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Вих№ 19/02 від 27.02.2019р
ЗВЕРНЕННЯ
Громадська організація «Трипільський Край» постійно слідкує за проведенням
електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення можливих
порушень та їх усунення для досягнення ефективності, прозорості та дотримання принципів
здійснення закупівель визначених Законом України «Про публічні закупівлі»
Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,
Замовником Виконавчий комітет Ірпінської міської ради, код ЄДРПОУ: 05408846 (далі –
Замовник), було оприлюднені звіти про укладені договори:
1. UA-2018-12-06-001472-c , виконання робіт з видалення аварійних та сухостійних
дерев, санітарна обрізка по вул. Мінеральна, вул. Київська, вул. Лермонтова,
вул. Пушкінська, вул. Толстого (77200000-2 - Послуги у сфері лісівництва)
2. UA-2018-12-06-001428-c виконання робіт з видалення аварійних та сухостійних
дерев, санітарна обрізка в парку ім. Правика, Алеї Героїв, парку
«Покровського», сквері ім. В. Сидорука, парку «Письменників " (77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень)
Проаналізувавши зазначену інформацію повідомляємо наступне. Відповідно до
«Порядку визначення предмета закупівлі», затвердженого Наказом Міністерства економічного
розвитку та торгівлі України № 454 від 17.03.2016 «Предмет закупівлі товарів і послуг
визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 частини першої статті 1 Закону та на основі
національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник”,
затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня
2015 року № 1749 (далі – Єдиний закупівельний словник), за показником четвертої цифри
основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару чи послуги».
Не дивлячись на те, що за обома закупівлями передбачено виконання робіт з
видалення аварійних та сухостійних дерев та санітарна обрізка, предмет закупівлі Замовником
визначено за різними кодами. З огляду на те, що вартість закупівель робіт по видаленню
аварійних та сухостійних дерев та їх санітарну обрізку перевищує межі, встановлені Законом,
Замовник поділив предмет закупівлі на декілька.
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Відповідно до частини 7 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон),
забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим
Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг
до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити
предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або
застосування цього Закону.
Оскільки, загальна вартість за даним предметом закупівлі
перевищує межі,
встановлені статтею 2 Закону «Публічні закупівлі», Замовник не мав права укладати договір з
постачальником без застосування однієї з процедур, передбачених Законом.
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».
Згідно ст. 7 Закону, рішення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу
державного фінансового контролю або його заступник за наявності однієї або декількох із
таких підстав:
1) дані автоматичних індикаторів ризиків;
2) інформація, отримана від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, про наявність ознак порушення (порушень) законодавства у сфері публічних
закупівель;
3) повідомлення в засобах масової інформації, що містять відомості про наявність
ознаки порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель;
4) виявлені органом державного фінансового контролю ознаки порушення (порушень)
законодавства у сфері публічних закупівель в інформації, оприлюдненій в електронній системі
закупівель;
5) інформація, отримана 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 9 цього Закону.
26 липня 2018 р. Кабінет міністрів прийняв постанову № 659 яка внесла зміни до
Постанови Кабінету Міністрів України № 631 від 1 серпня 2013 р. Згідно затверженого порядку
постанові №631 пункту 4 абзацу 6 за зверненнями ви можете розпочинати перевірку
закупівель.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» та
ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», ПРОШУ
1. Почати моніторинг закупівель, зазначених у зверненні, у відповідності до статті 7-1
Закону України “Про публічні закупівлі”.
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2. Призначити та провести перевірку закупівель згідно Постанови Кабінету Міністрів
України № 631 від 1 серпня 2013 р та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України №
659 від 26 липня 2018 р.
3. Перевірити дії посадових осіб Замовника з приводу вищезазначених закупівель на
законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі.
4. Зобов’язати Замовника, здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у відповідності
до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.
5. Після проведення перевірки закупівель 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.
6. Відповідно до законодавства вжити заходів в разі, якщо замовник не усуне
порушення.
7. Додати цього замовника в план перевірки на наступний звітній період (1 квартал
2019 року).
8. Надати інформацію про останні контрольні заходи проведені в Замовника.
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку,
передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу:
trypilskiykray@gmail.com

З повагою,
Віце-президент ГО «Трипільський Край»
Нос Ольга

