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вих. №320 від «30» квітня 2020 р.  

КП "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" 

36014, м. Полтава, вул. Генерала Духова, 6 Б 

5mkl-poltava@ukr.net 

 

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за проведенням 

електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих 

порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та збільшення 

конкуренції. 

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/ «КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО "5-А МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"», 

(надалі – Замовник), оприлюднені два звіти про укладені договори за спрощеною процедурою для 

закупівлі товарів для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та  пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19) 

згідно ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні, 

очікуваною вартістю 214 000,00 грн., ID номер закупівлі UA-2020-04-02-000121-c та UA-2020-04-

01-001175-c. Аналіз цих звітів встановив наступне порушення. 

Замовником укладено два договори №100 від 01.04.2020 та №93 від 01.04.2020 з ТОВ «МТ 

СКЛАД». Оплата за першим договором пройшла 10.04.2020, а за другим 06.04.2020  проте, не 

оприлюднено звіт про виконання указаного договору. Відповідно до п. 4.4. Договору оплата за 

товар здійснюється протягом  10 банківських днів з фактичної дати поставки. Отже, оплата за 

договором пройшла, товар поставлений, тому договір вважається таким, що виконаний.  

Відповідно до Постанови КМУ №225 від 20.03.2020 р. "Деякі питання закупівлі 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"  уповноважена замовником особа: 

- планує закупівлі та вносить інформацію до річного плану закупівель в електронній системі 

закупівель, зокрема про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі; 

- забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для 

виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)”. 

 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 1 цього Закону.  

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 

відповідальності відповідно до закону". 

Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі 

Уповноваженого органу, несуть голова та секретар тендерного комітету замовника або 

уповноважена особа (особи). 

Згідно з ч. 5 ст. 7 Закону «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».  

 Виходячи з вищевикладеного,   

ПРОСИМО: 

mailto:5mkl-poltava@ukr.net
https://prozorro.gov.ua/
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1. Врахувати надану інформацію про виявлене порушення у закупівлях за ID номерами UA-2020-

04-02-000121-c та UA-2020-04-01-001175-c та при оприлюдненні наступних звітів про укладені 

договори зазначати всю необхідну інформацію відповідно до законодавства.  

2. Оприлюднити звіти про виконання договорів.  

3. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки. 

Відповідь просимо надіслати на електронну пошту info@iaa.org.ua в електронному вигляді в 

установлені законодавством терміни. 

 

З повагою, 

Виконавчий директор  

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                                                  Ю. І. Ромашко 

 
Виконавець: Колганова Поліна (095) 417 56 43 

 

mailto:info@iaa.org.ua

