
 

№ 2606-0396  26.06.2020р. 

Департамент охорони здоров’я Хмельницької  
обласної державної адміністрації 
_______________________________ 
29000, м. Хмельницькій, вул. Шевченка 46 
 

Громадською організацією «Центр громадського моніторингу та досліджень» здійснюється моніторинг 
публічних закупівель, які проводяться органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями у західному регіоні України. 

Відповідно до інформації, оприлюдненої на веб-порталі prozorro.gov.ua, Департамент охорони здоров’я 
Хмельницької ОДА (далі Замовник), оприлюднив звіт про договір про закупівлю для запобігання виникненню та 
поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19): 

(Таблиця 1) 
Ідентифікатор 

закупівлі 
Предмет закупівлі Процедура Сума укладеного 

договору 
UA-2020-06-
17-002394-a 

Дезінфікуючі засоби 

Закупівля без 
використання 
електронної 
системи   COVID-19 

148 200,00 

 
Згідно частини 4 пункту 6 Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 225» (далі – 

Постанова), встановлений Порядок проведення закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 
пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на території України 
а саме:  

«Уповноважена замовником особа: 
забезпечує оприлюднення в електронній системі закупівель інформації, необхідної для 

виконання пунктів 8 і 9 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX “Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)”, та інформації відповідно до пункту 9 частини другої статті 9 Закону України “Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи, з якою замовник уклав договір про закупівлю; 

 
Згідно пункту 8 розділу І Закону України від 17 березня 2020 р. № 530-IX «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» (далі Закону), доповнено розділ Х Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про публічні 
закупівлі» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 9, ст. 89 із наступними змінами), пунктом 3-1 наступного 
змісту: 

«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 
укладені договори, договір про закупівлю та всі додатки до нього, звіт про виконання договору відповідно до 
статті 10 цього Закону. 

У разі недотримання вимог щодо публікації таких звітів винні особи притягаються до 
відповідальності відповідно до закону». 

 
Однак у наведеній вище закупівлі, Замовник не оприлюднив договорів.Тобто, Замовник всупереч вимог 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів 
України № 225 від 20 березня 2020 р. не оприлюднив договір до закупівлі наведеній у таблиці 1, що тягне за 
собою накладення штрафу. 

 
З огляду на вище наведене, -  
 

 
ПРОШУ: 

 
1. Перевірити наведену вище інформацію та у випадку її підтвердження усунути порушення. 
2.    Вжити заходів для недопущення аналогічних порушень у майбутньому; 



3.  З метою підвищення ефективності функціонування системи ProZorro, підвищення рівня конкуренції, 
ефективності функціонування та якості подання учасниками пропозиції, рекомендуємо в подальшому при 
проведенні закупівель дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель, визначених в статті 5 Законі 
України «Про публічні закупівлі», а саме: 

- добросовісна конкуренція серед учасників; 
- максимальна економія, ефективність та пропорційність; 
- відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 
- недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 
- об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 
- запобігання корупційним діям і зловживанням. 

 
 
Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово за адресою 79000, м. Львів, 

вул. Костюшка, 18 у строки та порядку, передбачені чинним законодавством, та на електронну пошту на 
адресу: centergmd@gmail.com. 

 
 

З повагою 
Голова Правління         М. Сімка 

 
Олег Блінов  
097 405 69 51   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


