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ProZorro  – електронна система публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим держтендерам. 
https://prozorro.gov.ua

Офіційний веб-портал 
Уповноважного з питань закупівель – інформаційно-телекомунікаційна система, до складу якої  
 https://prozorro.gov.ua                            входять модуль електронного аукціону і база даних, та який  
                                                                     є частиною електронної системи закупівель та забезпечує 
                                                                     створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації
                                                                     про закупівлі, проведення електронного аукціону, 
                                                                     автоматичний обмін інформацією і документами та користування
                                                                     сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ 
                                                                     до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет.

E-Data – офіційний портал публічних фінансів України.
https://edata.gov.ua  
   
ЗУ «Про публічні закупівлі» – основний Закон, що регулює порядок здійснення публічних закупівель 
                                                    в Україні.  
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/922-19 

МНН – міжнародна непатентована назва. 
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Моніторинг зАкупівель  
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Як використовують систему ProZorro  
заклади охорони здоров’я міста

Дитяча міська поліклініка № 1

Міська стоматологічна поліклініка № 1 м. Кіровограда

Дитяча стоматологічна поліклініка 

Кіровоградська міська дитяча лікарня 

Стоматологічна поліклініка № 2

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини

Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда № 1

Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги

Пологовий будинок №1 

Центральна міська лікарня

Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Кіровограда 

Центр первинної медико-санітарної допомоги №1 м. Кіровограда

11 з 12 
ЗОЗ використовують 
систему ProZorro

4 з 12  
ЗОЗ провели  
по 1-2  
неконкурентній  
процедурі

1  

заклад не  
використовує
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Центральна міська лікарня (ЄДРПОУ 05493846)  
станом на 20.02.2017 року

 з позитивного: 

 проблеми:

41 33

80% 48%
15% 15% 12,2%

36%

5 16 5 12 5 

конкурентні процедури

1 відкриті    
   торги

10 355 365,38 грн

1 539 470 грн
1 150 595 грн

398 283,28 грн

9 957 082,00 грн 2,21

15 допорогових 
закупівель 

388 875 грн

25%

45% всіх закупівель – допорогові закупівлі. Економія допорогів складає 97,63 % від загальної економії.
Середній строк подання пропозицій у допорогових закупівлях складає 4 доби. 
У 13 з 15 допорогових закупівель кількість учасників на торгах більше 3-х.  
У всіх завершених закупівлях прикріплено договір із специфікацією.

жоден із 12 звітів про укладний договір не оприлюднено.

ProZorro в особах: 

Соколовська  
Наталія Вікторівна
t: +380-997-662-705

Nata_Sokolov@ukr.net

Довідково:
– Відмінені закупівлі (5) скасовані через відсутність пропозицій або виробничу необхідність.
– Переговорні процедури (5) проведені за нагальною потребою. Предметами в цих закупівлях є: об-

робка та розподіл води трубопроводами; видалення стічних вод; постачання пари та гарячої води; 
електрична енергія.

15

45%

4%

допорогові 
закупівлі
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Центр первинної медико-санітарної допомоги №1  
м. Кіровограда  (ЄДРПОУ 38802559)

15 13

87% 38%
7%

54%54%

1 5 0 7 7 

конкурентні процедури

1 відкриті    
 торги

856 926,33 грн

120 450,00 грн
114 800,00 грн

680 228,12 грн

176 698,2 грн 

1,25

4 допорогові   
закупівлі 

5650,00 грн

5%

з позитивного: 
– Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кіровограда 1 лютого 2017 року  
уклав договір з ДАК «Ліки України» про закупівлю морфіну «Калцекс» у кількості  
7500 ампул на загальну суму 82 400 грн. (ціна за ампулу згідно специфікації –  
10, 9998 грн. з ПДВ). Така ціна за ампулу є унікальною як для цього постачальника, так і для інших, тих, хто укладав до-

говори на продаж морфіну через систему ProZorro.
– Відсутність опублікованих звітів про укладений договір у відповідній процедурі (із 7 таких процедур жодного звіту). 
– Тендер з економією більше 50% (система визначає такий показник як ризик-індикатор через можливість демпінгу  
   з боку учасників), а саме закупівля препаратів опіоїдних анальгетиків з економією 70,2%. 

ProZorro в особах: 

Кулик Олександра 
Сергіївна

t: +380-996-151-959
kzmsd@ukr.net

4

31%

20,62%

 станом на 20.02.2017 року

Очікувана вартість  
коливається 
від 10 до 50 тис. грн.

