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Об’єкти моніторингу: департамент освіти та науки Хмельницької міської ради, 

школи м. Хмельницького, Дунаєвецька міська ОТГ, Волочиська міська ОТГ, Городоцька 

міська ОТГ, Берездівська сільська ОТГ, Гуменецька сільська ОТГ, Летичівська селищна 

ОТГ, Лісогринівецька сільська ОТГ, Новоушицька селищна ОТГ, Старосинявська 

селищна ОТГ та Чемеровецька селищна ОТГ. 

Період моніторингу: грудень 2018 року – серпень 2019 року. 

Період моніторингу закупівель для Нової української школи: 1 січня 2018 року – 

15 вересня 2019 року. 

 

На старті реалізації проєкту виконавцями було надіслано публічні запити до 

органів місцевого самоврядування, що стали суб’єктами моніторингу, з метою 

визначення розпорядників бюджетних коштів у сфері освіти та отримано відповіді на 

них (Додатки до звіту). 

На запит департамент освіти та науки Хмельницької міської ради надіслав 

відповідь із списком навчальних закладів та із зазначенням чи є інформації ці заклади 

розпорядниками бюджетних коштів. В місті Хмельницькому на сьогодні налічується 38 

шкіл, серед яких лише 3 не є розпорядниками бюджетних коштів, а відповідно для них 

закупівлі здійснює сам департамент. Мова йде про Хмельницьку середню 

загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів №13 імені М.К.Чекмана, навчально-виховне 

об'єднання №23 та Хмельницьку спеціальну загальноосвітню школу №33 м. 

Хмельницький. Правда у відповіді департамент не вказав одного розпорядника – 

Хмельницьку загальноосвітню санаторну школу-інтернат І-ІІІ ступеня № 2. 

Серед дошкільних навчальних закладів, яких у Хмельницькому нараховується аж 

40, лише 14 садочків є самостійними розпорядниками бюджетних коштів (Додаток – 

відповідь Хмельницької міської ради). 

Також департамент є розпорядником бюджетних коштів для декількох 

унікальних навчальних закладів, наприклад, таких як: Хмельницький міський центр 

туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді та позаміський дитячий заклад 

оздоровлення та відпочинку "Чайка" Хмельницької міської ради. Професійні навчальні 

заклади, які підпорядковані міській раді, є також самостійними розпорядниками 

бюджетних коштів. 

У нашому звіті мова піде про моніторинг закупівель самого департаменту освіти 

та науки Хмельницької міськради та шкіл міста. 

Також команда ГО «ЖАР» здійснила моніторинг закупівель в сфері освіти таких 

ОТГ: Дунаєвецька міська ОТГ, Волочиська міська ОТГ, Городоцька міська ОТГ, 

Берездівська сільська ОТГ, Гуменецька сільська ОТГ, Летичівська селищна ОТГ, 

Лісогринівецька сільська ОТГ, Новоушицька селищна ОТГ, Старосинявська селищна 

ОТГ та Чемеровецька селищна ОТГ. 
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Департамент освіти та науки Хмельницької міської ради 

 

Закупівлі профільного департаменту Хмельницької міської ради 

характеризуються, тим, що більшість шкіл міста Хмельницького є самостійними 

юридичними особами (автономними) в розумінні законодавства про закупівлі в Україні, 

сам же департамент, у більшій мірі, здійснює закупівлі товарів, робіт та послуг щоб 

забезпечити усім необхідним дошкільні навчальні заклади. За виключенням ще трьох 

шкіл, для яких також необхідне купує сам департамент. 

Департамент освіти і науки Хмельницької міськради в грудні 2018 року здійснив 

112 закупівель, серед яких всі були оформлені як процедуру звітування через укладений 

договір. Яскравим прикладом підходу до закупівель департаменту є придбання паперу 

офісного, який впродовж цього місяця був придбаний аж 10 разів на загальну суму 13,8 

тис.грн (9 разів у ТОВ «Корвет» по 92,5 грн/пачку та 1 раз у ТОВ «Епіцентр К» по 95,88 

грн/пачку). У договорах було вказано, що у накладних має бути зазначено 

найменування, кількість та асортимент товару, та що вони є невід’ємною частиною 

договору. Однак самі накладні не були оприлюднені, що унеможливлює встановлення 

того, що саме за папір офісний придбав замовник. Саме ж придбання цього паперу було 

заплановане ще на початку року за загальною статтею витрат «офісне приладдя різне 

(штамп, папір, ручки, олівці, папки)» на суму 199 640 грн, тобто на 60 грн менше, ніж 

визначений поріг для проведення відкритих торгів. А, наприклад, папір кольоровий 

департамент за тим же самим CPV планував закуповувати окремо на 6 000 грн. 

