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вих. №680 від «22» вересня 2020 р. Оржицька селищна рада 

37700, Полтавська обл., смт Оржиця,  

вул. Центральна, 21 

orz.selrad@e-mail.ua 

 

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/ вашою 

установою оприлюднено наступні звітипро договір про закупівлю, укладені без використання 

електронної системи закупівельза кодом ДК 021:2015: 32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне 

обладнання: 

 - за ID номером закупівлі UA-2020-09-14-005192-a, договір №140920A укладено 14.09.2020 

року з ФОП Усков Сергій Юрійович на суму 41 308,00грн. 

 - за ID номером закупівлі UA-2020-09-03-002141-c, договір №030920А укладено 03.09.2020 

року з ФОП Усков Сергій Юрійович на суму 49 900,00грн. 

 Відповідно п.3 Розділу І Порядку визначення предмета закупівлізатвердженого наказом 

Міністерстварозвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України від 15 квітня 2020 

року № 708: Предмет закупівлі товарів визначається замовником згідно з пунктами 21 і 34 

частини першої статті 1 Закону та за показником четвертої цифри Єдиного закупівельного 

словника. 

Закупівля здійснюється відповідно до річного плану.Закупівлі за кодом ДК 021:2015: 

32320000-2: Телевізійне й аудіовізуальне обладнання разом перевищують поріг у 50 тис. грн. 

Відповідно п. 5 ч. 2 ст. 4 Закону якщо вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги 

(послуг) менше ніж 200 тисяч гривень, а робіт - 1,5 мільйона гривень, то застосовується 

спрощена закупівля. 

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України "Про публічні закупівлі" {В редакції Закону № 114-

IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289, ВВР, 2019, № 45, ст.289} (далі - Закон) замовники 

здійснюють спрощені закупівлі шляхом використання електронної системи закупівель у порядку 

визначеному цим Законом. 

Відповідно до ч. 10 ст. 3 Закону забороняється придбання товарів, робіт та послуг до/без 

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення 

договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без 

проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом. 

У діях уповноваженої особи замовника вбачається ознаки порушення Закону щодо 

придбання товарів без проведення спрощеної закупівлі у порядку визначеному Законом. 

За придбання товарів, робіт і послуг без проведення передбачених законом процедур 

відповідно частини 3-4 статті 164-14 Кодексу України про адміністративні порушення 
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передбачено накладення штрафу від 25 500 до 51 000 гривень на службових (посадових), 

уповноважених осіб замовника (членів тендерного комітету, Уповноважених осіб). 

Згідно з 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, 

уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері 

публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель». Виходячи з 

вищевикладеного,   

ПРОСИМО: 

1. Надати пояснення щодо укладання договорів без застосування спрощеної закупівлі. У 

разі відсутності підстав для проведення спрощеної закупівлі, розірвати договір укладений з 

порушенням вимог чинного законодавства. 

2. Врахувати викладену вище інформацію щодо порушення положень Закону "Про публічні 

закупівлі", повідомити про вище вказане уповноважену особу та притягнути до відповідальності.  

3. Відповідь просимо надіслати на електронну пошту info@iaa.org.ua в електронному 

вигляді в установлені законодавством терміни. У разі не надання відповіді будемо вимушені 

звертатися до контролюючих органів. 

З повагою, 

Виконавчий директор  

ГО «Інститут аналітики та адвокації»                           Ю. І. Ромашко 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець: Колганова Поліна  (095) 417 56 43 
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