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ЗАЯВА 

в порядку  громадського контролю у сфері публічних закупівель 

 

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

закупівель та звертається до Вас з інформацією про наступне. 

 

24.04.2020 Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради, код 02013165 (далі-

Замовник),  оприлюднив на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 

prozorro.gov.ua 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). 

В результаті аналізу нам стало відомо, що службовими особами Замовника вчинені дії, які, 

ймовірно, можуть містити ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 

«Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим 

становищем» та ч.1 ст.364 «Зловживання владою або службовим становищем» Кримінального 

кодексу України. 

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: 

 

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 
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Дослідивши ціну засобу МЕРОБОЦИД порошок для розчину для ін’єкцій 1000 мг у 

відкритих джерелах, нами було виявлено, що вартість, за якою препарат придбав Замовник, 

могла бути суттєво завищеною.  

Зокрема, про це свідчить аналіз публічних закупівель МЕРОБОЦИДУ, здійснених в цей 

самий період іншими Замовниками в Сумській області, які купували цей препарат значно 

дешевше: 

• 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). 

 

Таким чином, загальна переплата на закупівлі засобу МЕРОБОЦИД порошок для розчину 

для ін’єкцій 1000 мг могла скласти приблизно 111570 - 221640 грн.  

 

Вищенаведені дії Замовника прямо суперечать одному з основних принципів здійснення 

публічних закупівель – максимальна економія та ефективність, а також дискредитують 

систему електронних закупівель в цілому. 

Разом з тим, статтею 7 Бюджетного кодексу України та ст. 5 Закону України «Про публічні 

закупівлі» (далі - Закон) передбачено дотримання принципів ефективності та максимальної 

економії. 

 

Щодо складу злочину 

 

Основним безпосереднім об'єктом злочину є майно, а саме – кошти Замовника. 

В діях Замовника вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 

191 КК України. 

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого цим злочином, полягає у розтраті чужого 

майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем. 

Щодо суб'єктивної сторони злочину, то, усвідомлюючи незаконність своїх дій, знаючи про 

порушення закону та інтересів громадян правопорушники діяли із прямим умислом. 

Згідно з частиною п’ятою 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. 

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 

24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або 

після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про 

вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до 

Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. 

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і 

повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку 

заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про 

кримінальне правопорушення не допускається. 

У ч.1. ст. 218 КПК України передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим 

того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення 



кримінального правопорушення. Місцезнаходження та юридична адреса Замовника: 40022, 

Україна, Сумська обл., місто Суми, ВУЛИЦЯ ЛЕВАНЕВСЬКОГО будинок 26. 

Відповідно до ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка 

звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу 

державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим. 

Заявник має право: 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що 

підтверджує її прийняття і реєстрацію; 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і 

документи; 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. 

Згідно з п. 1.2., 1.3. та 1.4. Розділу ІІ Положення "Про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань" затвердженого наказом Генерального прокурора України No69 від 

17.08.2012 р. відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи 

виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам п. 4 ч. 5 с. 214 КПК України, зокрема 

мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального 

правопорушення. 

Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення під розпис 

попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім 

випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку. 

Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту 

попередження особи про кримінальну відповідальність, за виключенням випадків, коли таке 

попередження не можливо зробити з об’єктивних причин, зокрема надходження заяви, 

повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку. 

Вищевказана заява відповідає усім зазначеним вимогам і повинна бути внесена до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. 60, 214, 215, 216, 218 КПК України, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Внести відомості, зазначеній у цій заяві до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 

розпочати розслідування за ч. 2 ст. 191 КК України щодо розтрати або заволодіння чужим 

майном та ч.1 ст.364 Зловживання владою або службовим становищем. 

2. Надати мені документ, що підтверджує прийняття цієї заяви і її реєстрацію в Єдиному 

реєстрі досудових розслідувань шляхом надіслання на електронну адресу 

ageffsolutions@gmail.com. 

3. Інформувати мене шляхом надіслання на електронну адресу ageffsolutions@gmail.com про 

результати досудового розслідування. 

 

 

З повагою,  

член громадської організації  

«Агенство ефективних рішень»                                                                        Симчич О.Р. 
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