допорогові 
закупівлі

 з позитивного: 

 проблеми:
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Кіровоградська міська лікарня швидкої медичної допомоги 
 (ЄДРПОУ 05493852) 

станом на 20.02.2017 року

 з позитивного:

основні  
зауваження:

 пропозиція:

26 22

85% 9%
4% 18% 27%

68%

1 2 4 15 6 

конкурентні процедури

2 відкритих    
     торгів

11 751 261,48 грн 

119 099,10 грн
95 400,00 грн

10 341 110,10 грн 

1 410 151,38 грн

1,27

1 допорогова   
 закупівля

23 699,10 грн

19,9%

1

4,5%

12%

ProZorro в особах: 

Васильєва Вікторія
t: +380-663-956-915, 

+380-986-730-984
kzkmlhmd@krmr.gov.ua

– Договори та звіти про укладені договори опубліковано та завантажено у всіх закупівлях;
– Річний план розміщено на сайті уповноваженого органу, позиції додаються поступово.

– У закупівлях лікарських засобів задекларовано міжнародну непатентовану назву, по факту вказано торгову назву 
препарату. Наприклад, закупівля UA-2016-11-03-001061-b, у документації конкурсних торгів зазначено Сібазон, що є 
торговою назвою препарату, а МНН для даного лікарського засобу – «Diazepam». 
– Вимога документів, інформація з яких є у відкритих єдиних реєстрах;
– Ігнорування використання конкурентних процедур на користь звіту про укладений договір;
– Некоректне зазначення МНН препарату;
– Завантаження звітів про укладений договір та договорів у нечитабельній формі (догори ногами).

Позиції річного плану на закупівлю, наприклад, вати медичної, хірургічних рукавичок, шприців доцільно об’єднати в 
одну закупівлю з можливістю розділення на лоти, оскільки для цих товарів один код CPV – 33140000-3-Медичні матеріа-
ли. У закупівлях лікарських засобів краще уникати розділення на різні закупівлі препаратів різного призначення, оскільки 
для закупівель лікарських засобів предмет закупівлі визначається за 3-ю цифрою коду CPV, що може розглядатися 
як дроблення предмету закупівлі з метою уникнення проведення відкритих торгів. Наприклад, закупівлі анальгетичних, 
анестетичних засобів, антибіотиків мають один код CPV – 33600000-6- Фармацевтична продукція, із розділенням на лоти 
за показником 4-8 цифри коду.

допорогові 
закупівлі
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Дитяча міська поліклініка № 1 (ЄДРПОУ 03073778)

8 7

88%
29% 29% 29%43%

0 2 2 3 2 

конкурентні процедури

1 відкриті    
     торги

2 947 973,00 грн

2 835 973,00 грн

112 000,00 грн

1,29

1 допорогова   
 закупівля 

18 000,00 грн

12%

– Одна з конкурентних процедур проведена за процедурою допорогових закупівель на придбання 
АвторефрактокератометруUnicos URK-800 вартістю 132 000 грн, а інша за процедурою відкритих торгів на придбання 
Апарату ультразвукової діагностики вартістю 1 260 000 грн. до якої додано також звіт про виконання договору,  
що є позитивним проявом.
– На офіційному веб-порталі (prozorro.gov.ua) опубліковано річний план закупівель на усі 12 місяців 2017 року, в 
якому, окрім відображених через систему електронних закупівель заплановано на січень-лютий місяці ще 15, в яких 
не заплановано використання системи електронних закупівель. 

1

14,3%

3,8%

 станом на 20.02.2017 року

ProZorro в особах: 

Іляна Муравйова
t: +380-951-882-305

dmp1-buh@i.ua

– За процедурою звітування про укладений договір придбано бензин, договір було підписано із ПП «ОККО Бізнес-
контракт» на придбання бензину А-92 за ціною 25,99 грн. за літр. (що виявляється дорожче середньої ціни (24,19)). 
Тож можна говорити про те, що у разі проведення конкурентних торгів можна було б заощадити близько 11 тис. грн. 
при закупівлі 3190 л. палива.
У іншому випадку за цією ж процедурою відбулася закупівля роботи з облаштування пандуса з очікуваною вартіс-
тю 56 072,94 грн., така ж сума зазначена у річному плані закупівель та в укладеному договорі, до якого існує також 
додаткова угода про покращення якості предмета закупівлі та збільшення вартості договору на 24 668,66 грн. тож до 
сплати: 80 731,21 грн. Але відповідних доповнень до річного плану закупівель не внесено, що суперечить ст. 4 ЗУ «Про 
публічні закупівлі». 

