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Благодійна організація «Тотал» постійно слідкує за проведенням електронних 
закупівель та здійснює їх аналіз з метою виявлення ймовірних порушень та їх усунення, 
що сприятиме збільшенню ефективності, прозорості та чесній конкуренції при проведенні 
закупівель через систему “Prozorro”. 

 
Відповідно до інформації, розміщеної в системі електронних закупівель “Prozorro” 

замовником Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська міська лікарня» 
Смілянської міської ради було здійснено закупівлю за процедурою звіт про укладений 
договір з позначкою «COVID-19» UA-2020-04-09-002143-b з предметом закупівлі 
«Обладнання для анестезії та реанімації» (код CPV 33170000-2 — Обладнання для 
анестезії та реанімації) очікуваною вартістю 320 000,00 грн. 

 

При аналізі закупівлі виявлено, що технічні характеристики предмету закупівлі та 
звіт про укладений договір з додатками не оприлюднені на порталі “Prozorro” відповідно 
до вимог чинного законодавства. 

 

Відповідно до п.6 «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», затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України №225 від 20 березня 2020 року (зі змінами, внесеними постановами Кабінету 
Міністрів України № 248 від 29 березня 2020 року та № 269 від 8 квітня 2020 року) 
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 пп. 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)”, а саме - 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 ЗУ ”Про публічні закупівлі”. 

 
 



Як порушення вищенаведеного, в електронній системі закупівель відсутні технічні 
характеристики товару що придбав Замовник, а також договір про закупівлю з додатками, 
що порушує вимоги Закону, а також не дає можливості ідентифікувати товари, які придбав 
Замовник. 

 
Виходячи з вищевикладеного, прошу: 

 

1. Розглянути звернення у встановлений Законом строк. 
2. Оприлюднити вищеописані документи  у відповідності до чинного законодавства.  
3. З метою економії бюджетних коштів надати відповідь на звернення на е-мейл 

vasyl.rudan@gmail.com 

З повагою, 
Директор БО «Тотал» 

 

 

Андрій Лещишин    
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