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Вплив громадськості на процеси здійснення публічних закупівель є надвисоким і реалізо-

вується завдяки можливості здійснення громадського контролю неурядовими організаціями у 

сфері публічних закупівель, наданої ст. 10 ЗУ «Про публічні закупівлі». Контроль за ефек-

тивністю витрачання бюджетних коштів є одним із способів протидії корупції в Україні, а 

моніторинг закупівельних процесів, здійснюваних розпорядниками бюджетних коштів, є 

інструментом для впливу на раціональне витрачання коштів бюджетів. З метою всебічного 

аналізу сфери охорони здоров'я Кіровоградського регіону КОВ ВБО «Всеукраїнська мережа 

ЛЖВ», як найбільша пацієнтська організація в області, другий рік поспіль здійснює моніторинг 

публічних закупівель лікувально-профілактичних закладів області.

Оскільки диспансери – це вузькопрофільні спеціалізовані заклади, що створені з метою 

раннього виявлення хворих, їх лікування та подальшого нагляду за ними, важливість здійс-

нюваних ними закупівель є значною, адже пацієнтами таких закладів є жителями всієї області. 

Резюмування результатів аналізу закупівель, здійснюваних обласними диспансерами в м. 

Кропивницький протягом січня-вересня 2017 року, допоможе громадськості розуміти, на що 

витрачено кошти бюджетів цих установ, а самим закладам - звернути увагу на конкретні 

помилки та  неточності,  що сприятиме уникненню їх при здійсненні  наступних закупівель.

 

Автор: Логінова Аліна

             керівник відділу аналітики та адвокації                

             відділення ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Дослідження здійснено у 2017 році Кіровоградським обласним відділенням Всеукраїнської благодійної 

організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ» за допомогою професійного модуля аналітики 

bipro.prozorro.org за січень-вересень (включно) 2017 року в рамках проекту «Посилення спроможності 

регіональних представництв Мережі у здійсненні моніторингу та аналізу державних закупівель у сфері охорони 

здоров'я на регіональному рівні», який здійснюється ГО «Інститут аналітики та адвокації» за підтримки БО 

«Всеукраїнська мережа ЛЖВ».

Погляди, висновки та рекомендації належать виключно авторові цієї аналітичної довідки та не можуть бути 

представлені як погляди та  позиції  ГО «Інститут аналітики та  адвокації» та БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ».
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МНН

ОПИС ДОСЛІДЖЕННЯ : МЕТА, ЗАВДАННЯ, ВИБІРКА, СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

МЕТА: Розробка змістовного опису закупівельних процесів, здійснюваних окремими диспансерами 

Кіровоградської області, задля можливості виокремлення позитивних тенденцій та недоліків, що 

реалізовуватимуться у рекомендаціях до замовників з метою уникнення типових помилок у 

майбутньому.

ЗАВДАННЯ: 

џ Проаналізувати всі закупівлі, що здійснювалися диспансерами протягом січня-вересня 2017 року 

окремо по кожному закладу, виокремити загальні тенденції; 

џ Простежити сфери,у яких окремі замовники мають найбільшу кількість недоліків; 

џ Створити корисні рекомендації (можна придбати), що будуть спрямовані на усунення типових 

помилок та унеможливлення  їх виникнення в майбутньому;

џ  Підвищити рівень комунікації та співпраці із замовниками КОВ ВБО «ВМ ЛЖВ» шляхом заклику до 

звернення за консультативною допомогою;

џ Виокремити «найсильніші» та «найслабші» сторони замовників з метою провадження фокусного 

навчання для закупівельників у  майбутньому.            

                                                               

ВИБІРКА:  Проаналізовано 100% конкурентних та неконкурентних закупівель, проведених з 

використанням системи електронних закупівель «ProZorro» протягом січня-вересня 2017 шістьма 

диспансерами, серед яких:

џ КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» (01994936)

џ КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» (01994959)

џ КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер» (03092497)

џ КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» (01994965)

џ КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» (13743205)

џ КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» (01994988)

ПРОЗОРРО 
В ОБЛИЧЧЯХ

НЕУСПІШНІ

«МЕДИЧНІ» 
ЗАКУПІВЛІ

КЗ

ДК

ЗУ
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СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:

Міжнародна непатентована назва 

(застосовується  до закупівель лікарських засобів)