– Переговорна процедура застосовувалась у 
випадках закупівлі електричної енергії та централі-
зованого опалення. 

– Звіти про укладений договір опубліковані на заку-
півлях бензину, мережевого обладнання (системи 
відеоспостереження) та облаштування пандуса. 

150 000,00 грн 132 000,00 грнДовідково:

 з позитивного: 

 проблеми:

допорогові 
закупівлі
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Пологовий будинок №1 (ЄДРПОУ 20652012) 
станом на 20.02.2017 року

32 27

84%

7%9% 11%
33%81%

3 2 3 22 9 

конкурентні процедури

2 відкритих    
     торгів

9 534 092,75 грн  

9 534 092,75 грн

0 грн

1,07

0 допорогових 
закупівель

0%

ProZorro в особах: 

Грач Тамара Іванівна
t: +380-522-345-774

roddom-1@i.ua

Річний план на сайті уповноваженого органу наявний, публікується поступово.

– Особливої уваги потребують закупівлі ремонтних робіт, які проводяться за процедурами звітування про укладений 
договір з одним й тим самим постачальником (усі 5 закупівель), до яких укладаються додаткові угоди, договори публі-
куються із великою затримкою, або не опубліковуються взагалі, що викликає підозру.  UA-2017-02-01-000341-a – договір 
укладено 2-го вересня, опубліковано 1-го лютого 2017 року, а строк дії договору до 31.12. 2016. 
– Інша закупівля - UA-2017-01-23-000064-c – оголошена 23 січня, замість тендерної документації завантажено договір 
від 15 серпня, сам договір від 23 січня не опубліковано, а завантажено додаткову угоду на покращення якості пред-
мету закупівлі від 9 грудня із збільшенням вартості. У закупівлі від 17 серпня договір опубліковано 13 грудня, а у закупівлі 
UA-2016-12-06-000212-c від  6.12.2016 р. договір взагалі не оприлюднено, але є інший звіт про договір укладений з тим же 
постачальником на  закупівлю ремонту від 6.12.2016 р.  UA-2016-12-06-000807-c. 

– переважне використання неконкурентних процедур 
закупівлі; 
– не завантаження звітів про укладений договір в систему;  
– затримку оприлюднення договорів;

– публікування не всіх звітів про укладені договори;
– деякі позиції річного плану опубліковано із затримкою, 
(заплановано на грудень, опубліковано у плані закупівель 
у березні в день закупівлі).

 з позитивного: 
 проблеми:

основні  
зауваження:
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Поліклінічне об'єднання м. Кіровограда № 1  
(ЄДРПОУ 36421504)

25 24

96%

8%
50%92%

0 0 2 22 12 

конкурентні процедури

2 відкритих 
    торгів

4 087 017,89 грн  

4 087 017,89 грн

0 грн

0

0 допорогових 
закупівель 

– Особливістю є те, що заклад публікує звіти про укладений договір незалежно вартості договору 
(починаючи від 200 грн.) 
– На веб-сайті уповноваженого органу річний план закупівель публікується поступово.

0%

 станом на 20.02.2017 року

ProZorro в особах: 

Кузавов Олексій 
Олександрович
t: +380522332050

kzpo@krmr.gov.ua

– На порталі Е-Data Поліклінічне об’єднання зареєстроване, але з початку 2017 року не виклало 
жодного договору, хоча опубліковано ряд звітів про надходження, відрядження, заборгованості, тощо. 
Хоча згідно ч. 1. Ст. 3 ЗУ «Про відкритість використання публічних коштів» інформація про укладені 
договори є обов’язковою для опублікування.
–  2 з 22 звітів про укладені договори не підвантажені в систему.

Довідково:

 з позитивного: 

 проблеми:

Із деталізації річного плану закупівель видно, що заклад не планує 
використовувати систему електронних закупівель при проведенні 
допорогів.
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Центр первинної медико-санітарної допомоги №2  
м. Кіровограда (ЄДРПОУ 13749863)

станом на 20.02.2017 року

16 10

62,5%
30% 20% 30%80%

3 0 2 8 3 

конкурентні процедури

0 відкритих   
торгів

2 800 112,16 грн

2 800 112,16грн 

0 грн

0

0 допорогових 
закупівель

0%

ProZorro в особах: 

Семенюк  
Ганна Іванівна

t: +380-522-555-426
5poliklinika.kr@gmail.com

Річний план закупівель завантажений. 

