального будівництва Дніпропетровської обласної      
державної адміністрації (код ЄДРПОУ 04011650) в план проведення заходів державного          
фінансового контролю на I квартал 2020 року. 

9. Надати інформацію про останні контрольні заходи, проведені в Замовника. 
 

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку,            
передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу:        
gromkontrol.ua@gmail.com. 
 
З повагою, Голова правління 
ГО «Платформа Громадський Контроль» Д.В.Селін 
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