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вих. №314 /1 від «27» квітня 2020 р.  

КНП "Гадяцька центральна районна лікарня" 

37300, м. Гадяч, вулиця Лохвицька, будинок 1 

gad_crl@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/  Вашим КНП 

"Гадяцька центральна районна лікарня" (надалі – Замовник), оприлюднено звіт про укладений 

договір код згідно ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного 

призначення різні  (33586 Система моніторингу фізіологічних показників одного пацієнта / 

монітор пацієнта ЮМ-300-С-15 ), очікуваною вартістю 191 500,00 грн., ID номер закупівлі UA-

2020-04-22-000686-c. Аналіз даного звіту встановив наступне порушення. 

1. Замовником укладено договір № 7-54 від 22.04.2020 з ТОВ "МТ-Склад". У 

оприлюдненому звіті та копії договору зазначено про придбання монітор пацієнта ЮМ-300-С-15 у 

кількості 1 шт. за 191,5 тис грн. Провівши ринковий аналіз, встановили, що для монітору цієї 

фірми ціна є значно завищеною. Ціна вище зазначеного монітору коливається від 94 тис. грн. до 

110 тис. грн. Так, наприклад Миргородська ЦРЛ придбала у ТОВ "МТ-Склад" такий саме монітор 

за 107 тис грн. 13 квітня 2020 року. Маємо припущення, що уповноваженою особою замовника не 

конкретизовано номенклатуру закупленого товару в звіті та договорі. Замовник не зазначив 

дану інформацію, чим порушив порядок оприлюднення інформації про закупівлю. 

2. Оплата за поставлений монітор пацієнта ЮМ-300-С-15 відбулася 24 квітня 2020 року. 

Відповідно до п.4.1 Договору № 7-54 від 22.04.2020 р. розрахунки проводяться шляхом оплати 

покупцем після передачі товару на підставі пред'явленого продавцем рахунку на його оплату. До 

рахунку надається накладна.  Отже, договір вважається таким, що виконаний. Проте замовником 

не оприлюднено звіт про виконання договору, чим порушено порядок оприлюднення інформації 

про закупівлі. 

Відповідно до п. 3-1 розділу X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про 

публічні закупівлі" 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". 

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 зі 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, 

https://prozorro.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19
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уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».  

Виходячи з вищевикладеного,  

ПРОСИМО: 

1. Врахувати надану інформацію про виявлене порушення у публічній закупівлі за ID номером 

UA-2020-04-22-000686-c при оприлюдненні наступних звітів про укладені договори зазначати всю 

необхідну інформацію відповідно до законодавства. Проінформувати відповідальну особу за 

оприлюднення інформації про допущене порушення. 

2. Надати копію рахунку та накладної за договором № 7-54 від 22.04.2020 р укладеним з ТОВ 

"МТ-Склад". 

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 
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