Впродовж 2018 року департамент купував вироби для кімнатних ігор на загальну 

суму 340 792 грн у ФОП Панасюк Віталій Васильович. Однак замовником було 

проведено не відкриті торги, а здійснено аж 9 процедур звітування про укладений 

договір. У плані закупівель замовник також розмістив планування закупівлі цього 

товару декількома пунктами плану – в березні, травні, липні та серпні, а тому є підстави 

вважати що департамент свідомо йшов на порушення законодавство про закупівлі, а 

саме уникнення процедури відкритих торгів. 

В 2018 році департамент освіти, наприклад, уклав аж 73 угоди на загальну суму 

125,3 тис.грн із ФОП Перець Лідія Петрівна на закупівлю побітової хімії і, що важливо, 

департамент - це єдиний замовник із яким працює цей ФОП, а активна їх співпраця 

розпочалась лише у травні минулого року. 

Відкриті закупівлі на придбання овочів, картоплі, м’яса, молочних продуктів та 

яєць департаментом було оголошено та проведено в перші три місці 2018 року і ці 

закупівлі стосуються в більшій мірі дошкільних навчальних закладів. 

Щодо закупівель, які стосуються навчальних закладів, а саме шкіл, то 

департаментом розміщено декілька звітів про укладений договір щодо технічного 

нагляду за виконанням робіт з будівництва в загальноосвітніх школах, а також договорів 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-01-28-000449-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-01-28-000449-c
https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-01-28-000463-c
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щодо закупівлі новорічних подарунків (наприклад, для Хмельницької спеціальної 

загальноосвітньої школи № 33). 

Для потреб Нової української уколи (НУШ) профільний департамент 

закуповував лише дидактичні матеріали та комп’ютерне обладнання. Один звіт про 

укладений договір на придбання дидактичних матеріалів було оприлюднено в серпні 

2018 року, три інші – у вересні 2018 року. Загальна сума, на яку було придбано товарів 

у цих чотирьох договорах, становить 15,45 тис.грн. Кожного разу матеріали купувались 

у різних постачальників і лише в одному договорі наявна специфікація до договору, яка 

відображає номенклатуру придбаного товару, а тому порівняння цін, на жаль, є не 

можливим. Дидактичні матеріали придбавались для Хмельницької середньої 

загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. Чекмана та навчально-виховного 

об’єднання № 23 м. Хмельницького. Для останньої також департаментом було здійснено 

придбання комп’ютерного обладнання для потреб НУШ – ноутбук та 

багатофункціональний пристрій на загальну суму 19,6 тис.грн (наявна специфікація). В 

2019 році департамент для потреб Нової української школи ще нічого не купував на 

момент моніторингу. 

Від початку року до травня 2019 року департаментом було здійснено 329 

закупівель на загальну вартість 45,4 млн.грн, серед яких аж 307 закупівель є 

допороговими заупівлями на загальну суму 3,64 млн.грн та із нульовою економією. 

Водночас 22 закупівлі департаменту на очікувану вартість 41,8 млн.грн були 

надпороговими та економія коштів у них склала 10 %. 

Всі відкриті закупівлі замовником було заплановано у січні 2019 року. 

Минулорічна тенденція у закупівлях була збережена – продукти харчування купуються 

для усіх дошкільних навчальних закладів (яйця, молочна продукція, м’ясо, риба, крупи, 

овочі тощо) великими об’ємами одноразово, а от побутова хімія, лікарські засоби меблі 

тощо – купуються у форматі точкового підходу. Наприклад, паперових виробів на 

момент формування звіту було придбано на загальну суму 54,2 тис.грн й укладено 

окремі угоди у кількості 43 штуки без жодної економії бюджетних коштів. 

Якщо узагальнити досвід всіх проведених департаментом закупівель, як 

допорогових, так і відкритих торгів, то можна зробити такі висновки: 

- під час аукціонів у відкритих торгах у більшості випадків учасники не 

понижували вартість своїх пропозицій; 

- постачальники, з якими працює департамент, а частіше за все це ФОПи, 

працюють виключно у Хмельницькій області та ще частіше – виключно із 

департаментом та деякими хмельницькими навчальними закладами 

(школами); 

- у тендерній документації деяких закупівель можна спостерігати включення 

дуже «екзотичних характеристик». Наприклад, під час закупівлі печива, 

вафлів чи цукру. Замовник детально описує зовнішній вигляд товару, його 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-18-003299-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-18-003299-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-17-002638-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-17-002638-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-14-003081-c
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форму та навіть запах, що може свідчити про наявність «зацікавленость» у 

виграші певних учасників. Адже уявити як можна перевірити ці вимоги поки 

важко. 

