
 

№2905-0279  29.05.2020р. 

Начальнику управління Західного офісу 
Держаудитслужби в Чернівецькій області 
Перепічці Павлу Валентиновичу 
_______________________________ 
58010, м. Чернівці, вул. Котляревського, 1 

 
Шановний Павле Валентиновичу! 

 
Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 

публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у Західному регіоні України. 

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі prozorro.gov.ua, впродовж травня 2020 року, 
частиною Замовників у Чернівецькій області, оприлюднено звіти про укладені договори на запобігання 
виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 
(COVID-19) (дані наведені у таблиці 1): 

(Таблиця 1) 
Замовник  Ідентифікатор 

закупівлі 
Предмет закупівлі Процедура Сума 

укладеного 
договору 

КНП "Міська лікарня 
№4" Чернівецької 
міської ради 

UA-2020-05-
14-002644-a 

Медичні матеріали. Бахіли. 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

9 500,00 

КНП "Міська лікарня 
№4" Чернівецької 
міської ради 

UA-2020-05-
13-000315-a 

Медичне обладнання та 
вироби медичного 

призначення різні (комплект 
для мазків (з пластиковою 

паличкою на віскозі) 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

3 750,00 

КНП "Міська лікарня 
№4" Чернівецької 
міської ради 

UA-2020-05-
06-002519-a 

Кухонне приладдя товари для 
дому та господарства і 
приладдя для закладів 

громадського харчування 
(тарілки,ложки одноразові) 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

2 308.20 

КНП "Міська клінічна 
лікарня №3" 
Чернівецької міської 
ради 

 
UA-2020-05-
15-003187-c 

Вироби медичного 
призначення 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

37 500,00 

КНП "Міська дитяча 
клінічна лікарня" 
Чернівецької міської 
ради 

UA-2020-05-
20-000849-a 

«Медичні матеріали» за кодом 
CPV за ДК 021:2015 – 
33140000-3 (рукавички 
медичні стерильні або 

нестерильні) (НК 024:2019: 
47173  

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

94 669,50 

ОКНП «Буковинський 
клінічний онкологічний 
центр» 

UA-2020-05-
04-002852-b 

Протипожежне, рятувальне та 
захисне обладнання 

(Спеціальний одяг для 
біологічного та хімічного 

захисту) 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

103 000,00 

ОКНП «Буковинський 
клінічний онкологічний 
центр» 

UA-2020-05-
07-004356-b 

Протипожежне, рятувальне та 
захисне обладнання 

(Спеціальний одяг для 
біологічного та хімічного 

захисту) 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

51 000,00 

ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна 

UA-2020-05-
22-000265-b 

протипожежне.рятувальне та 
захисне обладнання 

Закупівля без 
використання 

27 987,00 



лікарня" електронної 
системи   COVID-
19 

ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна 
лікарня" 

UA-2020-05-
22-000229-b 

електричні лампи розжарення 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

7 500,00 

ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна 
лікарня" 

UA-2020-05-
20-003464-a 

пластмасові вироби 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

35 700,00 

ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна 
лікарня" 

UA-2020-05-
20-003184-a 

електричні лампи розжарення Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

7 500,00 

ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна 
лікарня" 

UA-2020-05-
20-003076-a 

лікарські засоби різні Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

33 042,00 

ОКНП "Чернівецька 
обласна клінічна 
лікарня" 

UA-2020-05-
14-001467-a 

протипожежне рятувальне та 
захисне обладнання 

 
 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-
19 

111 600,00 

 
Однак у наведених вище закупівлях, Замовник не оприлюднив специфікацію до договорів про кількість, 

асортимент та номенклатуру товарів. 
 
Пунктом 8 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)» (далі Закону), передбачено внесення змін до Прикінцевих та перехідних положень Закону України 
«Про публічні закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89 із наступними змінами), а саме  
доповнено пунктом 3-1 такого змісту: 

«Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, 
роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, 
локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Перелік таких 
товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

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 10 цього Закону. 

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 
відповідальності відповідно до закону». 

 
Частиною 4 пункту 6 Порядку проведення закупівель товарів, робіт і послуг, спрямованих на запобігання 

виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS – CoV-2, на території України затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225» (далі – Постанова), зі змінами № 376 від 13.05.2020 
(далі – Постанова), передбачено, що: 

«Уповноважена замовником особа: 
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)”, та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю; 

 
Тобто, Замовники всупереч вимог «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні 

закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України № 225 від 20 березня 2020 р. не оприлюднили специфікації до 
укладених договорів наведених у таблиці 1, що тягне за собою накладення штрафу. 

 
Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань зокрема здійснює моніторинг закупівель у 

відповідності до статті 8 Закону України “Про публічні закупівлі”. 
Моніторинг процедури закупівлі здійснюється протягом проведення процедури закупівлі, укладення 

договору про закупівлю та його дії. 
Рішення про початок моніторингу процедури закупівлі приймає керівник органу державного фінансового 

контролю або його заступник (або уповноважена керівником особа) 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 
7 цього Закону. 



Статтею 164'“* 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 подальшим передання його до суду для 
вирішення питання про притягнення осіб до відповідальності. 

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 7 Закон України «Про публічні закупівлі» та ст. 21 Закону 
України «Про громадські об’єднання», - 

 
ПРОШУ: 

 
1. Призначити та провести перевірку закупівель UA-2020-05-14-002644-a, UA-2020-05-13-000315-a, UA-

2020-05-06-002519-a, UA-2020-05-15-003187-c, UA-2020-05-20-000849-a, UA-2020-05-04-002852-b, UA-2020-05-07-
004356-b, UA-2020-05-22-000265-b, UA-2020-05-22-000229-b, UA-2020-05-20-003464-a, UA-2020-05-20-003184-a, 
UA-2020-05-20-003076-a, UA-2020-05-14-001467-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. 

2. Перевірити дії посадових осіб Замовників вказаних в таблиці 1, з приводу вищезазначеної закупівлі на 
законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

3. Зобов’язати замовників зазначених у таблиці 1 здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у 
відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

4. Після проведення перевірки закупівлі звернутися 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  цього замовника в план перевірки на наступний звітній період (ІІІ квартал 2020 року). 
7. Надати інформацію про останні контрольні заходи проведені в Замовника. 
 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

вул. С.Крушельницької, 23 кв.1 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та на 
електронну пошту на адресу: centergmd@gmail.com. 

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 
 
Олег Блінов  
097 405 69 51   

 
 
 
 
 
 
 
 