Державний класифікатор ДК:021:2015

Комунальний заклад

Закон України 

Закупівлі, здійснювані за кодом ДК:021:2015 33000000-0 Медичне

обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни 

Закупівлі, що були відмінені замовником та ті, що  не відбулись внаслідок

відсутності достатньої  конкуренції

Прізвища, імена та по-батькові, контактні номера телефонів та e-mail осіб,

визначених замовником відповідальними за публікування інформації на

prozorro.gov.ua



ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ  ШІСТЬМА ОБЛАСНИМИ 
ДИСПАНСЕРАМИ В М. КРОПИВНИЦЬКИЙ ПРОТЯГОМ СІЧНЯ - ВЕРЕСНЯ  2017 РОКУ

 

      

    

За умови використання більшої кількості конкурентних процедур, відсоток і сума 
загальної економії потенційно могла б зрости  мінімум утричі.

Січень.....................................................................................................................................Вересень

15924 (15%)

- Неуспішні тендери 
  (відмінені та ті, що не 
  відбулись)

- Усього оголошено тендерів

2017

КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 
 

ЗА ВІДСОТКОМ КОНКУРЕНТНИХ ПРОЦЕДУР (%)

КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер» 
КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 
КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 

133

Укладено договорів, ГРН

З них у рамках конкурентних 
процедур, ГРН

28 255 584 

9 181 711 

Тобто на 67.5% витрачено коштів у 
неконкурентних процедурах 

Ефективність використання 
системи всіма закладами 84%

1 242 221 грн

12% Економія за конкурентними

РЕЙТИНГИ

Завершено

З них конкурентних 59 (44%)

41

41

37

8

6

66

46

37

0

0
0
0

ЗА КІЛЬКІСТЮ ЗАВЕРШЕНИХ ПРОЦЕДУР
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Загальна економія 4% 
(1 242 221 грн)



КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер»  

КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер»

КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер» 

КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 
КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер» 
КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер»

КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер»

КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 
КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер» 
КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний онкологічний диспансер»  

КЗ «Кіровоградський обласний протитуберкульозний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний кардіологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний шкірно-венерологічний диспансер» 

КЗ «Кіровоградський обласний наркологічний диспансер»

КЗ «Обласний лікарсько-фізкультурний диспансер» 

85

50

40.5

39

12.5

17

14

6

969 397

159 531 

113 293 

  1 085 191

14 117 418 

2 836 569 

1 952 533 

1 400 179 

н/з

0
0
0

0 

0 
0 
0 

ЗА ЕКОНОМІЄЮ (грн)

ЗА ВІДСОТКОМ «МЕДИЧНИХ» ЗАКУПІВЕЛЬ (%)

ЗА ВІДСОТКОМ ЕКОНОМІЇ (%)

ЗА ВАРТІСТЮ ДОГОВОРІВ (грн)
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КЗ «ОБЛАСНИЙ ЛІКАРСЬКО-ФІЗКУЛЬТУРНИЙ ДИСПАНСЕР» (ЄДРПОУ 13743205)

На prozorro.gov.ua щодо цього закладу не опубліковано жодної процедури. Відсутній також 

річний план закупівель та додаток до нього. Навіть за припущення відсутності процедур, сума 

яких перевищувала б встановлені законодавством про публічні закупівлі пороги, згідно з 

даними порталу , заклад здійснює закупівлі на невеликі суми, тож як мінімум spending.gov.ua

додаток до річного плану закупівель має бути опублікований.

КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»
(ЄДРПОУ 01994965)

ПОКАЗНИКИ ПО КОНКУРЕНТНИМ:

199.99



РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ: 

У додатку до річного плану закупівель відсутні ті, за загальною сумою нижчі за 45 780 грн., що є 
недотриманням вимог ЗУ «Про публічні закупівлі». 
Згідно з даними порталу  інші закупівлі на менші  суми у замовника були   www.spending.gov.ua
протягом усього періоду (на незначні суми, проте неоприлюднення інформації щодо них в 
додатку до річного плану закупівель є порушення законодавства про публічні закупівлі).