- допорогові закупівлі заплановуються практично на максимальну межу до 

відмітки, коли має застосовуватись процедура «відкриті торги» (наприклад, 

декілька разів у плані зустрічається сума у розмірі «199 900 грн»), а потім 

впродовж року укладаються договори на незначні суми. 

Однак щодо останнього пункту, то варто зазначити, що Хмельницька міська рада 

має чинне прийняте рішення, за яким усі замовники мають здійснювати закупівлі від 100 

тис.грн виключно в електронній формі, а тому у своєму звіті ми фіксуємо, що 

департамент порушує нормативи головного органу, якому безпосередньо 

підпорядкований. 

 

Закупівлі шкіл, м. Хмельницький 

 

Хмельницьке навчально-виховне об'єднання №1 "Школа - дитячий садок" 

 

За період моніторингу замовником було проведено 84 закупівлі на загальну 

очікувану вартість 8,5 млн.грн, відмінено було одну закупівлю у формі відкритих торгів 

на загальну суму 751,5 тис.грн, а неуспішними були лоти у 6 закупівлях у формі 

відкритих торгів. 

В грудні 2018 року успішними для цього замовника були лише 7 допорогових 

закупівель. В 2019 році успішними вже були 37 закупівель, серед яких лише 3 - у формі 

відкритих торгів. 

Щодо заповнення звітів про укладений договір, то типовим порушенням для 

цього замовника є заповнення самої форми звіту раніше, ніж розміщення інформації про 

планування закупівлі у додатку до річного плану закупівель. Також замовник таким 

чином звітує про свої допорогові закупівлі, що є неможливою ідентифікація виду товар, 

який саме було закуплено та в якій кількості. При оприлюднені скан-копій договорів 

зазвичай не оприлюднюється специфікація. 

Щодо відкритих торгів, то варто зазначити, що одного разу замовником було 

безпідставно застосовано переговорну процедуру, адже перші торги було відмінено 

через допущення саме ним порушення, яке неможливо усунути, а не через те, що на 

закупівлю прийшла недостатня кількість учасників. 

Під час моніторингу тендерної документації, яку замовник розміщував на сайті 

Prozorro, встановлено, що замовник, скоріш за все, застосовував дискримінаційні вимоги 

до учасників, а саме вимогу щодо надання копій аналогічних договорів за 2017-2018 рр. 

«не менше 3-х за кожний рік». Також в кожній тендерній документації містилась вимога 

щодо оплати послуг Консультанта торгів. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-25-001639-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-13-001000-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000816-c
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Для потреб Нової української школи замовник в 2018 році купував інтерактивні 

дошки та проектори на загальну суму 90 тис.грн, двічі дидактичні матеріали на загальну 

суму 20,4 тис.грн, а також двічі придбавались комплекти одномісних парт зі стільцями 

за ціною 1 250 грн у ФОП Дабіжа Наталія Володимирівна (45 та 69 комплектів). В 2019 

році школа придбавала ще 136 комплектів одномісних парт зі стільцями на загальну 

суму 190,4 тис.грн у ФОП Білик Михайло Степанович, тобто за ціною 1 400 грн за один 

комплект. 

 

Хмельницька загальноосвітня школа І ступеня № 4 

 

У цього розпорядника завершеними закупівлями за період моніторингу є 77 

процедур на очікувану вартість 3,3 млн.грн, 1 закупівля була відмінена та 1 закупівля не 

відбулась. 

У формі відкритих торгів вдалою була лише одна закупівля – закупівля м’яса за 

двома лотами. Правда один лот в цій закупівлі був ще й до всього неуспішним (куряче 

філе). Відсоток економії коштів в успішному лоті склав лише 1 %. 

Типовим підходом для цієї школи, так і для більшості шкіл Хмельницького, є 

передбачення у тендерній документації вимоги щодо оплати послуг Консультанта 

торгів, що відповідно до практики Антимонопольного комітету України та позиції 

Державної аудиторської служби є неправомірним та навіть корупційним підходом. 

