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Громадська організація «Центр медіарозслідувань «Прозоро» в рамках права, наданого 
частиною 5 статті 7 ЗУ «Про публічні закупівлі», проводить системний моніторинг публічних 
закупівель. У рамках моніторингу організація здійснює аналіз закупівель з метою виявлення 
можливих порушень, їх усунення для досягнення прозорості, ефективності та збільшення 
конкурентності.  

Відповідно до інформації, розміщеної в системі публічних закупівель ProZorro, Замовник КЗ 
"ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ГОРОДИЩЕНСЬКОГО 

РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – Замовник), 10 та 12 квітня 2021 р. прозвітував про закупівлі, 
відповідно до Порядку проведення закупівель товарів,робіт і послуг, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, 
епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) на території України, затв. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 (далі – Порядок): 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-000137-a 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-12-000086-a 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-10-000047-a  
Аналізуючи закупівлі, нами було виявлено порушення в діях Замовника, а саме: порушення 

строку публікації договору про закупівлю. 
Відповідно до Порядку, за результатами проведених з 19 квітня 2020 р. закупівель товарів, 

робіт і послуг, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 
(COVID-19), згідно із затвердженим цією постановою переліком замовник в електронній системі 
закупівель оприлюднює звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної 
системи закупівель, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про 
закупівлю відповідно до статті 10 Закону України “Про публічні закупівлі” (відповідно до якої, договір 
про закупівлю та всі додатки до нього публікуються протягом трьох робочих днів з дня його 
укладення). 

Відповідно до статті 164-14 КУпАПУ, неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення 
інформації про закупівлі, що здійснюються відповідно до положень Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" тягнуть за собою накладення штрафу на службових 
(посадових), уповноважених осіб замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.  Виходячи з наведеного вище,  

ПРОСИМО: 
1. Вчинити дії, спрямовані на усунення порушення щодо всіх вказаних вище закупівель; 
2. В подальшому під час здійснення публічних закупівель діяти виключно у рамках, визначених 

законодавством про публічні закупівлі.  
Відповідь про результати розгляду цього листа просимо надати електронною поштою на 

адресу cmrprozoro@gmail.com у строк, встановлений ЗУ «Про звернення громадян». 
У разі виникнення питань, будь ласка, напишіть на електронну адресу cmrprozoro@gmail.com 

або зателефонуйте 0951395789. 
 

З повагою, фахівець       Логінова 
з моніторингу публічних закупівель    Аліна 
ГО «Центр медіарозслідувань «Прозоро»    Сергіївна 

Вих. №168-Т від 26.04.2021 року       Керівнику 
КЗ "ЦЕНТР НАДАННЯ 
СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ" 
ВІЛЬШАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ГОРОДИЩЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Гаві О.П. 
osaulenko556@gmail.com 
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