ОПИС ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР: 

У системі опубліковано дві закупівлі: «Ліжка медичні КФМ», очікуваною вартістю 59 850 грн.  
( ) та «Матраци 1-секційні МД-1м», очікуваною h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-06

вартістю 45 780 грн. ), однак договір – один, а коди ДК h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-06

для двох об'єднаних в одному договорі предметів – різні.  У першому випадку невірно визначено 
код ДК - Ліжка медичні КФМ закуплені за кодом ДК:021:2015: «33000000-0 — Медичне 
обладнання, фармацевтична продукція та засоби особистої гігієни», а мали б закуповуватись за 
кодом ДК:021:2015: «33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» 
(адже в ньому наявний код CPV «33192100-3-Медичні функціональні ліжка»). В іншій закупівлі 
код CPV мав би бути визначений як «39140000-5 Меблі для дому» замість визначеного 
«39000000-2 — Меблі (у тому числі офісні меблі), меблево-декоративні вироби, побутова техніка 
(крім освітлювального обладнання) та засоби для чищення». Вважаємо, що мало би бути два 
різних договори на різні предмети закупівлі або один договір, опублікований за процедурою 
«звітування про укладений договір»  за кодом  «33190000-8 Медичне обладнання та вироби 
медичного призначення різні». Тож рекомендуємо врахувати це при проведені закупівель в 
майбутньому.                                            

   

1. Переглянути додаток до річного плану закупівель. Внести до нього    
всі заплановані закупівлі закладу, починаючи від 1 грн.Врахувати
попередні помилки щодо висвітлення інформації про заплановані
закупівлі при плануванні на 2018 рік;

2. При визначені предмету закупівлі враховувати приписи 6,7 пункту 1  
    розділу ІІ «Порядку визначення предмету закупівлі», затвердженого 
    Наказом  Мінекономрозвитку від 17.05.16 зі змінами від 17.01.2017;

3. Додавати специфікацію до договорів, що господарським законо-
давством визнається невід'ємною частиною договору поставки;

4. Застосовувати конкурентні допорогові процедури у випадках, коли 
їх  використання є доцільним.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ:
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КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР»  (ЄДРПОУ 01994988)
    
КІЛЬКІСТЬ ТЕНДЕРІВ: 43

ЗАВЕРШЕНІ:  – 95%41

НЕУСПІШНІ:  – 5% 2

ЕКФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ: 95%

КОНКУРЕНТНІ: (37%)15 

ПОКАЗНИКИ ПО КОНКУРЕНТНИМ:

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ – 1.44

ЕКОНОМІЯ –  - 159 531 грн.6%

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ –  2 737 053 грн.

ВАРТІСТЬ ДОГОВОРІВ –  1 952 533 грн.

ВІДКРИТІ ТОРГИ –  - 12% 5

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ –  – 24%10

ПЕРЕГОВОРНІ ПРОЦЕДУРИ –  – 2.5%1

ЗВІТИ ПРО УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ –  – 61%25

«МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ –  - 85 % 35

ЕКОНОМІЯ «МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ:  (99 382 грн.)4%

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ: 

Річний план закупівель та додаток до нього сформовано та висвітлено поступово. У додатку до 
річного плану закупівель детально описані закупівлі з різних джерел фінансування, у т.ч. в 
рамках окремих медичних субвенцій на закупівлі за рахунок коштів спеціального фонду лікарні. 
Проте вже на етапі планування очевидно, що замовник в окремих випадках невірно визначає 
предмет закупівлі за кодом Єдиного закупівельного словника (CPV). Це критично при здійснені 
закупівель лікарських засобів, адже внаслідок обрання предмету за 4 цифрою коду виникає 
підозра у поділі предмету закупівлі. Згідно з приписом 6 пункту 1 розділу ІІ «Порядку 
визначення предмету закупівлі», затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 17.05.16 зі 
змінами від 17.01.2017 «Під час здійснення закупівлі лікарських засобів предмет закупівлі 
визначається за показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника   із зазначенням у 
дужках міжнародної непатентованої назви лікарського засобу (далі - МНН). У разі якщо предмет 
закупівлі лікарських засобів містить два та більше лікарських засобів, замовником у дужках 
зазначається МНН кожного лікарського засобу».

Крім того, у деяких випадках спостерігається некоректне обрання процедури закупівлі «без 
застосування електронної системи», коли слід обирати «звітування про укладений договір». 
Відповідно до припису 4 частини 1 статті 2 ЗУ «Пропублічні закупівлі»:

ПРОЗОРРО В ОБЛИЧЧЯХ: 
Короткова Наталія Василівна
+380522397689
oblkardiodispanser@ukr.net
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«У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи 
закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч 
гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, 
замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних 
закупівель відповідно до статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Крім того, у деяких випадках спостерігається некоректне обрання процедури закупівлі «без 
застосування електронної системи», коли слід обирати «звітування про укладений договір». 
Відповідно до припису 4 частини 1 статті 2 ЗУ «Пропублічні закупівлі»:

«У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи 
закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень 
та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники 
обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель 
відповідно до статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Крім того, у деяких випадках спостерігається некоректне обрання процедури закупівлі «без 
застосування електронної системи», коли слід обирати «звітування про укладений договір». 
Відповідно до припису 4 частини 1 статті 2 ЗУ «Пропублічні закупівлі» «У разі здійснення 
закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, 
що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 
вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов'язково 
оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до 
статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі».