Також у згаданій вже тендерній документації серед кваліфікаційних критеріїв 

замовником було зазначено типову для шкіл вимогу щодо надання копій певної 

кількості договорів у рік у визначений період (конкретні роки). Тут, наприклад, це 2017-

2018 рр. та вимога у наданні не менше 2-х копій аналогічних договорів за кожний рік. 

Також під час моніторингу було виявлено порушення в частині вчасного 

оприлюднення додатку до річного плану закупівель впродовж 2018 року та частини 2019 

року. Замовник оприлюднює раніше звіти про укладені договори, а лише потім 

оприлюднює інформацію про планування закупівель. 

Для потреб НУШ замовником в 2018 році було двічі закуплено за прямими 

договорами комплекти одномісних парт зі стільцями у кількості 50 і 88 штук. Обидва 

рази комплекти закуповувались у ФОП Бондаренко Олена Вікторівна за ціною 1 250 

грн/комплект. 

Цього ж року замовник вже тричі укладав договори на закупівлю комплектів парт 

зі стільцями. Двічі із ТОВ "Меблі БІМС" кожного разу на 126 тис.грн (90 комплектів), а 

також одного разу була закупівля у ФОП Білик О.М. - 46 комплектів. Ціна одного 

комплекту у трьох випадках становила 1 400 грн, а загальна сума – 316,4 тис.грн. Тобто 

є підстави вважати, що розпорядник хотів уникнути процедури відкритих торгів. 

Також впродовж моніторингового періоду замовником за прямими договорами 

придбавались дидактичні матеріали та навчальні засоби. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-12-000983-a?lot_id=e00280a04cb249d2bd93030133f47198#lots
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Хмельницька спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

 

В електронній системі Prozorro міститься інформація про здійснені 45 закупівель 

у 2018 році та включно по вересень 2019 року на загальну очікувану вартість 6,26 

млн.грн. Серед цих закупівель лише одна, що відбулась в грудні 2018 року, була у формі 

відкритих торгів. А послуги теплопостачання впродовж двох років замовник 

закуповував за процедурою – переговорна процедура за нагальною потребою. 

За практикою попередніх шкіл цей замовник також у тендерній документації 

єдиної процедури відкритих торгів на закупівлю м’яса передбачав умову щодо оплати 

послуг Консультанта торгів у розмірі 1 500 грн в кожному з двох лотів. Ці витрати мали 

покладатись на учасника-переможця, що є дискримінаційною вимогою (практика 

АМКУ та позиція ДАСУ). 

Однак позитивною характеристикою цього замовника є оприлюднення під час 

заповнення форми звіту про укладений договір скан-копій самих договорів із 

специфікаціями та договірними цінами (якщо мова йде про будівельні роботи). 

Звичайно ж серед закупівель ми зустріли декілька звітів із договорами та 

специфікаціями, в яких не достатньо інформації щодо предмету закупівлі, однак це 

скоріше одиничні випадки. 

Щодо забезпечення потреб НУШ, то в липні 2018 року замовником у ФОП 

Щербицький Олександр Петрович було закуплено 128 комплектів одномісних парт та 

стільців на загальну вартість 160 тис.грн (ціна 1 250 грн), а в травні 2019 року було ще 

придбано 90 комплектів із ціною 1 400 грн в іншого постачальника - ФОП Лисий 

Максим Олександрович (загальна вартість 126 тис.грн). В грудні 2018 року замовник 

також придбавав дидактичні матеріали. 

 

Навчально-виховний комплекс № 2 м. Хмельницький 

 

За звітний період розпорядник успішно здійснив 99 закупівель на очікувану 

вартість трішки більше як 8 млн.грн і лише одна закупівля серед них не відбулася. Серед 

цієї кількості закупівель 5 відбулися у формі відкритих торгів на очікувану вартість 1,8 

млн.грн, а 4 закупівлі (електрична енергія та теплопостачання) відбулися у формі 

переговорної процедури за нагальною потребою. 

Позитивним моментом під час оприлюднення звітів про укладені договори 

замовник оприлюднював скан-копії договорів із постачальниками разом із 

специфікаціями. І що варто відмітити – ці специфікації містять достатню кількість 

інформації щоб визначити, що за товар було придбано. Однак в 2019 році все ж таки вже 

почали з’являтись звіти, у яких не чітко зазначено предмет закупівлі. 

