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Звернення 
щодо невірного обрання  
процедури закупівлі замовником 
 

В ході статутної діяльності громадській організації «Антикорупційний штаб» стали         
відомі факти, які можуть свідчити про невірне обрання процедури закупівлі КП "Сосницький            
літературно-меморіальний музей О.П.Довженка". 

Відповідно до інформації, оприлюдненої в електронній системі закупівель КП         
"Сосницький літературно-меморіальний музей О.П.Довженка" (далі - Замовник) оголосило        
ряд закупівель: 

● №UA-2020-04-21-001392-b стосовно закупівлі - «Капітальний ремонт даху       
приміщення Сосницького літературно-меморіального музею О.П.Довженка     
(адмінбудівля)»; 

● UA-2020-04-21-001467-b стосовно проєктно-кошторисної документації по об'єкту      
Капітальний ремонт даху приміщення Сосницького літературно-меморіального музею       
О.П.Довженка (адмінбудівля). 
 
Вказані процедури закупівлі проведені у відповідності до пункту 2-1 Прикінцевих та           

перехідних положень Закону України "Про публічні закупівлі" з позначкою COVID-19. 
Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225 “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” зі внесеними змінами          
Постановою КМУ від 29 березня 2020 р. № 248 (далі - Постанова КМУ № 225) визначено                
виключний перелік товарів, робіт та послуг які можуть закуповувати по вказаній процедурі. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-20-bereznya-2020-r-225-248290320?fbclid=IwAR04DmGza-fMAmxz88bDvGn22XBxiN1tNxx7X8Pv3kSboDpr5o5H3YzMnz4


 

Варто відмітити, що вказані роботи відсутні в переліку визначеного в Постановою           
КМУ № 225. 

Таким чином, наведені обставини можуть свідчити про 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)”. 

 
Відповідно до підпункту 3 пункту 4 Положення про Державну аудиторську службу           

України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 року №43,          
Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань реалізує державний фінансовий          
контроль через здійснення перевірки закупівель та моніторингу закупівель.  

З огляду на викладене вище, а також відповідно до статей 5, 20 Закону України «Про               
звернення громадян», прошу: 

1. Організувати перевірку фактів та обставин, наведених у зверненні. 
2. В разі виявлення порушень чинного законодавства вжити відповідних заходів. 

Відповідь можна надіслати на електронну адресу: shtab.net@gmail.com. 
 

 
 
 
З повагою 
 
виконавчий директор 
ГО “Антикорупційний штаб” C. Миткалик 

 


