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ПІВНІЧНИЙ офіс Держаудислужби, розглянувши Ваше звернення від 
30.11.2017 №30-11/2 (вх. №14-3926 від 30.11.2017) стосовно перевірки 
Обухівської центральної районної лікарні на предмет законності закупівлі 
послуг з ремонту і техобслуговування медичного обладнання (капітальний 
ремонт стаціонарного флюорографа ФЦОЗ) та вжиття відповідних заходів 
щодо усунення порушень, повідомляє наступне. 

Відповідно до п. 1.3.2.2 Плану проведення заходів державного 
фінансового контролю на III квартал 2017 року, проведено ревізію фінансово-
господарської діяльності Обухівської центральної районної лікарні (далі -
Лікарня, Замовник) за період з 01.01.2014 по 01.10.2017. 

В ході наведеного контрольного заходу, в межах наданих повноважень 
органів державного фінансового контрою, розглянуто питання, наведені у Вашому 
зверненні та встановлено наступне. 

Так, відповідно до додатку до річного плану закупівель на 2017 рік, 
Лікарнею проведено допорогову процедуру на закупівлю капітального 
ремонту стаціонарного флюорографа (код ДК 021:2015: 50420000-5, Послуги з 
ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання), 
очікуваною вартістю 225000,00 гривень. 

Відповідно до оголошень, опублікованих в системі електронних 
закупівель Ргогогго, Замовником було проведено закупівлю ГО: иА-2017-05-
26-0003 82-а на послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та 
хірургічного обладнання (інформація опублікована в електронній системі 
публічних закупівель Ргогогго за номером ГО: ІІА-2017-07-26-000452-с), 
вказана процедура була проведена як допорогова. 

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25 грудня 
2015 року №922-УІІІ (далі - Закон №922) визначено, що цей Закон 
застосовується за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), 
послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, а робіт 1,5 
мільйона гривень. 

Частиною 7 вказаної статті Закону №922 заборонено придбання товарів, 
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робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та 
укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і 
послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. 

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 1 Закону №922 предмет закупівлі визначається 
замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, зокрема, 
"Порядку визначення предмета закупівлі", затвердженому наказом 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.03.2016 №454 
(далі - Порядок). 

Так, відповідно до п. 1 р. II Порядку, предмет закупівлі товарів і послуг 
визначається замовником згідно з пунктами 17 і 32 ч. 1 ст. 1 Закону №922 та 
на основі національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний 
закупівельний словник", затвердженого наказом Міністерства економічного 
розвитку і торгівлі України від 23.12.2015 № 1749, за показником четвертої 
цифри основного словника із зазначенням у дужках конкретної назви товару 
чи послуги. 

Відповідно до п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону №922, роботи - проектування, 
будівництво нових, розширення, реконструкція, капітальний ремонт та 
реставрація існуючих об'єктів і споруд виробничого і невиробничого 
призначення, роботи з нормування в будівництві, геологорозвідувальні 
роботи, технічне переоснащення діючих підприємств та супровідні роботам 
послуги, у тому числі геодезичні роботи, буріння, сейсмічні дослідження, 
аеро- і супутникова фотозйомка та інші послуги, що включаються до 
кошторисної вартості робіт, якщо вартість таких послуг не перевищує 
вартості самих робіт. 

Згідно р. III Порядку, визначення предмета закупівлі робіт здійснюється 
замовником згідно з п. 22 ч. 1 ст. 1 Закону №922 за об'єктами будівництва та з 
урахуванням ДСТУ Б.Д. 1.1-1:2013 "Правила визначення вартості 
будівництва", прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 
№ 293, а також галузевих будівельних норм, затверджених наказом Державної 
служби автомобільних доріг України від 23.08.2011 № 301, із зазначенням у 
дужках предмета закупівлі відповідно до показників другої - п'ятої цифр 
Єдиного закупівельного словника. 

Фактично, Замовником предмет даної закупівлі очікуваною вартістю 
225,0 тис. грн., з перевищенням вартісної межі встановленої ч. 1 ст. 2 Закону 
№922, було визначено як послугу (Послуги з ремонту і технічного 
обслуговування медичного та хірургічного обладнання ДК 021:2015: 
50420000-5) та, як наслідок, уникнено проведення закупівлі за процедурою 
відкритих торгів, чим порушено вимог ст. 2 Закону №922. 

За результатами ревізії вживаються ^заходи щодо притягнення 
службових (посадових) осіб Лікарні^^б^душ^істративі^ї відповідальності, 
передбаченої ст. 164-14 КУпАП. 
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