Водночас, під час здійснення відкритих торгів цей замовник допускався тих же 

порушень, що й інші хмельницькі школи. Вже за доброю традицією закладів ця школа 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-11-000685-b?lot_id=297cd7120a785f83e0f90e5a788740df#lots
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також вписує у тендерну документацію оплату послуг Консультанта торгів учасником-

переможцем. Також у кваліфікаційних критеріях зазвичай містилася вимога щодо 

надання копій аналогічних договір відповідної кількості у визначений період (конкретні 

роки), що може бути дискримінаційною вимогою. 

В липні 2018 року цей замовник двічі купував за прямим договорами комплекти 

одномісних парт та стільців за ціною 1 250 грн у ФОП Щербицький Олександр Петрович 

(57 комплектів та 101 комплект), а у травні 2019 року єдиного разу за вартістю 1 400 

грн/комплект у ФОП Лиса Галина Пилипівна (140 комплектів). 

 

Навчально-виховне об’єднання № 5 міста Хмельницького імені Сергія Єфремова 

 

За окреслений нами період замовником було здійснено 151 закупівлю на 

очікувану вартість 8,4 млн.грн, серед яких лише дві закупівлі були у формі відкритих 

торгів (закупівля м’яса) на очікувану вартість лише 448 тис.грн. Послуги з 

теплопостачання у 2018-2019 рр. було закуплено замовником у формі переговорної 

процедури за нагальною потребою. 

Під час розміщення звітів про укладений договір замовник, на жаль, не зазначає 

детальні характеристики предмету закупівлі, що не дозволяє встановити ціну товару, а 

також порівняти її із ринковою, що суперечить принципу прозорості та порушує норми 

Наказу МЕРТУ № 490. Також у декількох закупівлях замовник не за тим знаком 

визначав код CPV, а також під час придбання побутової техніки та спортивного 

обладнання можливі переплати. 

В 2018 році замовником двічі придбавались комплекти парт та стільців у ФОП 

Щербицький Олександр Петрович – 48 та 83 комплекти за ціною 1 250 грн. В травні 

2019 року було придбано вже 120 комплектів у ФОП Лиса Галина Пилипівна (за ціною 

1 400 грн/комплект). Також в 2018 році замовник придбавав інтерактивний 

мультимедійний комплекс вартістю 65,5 тис.грн у ФОП Гуль Валерій Олексійович. 

 

Технологічний багатопрофільний ліцей з загальноосвітніми класами м. 

Хмельницького імені Артема Мазура 

 

В електронній системі Prozorro міститься інформація про здійснену 21 закупівлю 

замовником за період моніторингу. Серед закупівель лише дві закупівлі було здійснено 

за переговорною процедурою за нагальною потребою – послуги з централізованого 

теплопостачання, а всі інші – звіти про укладений договір. Водночас заплановано було 

відповідно до плану закупівель та додатку до нього у 2018 році аж 194 закупівлі, а в 2019 

– 129 закупівель. 

Як і попередні школи цей ліцей через переговорну процедуру купує послуги з 

централізованого теплопостачання від КП «Південно-західні тепломережі». 
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Обґрунтування вибору такої процедури – відсутність конкуренції. Позитивним 

моментом тут є оприлюднення договору цієї закупівлі із специфікацією. 

У значній частині звітів про укладений договір нами зафіксовано не заповнення 

відповідних пунктів форми цього звіту, а також замовник не оприлюднював копії 

договорів із додатками. Це все досить часто унеможливлювало визначення 

характеристики товарів та їх ціни. 

Комплекти одномісних парт школа не закуповувала. Однак в травні 2019 року 

було придбання мультимедійного комплексу з програмним забезпеченням – 

інтерактивна панель в комплекті за 140 тис.грн. Правда знову ж таки специфікація до 

договору не була оприлюднена. 

 

Навчально-виховний комплекс № 6 м. Хмельницького 

 

В Prozorro цим замовником оприлюднено інформацію про 67 закупівель, із яких 

лише одна закупівля в грудні 2018 року була у формі відкритих торгів. По одній 

процедурі у 2018 році та в 2019 році було здійснено у формі переговорної процедури за 

нагальною потребою – послуги теплопостачання. 

Щодо звітування про укладені договори, то замовником оприлюднювалися 

договори в основному із специфікаціями, однак не вказувалась ідентифікація товарів. 

Зазначено лише, що це, наприклад, молоко чи вершкове масло. 

Єдині відкриті торги закупівлі м’яса можна охарактеризувати наявністю 

дискримінаційних вимог – наявна вимога щодо оплати послуг Консультанта, а також 

вимога надати гарантійні листи. Конкуренти, до речі, не торгувались, а щодо договору, 

то вже відбувалось зменшення обсягів закупівлі в лютому та травні 2019 року. 

