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ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

  
ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері         

публічних закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне: 
Відділ освіти Городенківської районної державної адміністрації, код ЄДРПОУ        

02143502 (далі – Замовник), здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з           
питань закупівель (далі - Система). Після детальної перевірки закупівель зазначаємо: 
  

Щодо неправомірного застосування переговорної процедури 
  

Згідно ст. 35 Закону, переговорна процедура закупівлі - це процедура, що           
використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір           
про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома           
учасниками.  

Пунктом другим ст. 35 обумовлено випадки застосування переговорної процедури.         
Зокрема, що переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у          
разі: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку,            
внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником,            
за відсутності при цьому альтернативи. 

27.12.2019 Замовник розмістив у Системі інформацію про проведення переговорної         
процедури на закупівлю послуг з організації харчування за кодом ДК 021:2015:           
55320000-9 — Послуги з організації харчування. Очікувана вартість закупівлі – 12 000            
000,00 гривень. Унікальний номер закупівлі - UA-2019-12-27-000693-b. 

Оскільки, вартість за даним предметом закупівлі перевищує межі, встановлені         
статтею 2 Закону «Про публічні закупівлі», а саме дорівнює або перевищує 200 тисяч             
гривень, Замовник зобов’язаний укладати договір з постачальниками послуг після         
застосування однієї з процедур, передбачених Законом.  

Замовник вказав підставою для проведення переговорної процедури - п. 2, розділ 2,            
ст. 35 Закону – відсутність конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному              



ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним            
постачальником, за відсутності при цьому альтернативи. 

В обгрунтуванні Замовник відзначає, що «згідно наради при голові районної          
державної адміністрації В. Лавасову від 20.12.2019 р., було прийнято рішення про           
здійснення переходу на організацію послуг з гарячого харчування здобувачам дошкільної          
освіти у ЗДО та НВК шляхом укладання з приватним підприємцем договорів на оренду             
харчових блоків в освітніх закладах з метою надання таких послуг. ФОП Йилмаз Ольга             
Митиславівна має договори оренди на приміщення харчоблоків в шкільних їдальнях          
термінами дії до 31.12.2020 р., що, фактично, робить його єдино можливими виконавцями            
послуг в певному навчальному закладі на час дії договору оренди». 

На сьогоднішні день ринок послуг з організації харчування є конкурентним, про           
що свідчать численні відкриті торги за аналогічним предметом закупівлі, зокрема, в           
Івано-Франківській області. Окрім цього, звертаємо Вашу увагу, що інформація про          
конкурс оренди харчоблоків у їдальнях ЗДО та НВК відсутня у вільному доступі. Відтак             
незрозуміло, за якими умовами здійснювався відбір орендаря у цих навчальних закладах.  

Наголошуємо, що договори оренди харчоблоків укладені без врахування вимог         
Закону України “Про публічні закупівлі”. Відтак, закупівля UA-2019-12-27-000693-b не         
відповідає принципам здійснення закупівель, визначеним у статті 3 Закону, а саме           
відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель. 

  
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. 
  

Виходячи з вищевикладеного, 
  

РЕКОМЕНДУЄМО: 
1. Переглянути рішення про здійснення переходу на організацію послуг з гарячого           
харчування здобувачам дошкільної освіти у ЗДО та НВК шляхом укладання з приватним            
підприємцем договорів на оренду харчових блоків в освітніх закладах з метою надання            
таких послуг, врахувавши вимоги Закону України «Про публічні закупівлі» 
2. Розірвати договори оренди харчоблоків ЗДО та НВК та провести закупівлю послуг           
з організації гарячого харчування на конкурентній основі у відповідності до Закону           
України «Про публічні закупівлі». 



3. Підписувати договір оренди харчоблоків на термін, на який укладено договір на            
послуги з харчування, з переможцями закупівель, проведених у відповідності до Закону           
України «Про публічні закупівлі». 
  

Прошу розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законодавством          
строки письмово або електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com  
  
 
З повагою
Голова правління ГО  
«Агентство ефективних рішень» Бринський О. Б.

 
   
  
 