– Не завантаження звітів про укладені договори у відповідних процедурах (файли договору наявні у 3 випадках з 8);

Відмінені закупівлі були скасовані через такі причини: 
1 тендер, а саме переговорна процедура, відмінна 
з причини не підписання договору переможцем в 
терміни встановлені законом; 2 тендера за процеду-
рою відкритих торгів на закупівлю природного газу, і 
повторні торги на цей же предмет з причини подання 
лише однієї пропозиції на торги.

Згідно деталізації річного плану закупівель, заклад не 
застосовуватиме електронну систему під час про-
ведення закупівель до 50 тис. грн.

Довідково:

 з позитивного: 

 проблеми:
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Кіровоградська міська дитяча лікарня (ЄДРПОУ 03073502)
станом на 20.02.2017 року

Міська стоматологічна поліклініка № 1 м. Кіровограда 
(ЄДРПОУ 05493817) 

Дитяча стоматологічна поліклініка (ЄДРПОУ 03073956) 

станом на 20.02.2017 року

станом на 20.02.2017 року

А тепер найцікавіше:
Оскільки в описі закупівлі не визначено код CPV, а файл договору не завантажено, встановити деталі 

закупівлі неможливо. Код закупівлі не визначено навіть у річному плані закупівель, який опубліковано на 
порталі https://prozorro.gov.ua

У той же час, на порталі E-Data лише за лютий 2017 року можна нарахувати 56 транзакцій, серед яких 
– оплата придбання миючих засобів, дезінфекційних засобів, медикаментів на невеликі суми (від 3 до 10 
тис. грн.), які не підпадають під дію ЗУ «Про публічні закупівлі», а залишаються на розсуд замовника. 

Але, як показує аналіз закупівель інших замовників медичної сфери міста Кропивницький у проведенні 
допорогових закупівель, відсоток економії коливається від 3 до 19 % від очікуваної вартості закупівлі, тож на-
віть в цих закупівлях поліклініка могла заощадити бюджетні кошти.

Міська стоматологічна поліклініка № 1 м. Кіровограда  провела лише 1 неконкурентну процедуру 

Що купували? – капітальний ремонт, а саме: облаштування пандуса, хоча у інформації про предмет 
закупівлі вказано «заміна дверей з металопластику» й саме за таким призначенням пройшла транзакція 
за цією закупівлею
За якою процедурою? – звіт про укладений договір
За скільки? –  41 980,15 грн.

Дитяча стоматологічна поліклініка провела лише 1 неконкурентну процедуру 

Що купували? –  пару,гарячу воду та пов’язану продукцію
За якою процедурою? – переговорна процедура

За скільки? – 379 025,01 грн.
Підстава? –  ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії»

Кіровоградська міська дитяча лікарня провела лише 2 неконкурентні процедури

Що купували? – послуги з надання центрального питного водопостачання та водовідведення
За якою процедурою? – звіт про укладений договір
За скільки? – 84 800,00 грн.
Що купували? – електричну енергію
За якою процедурою? – переговорна процедура
За скільки? – 291 700,00 грн.
Довідково:
План закупівель, розміщений на порталі https://prozorro.gov.ua./ одразу на весь рік, у якому на січень-лютий 2017 року заплановано  
38 закупівель вартість запланованих закупівель менша 50 тис., а отже згідно ЗУ «Про публічні закупівлі» замовник має право  
не проводити тендери та не опубліковувати звіт про укладений договір, яке і використовує на практиці.
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Стоматологічна поліклініка № 2 (ЄДРПОУ 24711837)
станом на 20.02.2017 року

Стоматологічна поліклініка № 2 провела лише 2 неконкурентні процедури

Що купували? – електрична енергія
За якою процедурою? – переговорна процедура 
Підстава? – згідно ч. 2 ст. 5 Закону України «Про природні монополії»
За скільки? – 220 800,00 грн.
Що купували? – капітальний ремонт та облаштування автоматичної пожежної сигналізації
За якою процедурою? – звіт про укладений договір
За скільки? – 79 671,60 грн.