У липні 2018 року замовник придбавав 55 комплектів для НУШ у ФОП 

Щербицький Олександр Петрович на загальну вартість 68 750 грн, тобто за 1 250 грн за 

комплект. А вже цього року у травні було придбано 90 комплектів за ціною 1 400 грн за 

один комплект у ФОП Лиса Галина Пилипівна. 

Минулого року замовник також придбав три інтерактивні дошки та три 

проектори на загальну суму 90 тис.грн у ТОВ «Корвет» (19 480 грн та 10 520 за одиницю 

відповідно). А в травні вже цього року було придбано мультимедійний комплекс за 140 

тис.грн у ТОВ «Навчально-пізнавальна студія «Майстерня знань» як і попередній 

навчальний заклад. 

 

Хмельницька спеціалізована середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 з 

поглибленим вивченням німецької мови з 1-го класу 

 

Впродовж моніторингового періоду замовником було проведено 77 успішних 

закупівель на очікувану вартість майже 5 млн.грн, серед яких лише одна закупівля була 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000833-c
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у формі відкритих торгів – закупівля м’яса на очікувану вартість 440 тис.грн (два лоти). 

А також кожного року замовник закуповувва централізоване постачання теплової 

енергії через переговорну процедуру за нагальною потребою. 

В грудні 2018 року замовник здійснив згадану вже нами закупівлю м’яса, а також 

розмістив три звіти про укладений договір. Ці звіти характеризуються тим, що 

замовником не вказана конкретна назва предмету закупівлі. Відкрита закупівля 

характеризується тим, що замовник у тендерній документації передбачив оплату послуг 

Консультанта торгів у розмірі 2 тис.грн за два лоти, які б мав оплатити учасник-

переможець. 

В 2019 році ним також було дотримано підходу до розміщення звітів про 

укладений договір – назва предмету закупівлі вказувалась без деталізації, а також не 

оприлюднювалась договірна ціна, що суперечить вимогам законодавства про закупівлі 

України. 

Для потреб Нової української школи замовник в липні 2018 року двічі придбавав 

комплекти парт із стільцями – 55 та 31 комплект за ціною 1 250 грн у ФОП Щербицький 

Олександр Петрович. У травні 2019 року було придбано 91 комплект одномісних парт 

зі стільцями за ціною 1 400 грн/комплект у ФОП Лисий Максим Олександрович. 

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 7 міста Хмельницького 

 

На момент здійснення моніторингу замовником було здійснено 52 закупівлі на 

очікувану вартість 7,8 млн.грн і лише одна із цих закупівель була у формі відкритих 

торгів – закупівля м’яса свинини, печінки свинячої (лот 1) та філе курячого і стегна 

курячого (лот 2) на очікувану вартість 233,4 тис.грн. У формі переговорної процедури 

за нагальною потребою було здійснено закупівлю теплопостачання та опалення. 

У моніторинговий період розпорядником було здійснено лише одну процедуру у 

формі відкритих торгів. Цю закупівлю можна охарактеризувати типовими для більшості 

шкіл виявленими, скоріш за все, дискримінаційними вимогами – наявність вимоги до 

учасника-переможця щодо оплати послуг Консультанта торгів, а також вимога щодо 

надання певної кількості копій аналогічних договір у визначені роки. Також дешевшу 

пропозиції замовником було відхилено, а в одному лоті закупівля взагалі не відбулась. 

Звіти про укладений договір замовника можна охарактеризувати тим, що деякі з 

них було опубліковано із порушенням встановленого терміну Законом України «Про 

публічні закупівлі», що становить один день. Також у значної кількості звітів відсутня 

конкретна назва предмету закупівлі, а також замовник зазвичай не використовує 

позитивну практику у сфері закупівель - розміщення під час заповнення форми звіту 

копій договорів із усіма додатками. 

В липні 2018 року ця школа закупила 61 комплект одномісних парт зі стільцями 

для НУШ за ціною 1 250 грн у ФОП Щербицький Олександр Петрович. У ФОП Лисий 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-17-004125-c?lot_id=9c665a5f6e034011963f5452f9c11b34#lots
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Максим Олександрович замовник в травні та липні цього року придбав 64 та 20 

комплектів одномісних парт із стільцями, правда вартість одного комплекту цього року 

вже становила 1 400 грн. 