Для прикладу, закупівля за предметом «Продукти харчування згідно специфікації (ДК:021-2015: 
15800000-6)» з очікуваною вартістю 111 844 грн. запланована на січень за процедурою «Без 
застосування електронної системи» не висвітлена в системі.

ОПИС ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР:

Закупівля «Лікарські засоби для лікування хвороб нервової системи та захворювань органів 
чуття» очікуваною вартістю 142 876,6 оголошена 10.01.2017 року за предметом «33661500-6 
Психолептичні засоби»  ( ) фармацевтична продукція h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-10

(021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція) оголошена 10.01.2017 очікуваною 
вартістю 119 000 грн. ( ). У першій закупівлі предмет h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-10

визначений по 4-й цифрі СPV, що некоректно, адже предмет закупівлі визначається за 
показником третьої цифри Єдиного закупівельного словника із зазначенням у дужках міжна-
родної непатентованої назви лікарського засобу. Тому слід констатувати поділ предмету 
закупівлі та потенційне уникнення процедури відкритих торгів. 

Гіпотезу щодо невірного визначення предмету для окремих закупівель підтверджують уже 
проведені в системі закупівлі лікарських засобів, де предмет закупівлі визначено за 4-ю цифрою 
замість 3-ї+МНН ( ,h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-24  h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2017-06-07)

Загальним зауваженням є те, що замовник дублює окремою процедурою «звіт про укладений 
договір» усі договори, що були укладені в рамках проведення конкурентних процедур, що не є 
порушенням, однак не вимагається законодавством про публічні закупівлі. 
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Крім того, з недоліків слід відзначити, що у ряді закупівель замовник ставить умовою надання 
документів, інформація з яких міститься у відкритих реєстрах даних, що заборонено 
( , ,h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-05 h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-05
h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-04-21  h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-07, ).

Окремої уваги потребують й інші помилки, яких припускається замовник: публікація вибірково 
договорів без специфікації, прикріплення документів, що не відповідають змісту відповідної 
процедури (прикріплення документів в т.ч. договорів з інших закупівель), відмінність остаточно 
запропонованої учасником ціни пропозиції та ціни вукладеному договорі (приклад закупівля 
«Тушок курей охолоджених», договір від 18.01.2017 
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-03.

    РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. При виначені предмету закупівлі враховувати приписи 6,7 пункту 1  розділу ІІ «Порядку 
визначення предмету закупівлі», затвердженого  Наказом Мінекономрозвитку від 17.05.16  
зі змінами від 17.01.2017;

2. Коректно визначати процедуру закупівлі на етапі планування, зважаючи на вимоги     
    припису 4 частини 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

3. Висвітлювати всі закупівлі в електронній системі за умови, якщо вартість предмета       
     закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень;

4. Враховувати вимоги частини 7 ст. 2 Закону України «Про публічні  закупівлі», 
    де вказано, що, забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення 

процедур, визначених законом, та те, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на 
частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування 
закону;

5. Додавати специфікацію до договорів, що господарським законодавством визнається 
невід'ємною частиною договору поставки;

6. Не вимагати від учасників документів на підтвердження інформації, яка міститься у публічних 
реєстрах відкритих даних;

7. Не дублювати за процедурою «звітування про укладений договір» публікування договорів, 
що оприлюдненні за допомогою інших конкурентних процедур.
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КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР» 
(ЄДРПОУ 01994936)

КІЛЬКІСТЬ ТЕНДЕРІВ: 59

ЗАВЕРШЕНІ:  –  69.5%41

НЕУСПІШНІ:  (30.5%)18

ЕКФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ: 69.5%

КОНКУРЕНТНІ:  (66%)27

ПОКАЗНИКИ ПО КОНКУРЕНТНИМ:

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ – 1.96

ЕКОНОМІЯ –  - 113 293 грн.17%

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ – 2 836 569 грн.

ВАРТІСТЬ ДОГОВОРІВ – 2 723 276 грн.

