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Вих. №1/23052019-с 

 Звернення  

 

В процесі проведення аналізу закупівлі громадською організацією «Медіавізія» було 

виявлено наступні порушення законодавства України у сфері публічних закупівель: 

1. Порушення ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон). 

Відповідно до інформації, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу, 

Замовником  Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат 

"Оберіг" Запорізької обласної ради (код ЄДРПОУ: 20520842), було проведено ряд закупівель, 

інформацію про які наведено нижче: 

Ідентифікатор 
тендера 

Очікувана 
вартість 

Процедура 
закупівлі Статуси тендерів Класифікація CPV 

UA-2018-12-27-
002224-b 305 734,46 Відкриті торги 

Закупівля не 
відбулась 15110000-2 М’ясо 

UA-2018-12-07-
001002-b 305 734,46 Відкриті торги 

Закупівля не 
відбулась 15110000-2 М’ясо 

UA-2018-08-06-
001564-b 589 144,00 Відкриті торги 

Завершена 
закупівля 

39160000-1 Шкільні 
меблі 

UA-2018-08-23-
001836-a 1 048 840,00 Відкриті торги 

Завершена 
закупівля 

09110000-3 Тверде 
паливо 

 

Згідно з п. 5.2 тендерної документації зазначених закупівель: «Переможець торгів у 

строк, що не перевищує 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу 

повідомлення про намір укласти договір, повинен подати замовнику документи (за адресою: 

Україна, 69067, м. Запоріжжя, вул. Олександра Невського, 87а «Кабінет директора», к. 104), 

що підтверджують відсутність підстав, визначених частинами першою і другою статті 17 

Закону за винятком тих документів, що містяться у відкритих єдиних державних реєстрах, 

доступ до яких є вільним, згідно Додатку 4 тендерної документації. Документи подаються у 

письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, 

пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті (на конверті повинно бути 

зазначено: повне найменування і місце знаходження замовника; назва предмета закупівлі 

відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування учасника 



процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних 

телефонів; маркування: «Документи учасника -переможця». 

Втім, встановлення в Тендерній документації вимоги надання документів у 

паперовому вигляді без застосування електронної системи закупівель порушує положення    

п. 1 ст. 14 Закону України «Про публічні закупівлі», згідно з яким подання інформації під час 

проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну 

систему закупівель. 

Окрім того, вважаємо, що зазначене положення Тендерної документації порушує 

принципи здійснення закупівель, викладених у статті 3 Закону України «Про публічні 

закупівлі», зокрема принцип 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».  

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 9 Закон України «Про публічні закупівлі» 

та ст. 21 Закону України «Про громадські об’єднання», -   

 

ПРОШУ: 

 

1. Перевірити дії посадових осіб КЗ "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат "Оберіг" Запорізької обласної ради з приводу вищезазначених закупівель на 

законність та відповідність вимогам законодавства про закупівлі. 

2. Зобов’язати посадових осіб КЗ "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат "Оберіг" Запорізької обласної ради здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у 

відповідності до вимог Закону України “Про публічні закупівлі”. 

3. Притягти посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства, до 

відповідальності. 

4. Відповідно до законодавства вжити заходів для усунення порушень.  

 

Про результати розгляду цієї заяви повідомити заявника письмово у строки та порядку, 

передбачені чинним законодавством, або електронною поштою на адресу: 

zp@nashigroshi.org. 

 

 

Керівник ГО "Медіавізія" 

Сидоров Ю. І.          23.05.2019 