Замовник, до речі, в липні минулого року також закупив проектори та 

інтерактивні дошки за 90 тис.грн, однак із заповненої форми звіту важко зрозуміти яка 

саме кількість товару була закуплена. 

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 м. Хмельницького 

 

За 2018 рік та 9 місяців 2019 року цим замовником було здійснено 120 закупівель 

на загальну вартість трішки більше як 8 млн.грн. І лише 3 закупівлі були у формі 

відкритих торгів – закупівля м’яса двічі та закупівля пристрою для реабілітації. Послуги 

теплопостачання замовником була закуплені через переговорну процедуру за нагальною 

потребою. 

Типовим для шкіл міста є передбачення у тендерній документації вимоги щодо 

оплати послуг Консультанта та вимоги щодо надання не менше визначеної кількості 

копій аналогічних договір за визначені роки (у цьому випадку за 2 роки). 

Типовим порушенням під час заповнення форми звіту про укладений договір у 

замовників-шкіл міста є зазначення не конкретних предметів закупівель. За практикою 

цей розпорядник не оприлюднював скан-копії договорів, а лише заповнює форму звіту 

про укладений договір без зазначення кількості придбаного товару. 

За виявленою нами вже практикою були і закуплені комплекти одномісних парт 

із стільцями – в 2018 році у Щербицький Олександр Петрович у кількості 35 штук та 61 

штук (вартість 1 250 грн) та в 2019 році у ФОП Лиса Галина Пилипівна у кількості 110 

штук (вартість 1 400 грн). 

У 2018 році замовник також здійснив придбання мультимедійного комплексу за 

35,1 тис.грн, комплектів інтерактивних за 39,9 тис.грн та 120,7 тис.грн, а також 

комплекту мультимедійного за вартістю 90 тис.грн (інтерактивна дошка, проектор з 

кронштейном та кабелем). 

 

Навчально-виховний комплекс № 9 м. Хмельницького 

 

За період моніторингу цей розпорядник здійснив 52 закупівлі на загальну вартість 

4,3 млн.грн і лише одна закупівля на два лоти була проведена замовником у формі 

відкритих торгів – закупівля м’яса свинини та курятини. В минулому році та цьому 

послуги теплопостачання замовником закуповувались за переговорною процедурою за 

нагальною потребою. 

У замовника є порушення під час заповненням обов’язкових пунктів форми звіту, 

а саме п. 14 та п. 19. А це є порушенням Наказу МЕРТУ № 490. Також двічі замовником 
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було здійснено планування закупівлі товарів за окремим сумами, а закупівля декількох 

товарів здійснювалась одночасно за загальну вартість без розміщення у звіті детальної 

інформації. 

Щодо закупівлі у формі відкритих торгів, то у тендерній документації замовник 

передбачав оплату послуг Консультанту торгів учасником-переможцем. 

Замовник в 2018 році придбав 92 комплекти парт та стільців за двома договорами 

у ФОП Бондаренко Олена Вікторівна (вартість 1 250 грн), а в 2019 році – 90 комплектів 

вартістю вже 1 400 грн у ФОП Лисий Максим Олександрович. В травні цього року також 

було придбано мультимедійний комплекс із програмним забезпеченням за 140 тис. грн 

у навчально-пізнавальній студії "Майстерня знань". Минулого ж року замовник закупив 

також проектори та інтерактивні дошки за 90 тис.грн (по 3 шт. кожного товару). 

 

Навчально-виховний комплекс № 10 м. Хмельницького 

 

Замовником було здійснено 103 закупівлі впродовж моніторингового періоду на 

очікувану вартість 12,97 млн.грн. 8 закупівель із зазначеної кількості було здійснено у 

формі відкритих торгів – закупівля м’яса, соків сиру та електроенергії. Це один із 

найкращих показників серед шкіл. Послуги теплопостачання, постачання гарячої води 

та електроенергії закуповувались за переговорною процедурою за нагальною потребою. 

Замовник оприлюднює під час розміщення форми звіту про укладений договір і 

саму скан-копію договору ще й із специфікаціями. Водночас в 2019 році було знайдено 

декілька прямих договір на більшу суму, ніж було заплановано у додатку до річного 

плану закупівель на цей рік. 

У відкритих торгах наявні, скоріш за все, дискримінаційні вимоги – вимогу щодо 

надання копій аналогічних договорів (не менше 2-х за кожний рік), послуги 

Консультанта - по лоту 1 не більше 3 000 грн, по лоту 2 не більше 2 500 грн, гарантійний 

лист. Варто також відмітити, що у закупівлі, наприклад, м’яса конкурент не подав 

тендерну пропозицію та учасники взагалі не торгувались. 