ВІДКРИТІ ТОРГИ – - 0%0 

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ -  – 66%27

ПЕРЕГОВОРНІ ПРОЦЕДУРИ –  – 7%3

ЗВІТИ ПРО УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ –  – 27%11

«МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ – - 39 % 16 

ЕКОНОМІЯ «МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ:  (9 069 грн)4%

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ: 

План та додаток до плану сформовано та висвітлено поступово. Додаток сформовано досить 
детально та без наявних помилок. Щодо закупівель за кодом «33600000-6» – предмет визна-
чено без вказування в дужках МНН.

ОПИС ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР: 

Слід зазначити, що Замовник  зловживає укладенням додаткових угод до договорів та підвищує 
ними суму договору іноді майже у вісім разів, що є неприпустимим, адже згідно з роз'ясненням 
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Щодо зміни істотних умов договору про 
закупівлю» від 07.04.2015 р.

«Згідно з пунктом 2 частини п'ятої статті 40 Закону істотні умови договору про закупівлю не 
можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами у повному 
обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання 
ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, 
визначеної в договорі». 

ПРОЗОРРО В ОБЛИЧЧЯХ:   
Вовк Світлана
066-416-42-49
kiroptd.prozorro@ukr.net
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Таким чином, у залежності від коливання ціни товару на ринку сторони протягом дії договору 
про закупівлю можуть вносити зміни декілька разів в частині ціни за одиницю товару не більше 
ніж на 10 відсотків кожного разу з урахуванням попередніх змін,внесених до нього,сукупність 
яких може перевищувати 10 відсотків від ціни за одиницю товару, визначеної сторонами на 
момент укладання договору про закупівлю та за умови, що зазначена зміна не призведе до 
збільшення суми, визначеної у договорі, і виконати свої зобов'язання відповідно до такого 
договору з урахуванням зазначених  змін. 

Ураховуючи викладене, при кожному внесенні змін до договору про закупівлю у вище-
зазначеному випадку шляхом укладання додаткової угоди до договору, сторони договору 
зобов'язані належним чином виконувати умови такого договору з урахуванням змінених його 
умов кожного разу. Водночас внесення таких змін до договору про закупівлю повинно бути 
обґрунтованим та документально підтвердженим».

Для прикладу, 8.02.2017 у системі ілюстровано закупівлю за процедурою «звіт про укладений 
договір» очікуваною вартістю 117 121,00 грн на закупівлю продуктів харчування в асортименті 
за кодом ДК 021:2015: 15890000-3 — Продукти харчування та сушені продукти різні. 
Прикріплено договір купівлі-продажу між замовником та ФОП Рева Р.В. від 17.01 на суму  1 818 
грн., проте в специфікації: «яйця» (ДК 021:2015: 03142500-3) та «курятина» (ДК 021:2015: 
15112130-6). Це свідчить про нерозуміння замовником неможливості закуповувати товари 
одним договором за різними кодами ДК. Додатковою угодою №1 від 01.02.2017 збільшується 
сума договору на 2 410 грн. Проаналізувати, чи підвищено ціну за одиницю на 10%, неможливо, 
адже специфікація містить лише суму товару і не містить ціну за одиницю. Додатковою угодою 
№2 від 07.02.2017 (після шести днів від першої додаткової угоди) Замовник без обґрунтування 
збільшує суму договору на 112 893 грн. (майже у 27 разів!). Крім того, специфікацію розширено 
на 24 позиції за різними кодами ДК. Припускаємо, що замовник не розуміє специфіки природи 
додаткових угод та потребує додаткових консультацій стосовно цього питання.

Така ситуація не поодинока. 02.02.17 закладом укладено договір № 2/02 з ТОВ «БАДМ-Б» на 
суму 2 995 грн. на закупівлю «медикаментів та інших товарів медичного призначення» 
( )  29.05.17 Замовник виклав у систему звіт про h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-29

укладений договір, де був підкріплений названий договір та додаткові угоди до нього. Перша 
додаткова угода збільшує суму договору на 1 212.9 грн., друга – на 27 800 грн., третя – на 4 000 
грн., четверта – на 4 000 грн., п'ята – на 11 760,6 грн. Чинний ЗУ «Про публічні закупівлі» не надає 
можливості збільшувати ціну договорів (в т.ч. шляхом додаткових угод). Крім того, Додаткова 
угода №2 містить специфікацію, де вказано перелік товарів за трьома різними кодами CPV – 
гумові вироби 19510000-4, фармацевтична продукція – 33600000-6 та основні органічні хімічні 
речовини 24320000-3. Маємо зазначити, що закупівля товарів має проводитись за одним 
кодом, згідно з правилами визначення предмету закупівлі. Об'єднувати в одному договорі 
товари, що підпадають під різні групи (зг. ДК), є порушенням законодавства про публічні 
закупівлі. Правильно було б укладати окремі договори на окремі предмети закупівлі.

