
 
 

Вих. 01/10_185 

від 11.05.2020 

Сумському міському голові  

Лисенко Олександру Миколайовичу 

e-mail: letter@smr.gov.ua   

 

В.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради  

Чумаченко Олені Юріївні 

e-mail: voz@smr.gov.ua  

 

Громадської організації  

«Агентство ефективних рішень»  

e-mail: ageffsolutions@gmail.com   

  

 

ЛИСТ-ЗВЕРНЕННЯ 

 

ГО «Агентство ефективних рішень» здійснює громадський контроль у сфері публічних закупівель 

та звертається до Вас з інформацією про наступне: 

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, код ЄДРПОУ 02013165 (далі – Замовник), 

здійснює закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі - Система). Після 

детальної їх перевірки зазначаємо: 

 

Щодо оприлюднення договору про закупівлю 

 

Відповідно до п.8 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17 

березня 2020 року № 530-IX, внесено зміни до Закону України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон), 

а саме: Розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" Закону доповнено пунктом 3-

1 такого змісту: 

"3-

1. Установити, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є 

товари, роботи чи послуги, необхідні для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню 

і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби 

(COVID-19). Перелік таких товарів, робіт чи послуг та порядок їх закупівлі затверджуються Кабінетом 

Міністрів України. 

За результатами такої закупівлі в електронній системі закупівлі замовник оприлюднює звіт 

про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель, договір про 

закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору про закупівлю відповідно до статті 

10 цього Закону. 

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 

відповідальності відповідно до закону". 

Замовник розмістив у Системі звіт про договір, укладений відповідно до порядку, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 року №225 (зі змінами), водночас Замовник 

не оприлюднив договір та всі додатки до нього у наступних  закупівлях: 
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Унікальний номер 

закупівлі 

Процедура закупівлі Предмет закупівлі  Вартість 

закупівлі, грн 

UA-2020-04-24-

002510-b 

Звіт про укладений 

договір COVID-19 

Фармацевтична 

продукція 

514 991,49 

 

Не оприлюднивши договір та всі додатки до нього, Замовник порушив п.31 Розділу Х “Прикінцеві 

та перехідні положення” Закону. 

Статтею 164-14 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за порушення 

законодавства про публічні закупівлі. Зокрема, порушення порядку визначення предмета закупівлі; 

несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації; 

тендерна документація складена не у відповідності із вимогами закону; розмір забезпечення тендерної 

пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом; 

неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі; 

неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлі, що 

здійснюються відповідно до положень Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 

коронавірусної хвороби (COVID-19)"; ненадання інформації, документів у випадках, передбачених 

законом; порушення строків розгляду тендерної пропозиції - 

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

замовника у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано 

адміністративному стягненню за такі ж порушення, - 

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

замовника у розмірі двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Щодо вартості предмету закупівлі 

 

24.04.2020 Замовник оприлюднив у Системі звіт про укладений договір на закупівлю 

фармацевтичної продукції за кодом національного класифікатора ДК 021:2015: 33600000-6 — 

Фармацевтична продукція. Унікальний номер закупівлі - UA-2020-04-24-000832-b, вартість закупівлі - 

884 100,00 грн.  

Замовник уклав договір на придбання фармацевтичної продукції №64 від 24.04.2020 року з ТОВ 

“УКРЕРА” (код ЄДРПОУ 42979027). 

Детально проаналізувавши розміщений Замовником договір на веб-порталі Уповноваженого 

органу з питань закупівель prozorro.gov.ua, нами було виявлено, що ціна на предмет закупівлі 

може бути значно завищеною відносно ринкових цін на цей товар.  

Відповідно до додатку №1 до договору №64 від 24.04.2020 (специфікації), Замовник придбав 

наступні товари: 
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Найменування товару МНН Кількість 

Ціна за 

одиницю без 

ПДВ, грн 

 Загальна сума 

договору без 

ПДВ, грн 

МЕРОБОЦИД порошок 

для розчину для ін’єкцій 

1000 мг у флаконі 

Meropenem     3000 294,70   884100,00 

 

Аналіз закупівель цього засобу, здійснених в цей самий період іншими Замовниками в Сумській 

області свідчить про те, що вартість за якою препарат придбав Замовник, могла бути суттєво 

завищеною.  

Зокрема, у цей період Замовники купували цей засіб за: 

• 220,82 грн без ПДВ за одиницю (Замовник КП “Кролевецька ЦРЛ”. Договір від 29.04.2020. 

Унікальний номер закупівлі - UA-2020-04-29-001350-b) 

• 257,51 грн з ПДВ за одиницю (Замовник КНП КМР “Конотопська ЦРЛ ім. ак. М.Давидова. 

Договір від 09.04.2020. Унікальний номер закупівлі - UA-2020-04-10-001305-b). 

 

Згідно з до частиною 5 ст. 7 Закону, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, 

зокрема шляхом здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі 

закупівель, а також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, 

що уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у 

сфері публічних закупівель. 

 

Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОШУ: 

  

1. Оприлюднити у Системі договір про закупівлю та всі додатки до нього у закупівлі UA-2020-04-

24-002510-b.  

2. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель, щодо порушень при проведенні 

закупівель, викладених в  цьому зверненні та проконтролювати, щоб подібних порушень в подальшому 

не було.  

3. Надати пояснення особі, відповідальній за здійснення закупівель щодо вартості предмета 

закупівлі унікальний номер закупівлі - UA-2020-04-24-000832-b та проконтролювати, щоб Замовник в 

подальшому при здійсненні публічних закупівель дотримувався норм законодавства та принципів 

здійснення закупівель, зокрема принципу економії. 

4. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки, повідомивши які 

заходи було вжито для усунення вказаних порушень. 

Прошу надати відповідь електронною поштою на е-mail: ageffsolutions@gmail.com   

 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 
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