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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 РДА, код ЄДРПОУ 02143502 (далі – Замовник) 

здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - 

Система). Після детальної їх перевірки зазначаємо: 

       Щодо проведення переговорної процедури   

 

27.02.2019 року Замовник розмістив на веб-порталі Уповноваженого органу з 

питань закупівель інформацію про проведення закупівлі природного газу за кодом ДК 

021:2015: 09120000-6 — “Газове паливо” на суму 4 278 160,00 гривень, за скороченою 

переговорною процедурою. Унікальний номер закупівлі - UA-2019-02-27-001073-a. В 

обгрунтуванні даної процедури закупівлі Замовник посилається на пункт 3 ч.2  статті 

35 Закону України “Про публічні закупівлі”: “нагальна потреба у здійсненні закупівлі у 

зв’язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, яка 

унеможливлює дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме 

пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням 

у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. 

Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за 

рішенням замовника щодо кожної процедури”. 

Водночас, Замовник додає до обгрунтування пояснення про те, що «єдиними 

постачальником природного газу (09120000-6 газове паливо) на період з січня по 

березень 2019 р. є Товариство з обмеженою відповідальністю «ІВАНО-

ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 39595350) у зв’язку з ризиком виникнення 

обставин, що можуть зірвати навчально - виховний процес у навчальних закладах 

Городенківського району та тривалого процесу проведення конкурентної процедури 

закупівлі. Враховуючи особливості та специфіку закупівлі природного газу, процесу 

узгодження та укладання договорів, та не зупинення процесу функціонування установ, 

замовник повинен провести процедуру закупівлі та укласти договір на закупівлю 
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природного газу з ТОВ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ ЗБУТ» (код за ЄДРПОУ 

39595350)». 

Звертаємо Вашу увагу, що дане обгрунтування не є документальним 

підтвердженням наявності наслідків надзвичайних ситуацій, з метою ліквідації яких 

Законом передбачена скорочена переговорна процедура закупівлі. Обґрунтування  

застосування переговорної процедури у повідомленні про намір укласти договір не 

містить посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що 

підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі через нагальну 

потребу у здійсненні закупівлі у зв’язку з виникненням особливих економічних чи 

соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для 

проведення тендеру, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних 

ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги 

іншим державам, та відповідно не підтверджує настання умов, щодо застосування 

переговорної процедури закупівлі відповідно до пункту 3 частини другої статті 35 

Закону. При цьому, пунктом 14 форми повідомлення про намір укласти договір під час 

застосування переговорної процедури закупівель, затвердженої Наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 22.03.2016 № 490 «Про затвердження 

форм документів у сфері публічних закупівель» (далі – Наказ № 490), який 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за № 449/28579 передбачено, 

що обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі повинно містити 

посилання на експертні, нормативні, технічні та інші документи, що підтверджують 

наявність умов застосування процедури закупівлі. 

 

Додатково зазначаємо, що в лютому 2019 року аналогічне порушення було 

здійснене тендерним комітетом Музею мистецтв Прикарпаття. За результатом 

моніторингу Державною аудиторською службою було підтверджено вказане 

порушення. У березні 2019 Музей мистецтв Прикарпаття розірвав договір на закупівлю 

природного газу, укладений за результатом проведення переговорної процедури за 

нагальною потребою. 

 

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Закону за порушення вимог, установлених цим 

Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, 

члени тендерного комітету замовника та/або  уповноважена особа (особи) несуть 

відповідальність згідно із законами України.  

 

Стаття 164
-14

 КпАП України передбачає, що здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг без застосування визначених законодавством процедур закупівель; оцінка 

пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних пропозицій не 

за критеріями та методикою оцінки для визначення найкращої пропозиції конкурсних 

торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної пропозиції, що міститься в документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційній документації), тендерній документації; укладення  з 

учасником, який став переможцем торгів, договору про закупівлю за цінами і 

обсягами, що не відповідають вимогам документації конкурсних торгів 

(кваліфікаційної документації), тендерної документації; неоприлюднення або 



порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі відповідно до вимог 

законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, 

передбачених законом, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), уповноважених 

осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

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, 

ПРОШУ: 

 

1. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель, та 

тендерному комітету щодо порушень законодавства про закупівлі, викладених в цьому 

зверненні та проконтролювати, щоб подібних порушень в подальшому не було.  

2. Зобов’язувати відповідальних осіб (членів тендерного комітету або 

уповноважену особу) проводити закупівлі відповідно до норм Закону та підзаконних 

нормативно-правових актів. 

 

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. 

 

 
Вик. Пілянська О.  

Тел. (099)202 75 50  

       (067)379 33 32  
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