Крім того, є закупівлі, скасовані з вини замовника вже після  аукціону.  Наприклад, при закупівлі 
риби морської, свіжомороженої ( )  участь у  https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-01

допороговій закупівлі  взяли  6 учасників, успішно завершився аукціон, але в період кваліфікації 
торги було відмінено з причини «скасування закупівлі, оскільки у Замовника виникла нагальна 
потреба внести зміни у технічні характеристики предмета закупівлі, і у зв'язку з цим відпала 
потреба у цій закупівлі».
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 У той же день 14.02.2017 відмінено закупівлю «кур випотрошених»  очікуваною вартістю                
80 000 грн. ( ) з конкуренцією серед 5 учасників, де h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-02-01

успішно завершено аукціон з тим самим обґрунтуванням, як і в попередній закупівлі.

   РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Коректно оформлювати специфікацію, що має містити не тільки  загальну суму  кожного 

     окремого товару, але й ціну за одиницю  товару;

2. Укладати договори з урахуванням потреби. За відсутності  фінансування оголошувати окремі 

     процедури та/або укладати окремі  договори;

3. Укладати окремі договори на окремі предмети закупівлі;

4. Змінюючи ціну в бік збільшення додатковими угодами обов'язково обґрунтовувати таке 

    збільшення;

5. Здійснити аналіз ефективності проведення допорогових закупівель  за всіма закупівлями,

    що проведені у 2017 році та врахувати  результати такого аналізу при плануванні на 2018 рік.

КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАРКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (ЄДРПОУ 03092497)

КІЛЬКІСТЬ ТЕНДЕРІВ: 10

ЗАВЕРШЕНІ:  – 80 %8

НЕУСПІШНІ:  (10%)1

ЕКФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ: 87.5%

КОНКУРЕНТНІ:  (0%)0

ПОКАЗНИКИ ПО КОНКУРЕНТНИМ:

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ - 1

ЕКОНОМІЯ-  - 0 грн0%

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ - 1 085 191 грн.

ВАРТІСТЬ ДОГОВОРІВ - 1 085 191 грн.

ВІДКРИТІ ТОРГИ - - 0%0 

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ -  – 0%0

ПЕРЕГОВОРНІ ПРОЦЕДУРИ -  – 25%2

ЗВІТИ ПРО УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ -  – 75%6

«МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ -  –12.5 % 1

ЕКОНОМІЯ «МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ:  - 0 грн.0%

ПРОЗОРРО В ОБЛИЧЧЯХ:  
Анастасія Підгорна
+380956497619
nastya_ua91@mail.ru
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РІЧНИЙ ПЛАН:

Річний план та додаток до нього висвітлюється поступово. У річному плані заку-
півель заплановано лише одну процедуру відкритих торгів (не завершена), 
допорогові закупівлі закладом не проводяться, незважаючи на те, що 
заплановані закупівлі, у яких доцільно було б проводити допорогові конкурентні 
закупівлі. Крім того, у додатку до річного плану міститься інформація щодо 
наступних закупівель, що заплановано до проведення за процедурою «Без 
застосування електронної системи» (очікувана вартість - предмет закупівлі – 
орієнтовна дата): 124 300 грн. – хліб – січень, 2017; 179 412 грн. – психолептичні 
засоби – січень, 2017, 50 000 грн. - Послуги з ремонту і технічного обслуговування 
систем центрального опалення – вересень, 2017. Можна стверджувати, що 
замовник не виконує вимог припису 4 частини 1 статті 2 ЗУ «Про публічні 
закупівлі» і заключає прямі договори у випадках, коли мала б бути опублікована 
інформація про закупівлю за процедурою «звітування про укладений договір».

ОПИС ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР:

У лютому оголошувалась процедура, запланована як відкриті торги за пред-
метом «Послуги їдалень (послуги з організації харчування хворих)» на суму 251 
882,90 грн. на лютий 2017 за ДК:021:2015: 55510000-8 — Послуги їдалень» та 
відмінена у  зв'язку з відсутністю конкуренції (h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-

2017-02-08). 