А тепер найцікавіше:
У другому випадку файл договору на порталі ProZorro не опубліковано, що в свою чергу є порушенням  
ч.1 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі»*.
ч.1 ст. 10 цього ж закону зазначає, що звіти про укладені договори публікуються на порталі протягом од-
ного дня з дня укладення договору.
Договір не опубліковано і на сайті E-Data, де є відомості про наявність 2-х актів (накладних),  
які є порожніми
Загалом на ресурсі E-Data лише за 4-й квартал 2016 року можна нарахувати 49 укладених договорів.

 Амбулаторія загальної практики сімейної медицини   
(ЄДРПОУ 33797005) 

  * 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 встановле-
на 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»

станом на 20.02.2017 року

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини не використовує систему ProZorro взагалі та річний 
план закупівель закладу на порталі уповноваженого органу не опублікований. Однак аналіз сервісу 
E-Data свідчить, що за визначений період заклад здійснював транзакції, зокрема щодо оплати кому-
нальних послуг та виплати заробітної плати, та не мав інших транзакцій, що б перевищували 1 тис. грн. 
А отже, використання системи ProZorro не мало б результатів, адже здійснити  конкурентні процедури в 
таких умовах неможливо. 

13
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Кількість проведених та завершених тендерів ЗОЗ міста

Дитяча міська 
поліклініка № 1

Міська стоматоло-
гічна поліклініка № 1 
м. Кіровограда

Дитяча стоматоло-
гічна поліклініка 

Кіровоградська 
міська дитяча 
лікарня 

Стоматологічна 
поліклініка № 2

Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини

Поліклінічне 
об'єднання  
м. Кіровограда № 1

Кіровоградська 
міська лікарня 
швидкої медичної 
допомоги

Пологовий 
будинок №1 

Центральна  
міська лікарня

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2  
м. Кіровограда 

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №1  
м. Кіровограда

закупівлі закладу
завершені закупівлі 

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.

41

32

25

16

15

8

2

2

1

1

0

26

33

27

24

10

13

7

2

2

1

1

0

22
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Закупівлі, предметом є  
медичні вироби/лікарські засоби/медичне обладнання

Дитяча міська 
поліклініка № 1

Міська стоматоло-
гічна поліклініка № 1 
м. Кіровограда

Дитяча стоматоло-
гічна поліклініка 

Кіровоградська 
міська дитяча 
лікарня 

Стоматологічна 
поліклініка № 2

Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини

Поліклінічне 
об'єднання  
м. Кіровограда № 1

Кіровоградська 
міська лікарня 
швидкої медичної 
допомоги

Пологовий 
будинок №1 

Центральна  
міська лікарня

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2  
м. Кіровограда 

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №1  
м. Кіровограда

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.

50%

54%

43%

33%

30%

27%

12,2%

0%

0%

0%

0%

0%
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Дитяча міська 
поліклініка № 1

Міська стоматоло-
гічна поліклініка № 1 
м. Кіровограда

Дитяча стоматоло-
гічна поліклініка 

Кіровоградська 
міська дитяча 
лікарня 

Стоматологічна 
поліклініка № 2

Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини

Поліклінічне 
об'єднання  
м. Кіровограда № 1

Кіровоградська 
міська лікарня 
швидкої медичної 
допомоги

Пологовий 
будинок №1 

Центральна  
міська лікарня

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2  
м. Кіровограда 

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №1  
м. Кіровограда

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.

11 751 261,48 грн

10 355 365,38 грн

9 534 092,75 грн

4 087 017,89 грн

2 947 973,00 грн

2 800 112,16 грн

856 926 33,00 грн

379 025,01 грн

376 500,00 грн

300 471,60 грн

41 980,15 грн

0 грн

10 341 110,10 грн

9 957 082,00 грн

9 534 092,75 грн

4 087 017,89 грн

2 947 973,00 грн

2 800 112,16 грн

856 926,33  грн

379 025,01 грн

376 500,00 грн

300 471,60 грн

41 980,15 грн

0 грн

Очікувана та реальна вартість договорів (по закладу)
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Економія внаслідок проведення конкурентних закупівель

Відсоток застосування замовниками  
процедури «звітування за укладений договір» 

