
Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня 

санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» 

Запорізької обласної ради 

70035, Україна, Запорізька обл., Вільнянський 

район, село Матвіївка, вулиця Леніна 71/А 

ГО "Медіавізія" 

Адреса: 69104, м. Запоріжжя, вул. Комарова, 9/7 

Конт. тел.: 0680635286 

Електронна адреса: zp@nashigroshi.org 

 

Вих. №6/17022019-с 

 Звернення  

 

В процесі проведення аналізу закупівлі громадською організацією «Медіавізія» було 

виявлено наступні порушення законодавства України у сфері публічних закупівель: 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-

ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ 20520196) було оприлюднено 

закупівлю (UA-2018-05-17-001242-a) «Капітальний ремонт даху І учбового корпусу інв. № 

10310002 КЗ "Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-інтенат І-ІІІ ступенів" 

Запорізької обласної ради, розташованого за адресою: Центральна 71/А, с.Матвіївка, 

Вільнянський р-н., Запорізька обл. (Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи)», ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні 

роботи очікуваною вартістю 5 450 923,52 грн. за процедурою «відкриті торги». 

1) За результатами проведення процедури UA-2018-05-17-001242-a підписано договір   

№ 1 від 13.07.2018 р. Замовник оприлюднив повідомлення про внесення змін до договору від 

05.12.2018 р. Втім, додаткова угода № 2 не оприлюднена.  

2) 22 грудня 2018 р. оприлюднено зміни до договору про закупівлю та завантажено 

додаткову угоду № 3 до системи електронних закупівель. Згідно з п. 2 зазначеної додаткової 

угоди, змінено документ «Договірна ціна» до договору закупівлі. Втім, до системи 

електронних закупівель зазначений документ не завантажено. 

 

Згідно зі ст. 9 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».  



На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» 

та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -   

 

ПРОШУ: 

1. Перевірити дії посадових осіб КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради з приводу вищезазначених закупівель на 

законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

2. Зобов’язати посадових осіб КЗ «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-ІІІ ступенів» Запорізької обласної ради здійснювати закупівлі товарів, робіт і 

послуг у відповідності до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. 

3. Притягти посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до 

відповідальності. 

4. Відповідно до законодавства вжити заходів для усунення порушень.  

5. Дозавантажити до системи електронних закупівель змінений Додатковою угодою № 3 

документ «Договірна ціна» до договору закупівлі. 

 

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку, 

передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: 

zp@nashigroshi.org. 

 

 

Керівник ГО "Медіавізія" 

Сидоров Ю. І.          17.02.2019 