Пізніше закупівля даного предмету відбулась за неконкурентною процедурою. 
Проте інформації щодо закупівлі послуг їдалень (послуг з організації харчування 
для хворих) на суму 149 889,55грн. за ДК «021:2015: 55510000-8 — Послуги 
їдалень», що здійснена за процедурою «звіт про укладений договір», немає в 
додатку до річного плану закупівель . h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-03-03

Незрозумілим залишається, яким чином відбулось те, що потреба у відкритих 
торгах за цим предметом відпала, проте з'явилась потреба у закупівлі цих послуг 
на іншу суму за неконкурентною процедурою.

Крім того, слід зазначити, що оприлюднення звітів про укладені договори замов-
ником відбувається не завжди вчасно, у той час, як завантаження додаткових 
угод – вчасно.

РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Застосовувати конкурентні процедури у випадках, коли їх використання є 

доцільним;

2. Вчасно публікувати звіти про укладені договори, відповідно до вимог 

частини 1 статті 10 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

3. Коректно визначати процедуру закупівлі на етапі планування, зважаючи на 

вимоги припису 4 частини 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

4. Обов'язково публікувати в системі інформацію щодо проведених 

закупівель, відповідно до річного плану закупівель та додатку до нього.
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КЗ «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» (ЄДРПОУ 01994959)

КІЛЬКІСТЬ ТЕНДЕРІВ: 41

ЗАВЕРШЕНІ:  – 90 %37

НЕУСПІШНІ:  (10%)4

ЕКФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ: 90 %

КОНКУРЕНТНІ:  (46%)17

ПОКАЗНИКИ ПО КОНКУРЕНТНИМ:

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ УЧАСНИКІВ – 1.58

ЕКОНОМІЯ–  - 969 397 грн14%

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ –  15 532 315 грн

ВАРТІСТЬ ДОГОВОРІВ –  14 117 418 грн

ВІДКРИТІ ТОРГИ –  - 19%7

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ -  – 27%10

ПЕРЕГОВОРНІ ПРОЦЕДУРИ –  – 13.5%5

ЗВІТИ ПРО УКЛАДЕНІ ДОГОВОРИ –  – 40.5%15

«МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ –  – 40.5 % 15

ЕКОНОМІЯ «МЕДИЧНІ» ЗАКУПІВЛІ: - 852 606 грн15% 

ПРОЗОРРО В ОБЛИЧЧЯХ:
Бахматова-Бухгольц Ольга Андріївна
+380669453149
bahmatova-byhgolc@ukr.net

Єфіменко Анна Валентинівна
+380502855112
fanutka9@ukr.net
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РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ:

Замовник не завжди правильно визначає предмет закупівлі і нехтує 
правилами щодо порядку визначення предмету закупівлі, регламентованими 
приписами 6,7 пункту 1 розділу ІІ «Порядку визначення предмету закупівлі», 
затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 17.05.16 зі змінами від 
17.01.2017. Крім того, слід констатувати можливість поділу за окремими 
предметами закупівлі. Для прикладу, за кодом ДК021-2015: 33140000-3 у 
додатку до річного плану закупівель наявні 10 закупівель, що мали би 
проводились за цим кодом на незначні суми загальною вартістю 96 221 грн., 
проте джерело фінансування зазначене як «2282: Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку».
Крім того, заплановано деякі закупівлі з некоректно визначеними про-
цедурами закупівлі (закупівля за предметом «Медичні матеріали (шовні, що 
розсмоктуються), голки, лотки, ножиці, пінцети, трубки, дренажі, затискачі 
тощо» очікуваною вартістю 54 202 грн запланована на серпень 2017 «Без 
застосування електронної системи»). Крім того, в додатку до річного плану 
закупівель є кілька таких, що заплановані за кодом ДК 021:2015: 33600000-6 у 
той час, як за цим кодом заплановані закупівлі за процедурою «відкриті 
торги». Із самого плану не зрозуміло надходження коштів на заплановані 
закупівлі, тож з'являється припущення про уникнення процедури відкритих 
торгів.

ОПИС ОКРЕМИХ ПРОЦЕДУР:

Запланована закладом закупівля «Ультразвукової діагностичної системи» 
очікуваною вартістю 2 500 000 грн. не відбулась двічі: один раз через 
правомірне відхилення двох поданих пропозицій, іншого разу – відмінена 
через «Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 
процедури закупівлі», про що замовнику повідомлено Прокуратурою Кірово-
градської області  листом  № 05-1048 вих. 17 від 17.05.2017 року. Проте у 
порядку проведення відкритих торгів ультразвукова діагностична система 
закуплена за 2 345 654,00 грн., і що позитивне - опубліковано звіт про виконан-
ня договору.