Дитяча міська 
поліклініка № 1

Дитяча міська 
поліклініка № 1

Міська стоматоло-
гічна поліклініка № 1 
м. Кіровограда

Міська стоматоло-
гічна поліклініка № 1 
м. Кіровограда

Дитяча стоматоло-
гічна поліклініка 

Дитяча стоматоло-
гічна поліклініка 

Кіровоградська 
міська дитяча 
лікарня 

Кіровоградська 
міська дитяча 
лікарня 

Стоматологічна 
поліклініка № 2

Стоматологічна 
поліклініка № 2

Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини

Амбулаторія 
загальної практики 
сімейної медицини

Поліклінічне 
об'єднання  
м. Кіровограда № 1

Поліклінічне 
об'єднання  
м. Кіровограда № 1

Кіровоградська 
міська лікарня 
швидкої медичної 
допомоги

Кіровоградська 
міська лікарня 
швидкої медичної 
допомоги

Пологовий 
будинок №1 

Пологовий 
будинок №1 

Центральна  
міська лікарня

Центральна  
міська лікарня

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2  
м. Кіровограда 

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №2  
м. Кіровограда 

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №1  
м. Кіровограда

Центр первинної 
медико-санітарної 
допомоги №1  
м. Кіровограда

1.

1.

2.

2.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

12.

3.

3.

20,62%

12%

4%

3,8%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

92%

81%

80%

68%

54%

50%

50%

43%

36%

0%

0%
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* Дотримуватись строків укладення/оприлюднення договорів та звітів про укладений договір;

* При визначенні предмету закупівлі керуватися Наказом Міністерства економічного розвитку «Про 
затвердження Порядку предмета закупівлі», враховуючи й Наказ Міністерства економічного роз-
витку і торгів України  від 19.12.2016 № 2092 «Про внесення змін до Порядку визначення предмета 
закупівлі», який набрав чинності 17 січня 2017 року;

* Закупівлі лікарських засобів розділяти на різні лоти (в той час як наразі відбувається розділення на  
різні закупівлі у випадках, коли вартість закупівлі на межі порогу);

* Систематично оновлювати на сайті уповноваженого органу річні плани закупівель, відповідно до 
змін, що вносяіться до плану;

* Не ускладнювати процедуру подання пропозицій вимогами від учасників зайвих документів або 
документів, відомості з яких є у публічних державних реєстрах;

* Оприлюднювати договори в повному обсязі, обов’язково публікуючи специфікацію, яка є їх 
невід’ємною частиною;

* Використовувати допорогові процедури закупівель.

Враховуючи характер зауважень можна відзначити, що основною  
рекомендацією залишається ПРОВЕДЕННя НАВчАНь ДЛя ЗАМОВНиКІВ 

 з питань здійснення публічних закупівель, а також проведення періодичних  
освітніх заходів з питань змін в законодавстві про публічні закупівлі.

436 224,10 грн 388 875,00 грн

Центральна  
міська лікарня заощадила

Всього зекономлено на 
допорогових закупівлях:

97,63% від загальної  
економії  
по закладу

Використання допорогових закупівель – не обов’язок,  
але засіб досягнення економії.

Досвід Кіровоградських ЗОЗ  
у використанні допорогових закупівель

Рекомендації для замовників:

з них
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Моніторинг зАкупівель  
зАклАдів охорони здоров’я  м. кропивницький



Аналітичну записку «Моніторинг закупівель закладів охорони здоров’я м. Кропив-
ницький» підготовлено відділом аналітики та адвокації Кіровоградського обласного 
відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які 
живуть з ВІЛ/СНІД» за підтримки МФ «Відродження» в рамках програмної ініціативи 
«Громадське здоров’я» та ГО «Інститут аналітики та адвокації». Позиція МФ «Відроджен-
ня» та ГО «Інститут аналітики та адвокації» може не співпадати з думкою автора.

НАД СТВОРЕННяМ ЗВІТУ ПРАЦЮВАЛи:

Робота над основним змістом:

Дмитренко Олена Анатоліївна,  
спеціаліст з аналітики та адвокації Кіровоградського обласного  
відділення Всеукраїнської благодійної організації  
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

Логінова Аліна Сергіївна,  
спеціаліст з аналітики та адвокації Кіровоградського обласного  
відділення Всеукраїнської благодійної організації  
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

Редагування та контроль випуску та тиражу:

Данильченко Костянтин Олександрович,  
керівник відділу аналітики та адвокації Кіровоградського  
обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації  
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»

Семененко Вікторія Олегівна,
PR-менеджер Кіровоградського обласного відділення  
Всеукраїнської благодійної організації  
«Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД»
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