У допороговій закупівлі паперу А4 очікуваною вартістю 10 500 грн. 
( ) з конкуренцією між 5-ма h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-04

учасниками один з учасників написав вимогу про усунення порушення щодо 
необґрунтованого вибору переможця і посилається на вимогу замовника 
надати лист-погодження щодо основних умов договору купівлі-продажу 
(завірений підписом та печаткою учасника) (прикріпити на сайті у скано-
ваному вигляді (у форматі PDF) та те, що учасник, визнаний переможцем, не 
додав цього документу в складі пропозиції. 

Вимога замовником не задоволена, надана відповідь, що юридична особа 
переможець надала лист-погодження щодо основних умов договору в 
електронному вигляді на електрону пошту замовника. На наступний день 
замовником висвітлено скан-копію цього документу. Проаналізувавши 
оголошення, зробили висновок про те, що дійсно мав місце необґрунтований 
вибір переможця.

16



У відкритих торгах на закупівлю фармацевтичної продукції очікуваною вартістю 1 000 000 грн.

( ) є поділ на 4 лоти, проте кожен лот визначено за 3-ю h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-06-15

цифрою ДК 021:2015: 33600000-6 — Фармацевтична продукція. Згідно з абз. 3 «Порядку 
визначення предмету закупівлі», затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 17.05.16 зі 
змінами від 17.01.2017 «Замовник може визначити окремі частини предмета закупівлі (лоти) за 
показниками шостого – десятого знаків ДК та послуг ДК 016:2010, затвердженого наказом 
Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 
жовтня 2010 року  № 457 із зазначенням у дужках  предмета закупівлі відповідно до 
показників четвертої – восьмої цифр СPV, а також за обсягом, номенклатурою та місцем 
поставки товарів, виконання робіт або надання послуг». Тож лоти мали б бути визначені за 
шостого-десятого знаків.

Закупівля наркотичних засобів очікуваною вартістю 613 00 грн. проведена за процедурою 
відкритих торгів за кодом ДК 021:2015: 33693000-4 — Інші лікарські засоби. Акцентуємо, що код 
визначений некоректно, адже мав бути ДК 021:2015: 021:2015: 33600000-6 — Фарма-ДК 
цевтична продукція + МНН.

Крім того, закупівля привернула увагу, адже була проведена з економією 66%. Проте внаслідок 
аналізу пропозиції учасника, якого визнано переможцем та з яким укладеного договору, та 
враховуючи попередній досвід аналізу закупівель опіоїдних анальгетиків, сформульовано 
висновок, що пропозиція  учасника (у частині ціни на морфін)  дійсно була значно нижчою, ніж 
середньоринкова, а отже очікувана вартість не була завищеною. Те саме стосується багато-
лотової допорогової закупівлі Антисептичних та дезінфекційних засобі очікуваною вартістю 

160 000 грн. ( ).h�ps://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-01-17-000737-a

Окремо слід зазначити, що заклад подає позитивний приклад, публікуючи звіти про виконання 
договорів, демонструючи обґрунтоване збільшення ціни (аргументуючи висновками Торгово-
промислової палати) додатковими угодами не більше 10% за одиницю, вчасністю публікації всіх 
документів, високою конкуренцією на допорогових закупівлях та відкритих торгах та 
раціональністю визначення необхідності розподілу закупівлі на лоти в кожному окремому 
випадку. В інших закупівлях, де наявні вимоги до замовника, не знайдено порушень, а 
відповіді, надані замовником – оформлені в рамках правового поля.

     РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Коректно визначати процедуру закупівлі на етапі планування, зважаючи на вимоги 
припису  4  частини 1 статті 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»;

2. При визначені предмету закупівлі враховувати приписи 6,7 пункту 1 розділу  ІІ «Порядку      

визначення предмету закупівлі», затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 17.05.16  
зі змінами від  17.01.2017;

3. Не допускати випадків необґрунтованого вибору переможця у випадках, коли останні 

не відповідають заявленим вимогам закупівлі;

4. Визначати лоти, враховуючи вимоги абз. 3 «Порядку визначення предмету  закупівлі»,   

затвердженого Наказом Мінекономрозвитку від 17.05.16 зі  змінами від 17.01.2017.
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Кіровоградське
обласне відділення