Цей замовник у 2018 році придбав у ФОП Дабіжа Наталія Володимирівна аж 170 

комплектів одномісних парт зі стільцями по 1 250 грн, а в 2019 році – лише 21 комплект 

вартістю 1 400 грн за одиницю у ТОВ «Меблі БІМС». 

 

Гімназія № 2 м. Хмельницького 

 

Замовник розмістив в електронній системі закупівель інформацію щодо 

здійснених ним 33 закупівель на очікувану вартість 11,3 млн.грн. У формі відкритих 

торгів лише 3 закупівлі – дві в минулому році на закупівлю м’яса та печінка, у 2019 році 

лише одна закупівля на очікувану вартість у розмірі майже 6,6 млн.грн – капітальний 

ремонт спортивного майданчика. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-17-000211-b?lot_id=425b122136e9b54e99c387f45551d4d6#lots
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Відкритим торгам властиві наявність дискримінаційних та надмірних вимог. 

Наприклад, відома вже нам вимога щодо надання копій укладених в 2016-2018 роках 

аналогічних договорів, разом не менше 3-х, знову ж таки оплата послуг Консультанта 

торгів. 

В закупівлі капітального ремонту також містяться дискримінаційні вимоги – 

вимога надати копію аналогічного договору, який виконувався у 2019 році. Також у цій 

тендерній документації міститься ще й обмеження щодо формату подачі файлів. І ще, 

що цікаво – учасники не торгували та замовником було відхилено дешевшу пропозицію. 

Щодо звітування про укладені договори, то замовник оприлюднює договори із 

специфікаціями. Водночас нами було виявлено такі звіти, на суму яких не було згадки у 

додатку до річного плану закупівель на 2019 рік. 

Школа комплекти парт із стільцями не закуповувала. В 2019 році замовник 

придбав за 140 тис.грн у ТзОВ "Навчально-пізнавальна студія "Майстерня знань" за 

прямим договором мультимедійний комплекс з програмним забезпеченням 

(інтерактивна панель). 

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 м. Хмельницького 

 

Замовник здійснив 72 закупівлі на очікувану вартість 6 млн.грн. Одна єдина 

закупівля у формі відкритих торгів – закупівля курячого філе на 39,6 тис.грн двічі не 

відбулась у 2019 році (лот 2), тому замовник здійснив закупівлю цього товару за 

переговорною процедурою. Типовим для усіх шкіл, і ця школа не є виключенням, за 

переговорною процедурою за нагальною потребою закуповувала послуги 

теплопостачання та постачання гарячої води, а також централізованого опалення. 

Звіти про укладений договір замовник заповнює без вказування всієї інформації, 

наприклад, зазвичай не заповнюється п. 14 форми, що є важливим для ідентифікації 

властивостей придбаного товару та що є порушенням Наказу МЕРТУ № 490. 

В липні 2018 року у ФОП Спеціальна І.А. замовник двома прямими договорами 

придбав 127 комплектів парт зі стільцями для НУШ (вартість – 1 250 грн). У ФОП Лиса 

Галина Пилипівна в цьому році було придбано 128 комплектів із вартість 1 400 грн. А в 

серпні цього року було також придбано 3 ноутбуки для НУШ на загальну вартість у 

розмірі 31 тис.грн. 

 

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 імені М.К. 

Чекмана 

 

Закупівлі здійснює розпорядник - департамент освіти та науки Хмельницької 

міської ради 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-18-000523-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-15-002229-a
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Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 14 

 

Замовник за моніторинговий період здійснив 81 закупівлю на очікувану вартість 

6,1 млн.грн. Дві закупівлі ця школа мала у формі відкритих торгів у 2018 році – м’ясо 

свинини, печінка свиняча та філе курячого. Переговорна процедура за нагальною 

потребою – закуповувались послуги із теплопостачання у 2018-2019 рр. 

Замовник достатньо халатно відноситься до заповнення форми звіту про 

укладений договір та не оприлюднює скан-копії договорів із специфікація чи 

договірними цінами. Про декілька допорогових закупівель не було оприлюднено 

інформацію у додатку до річного плану закупівель. 

Відкриті торги – наявність вимоги щодо оплати послуг Консультанта торгів. 

В 2018 році у ФОП Дабіжа Наталія Володимирівна замовник за двома прямими 

договорами закупив 90 комплектів парт зі стільцями (вартість – 1 250 грн). В 2019 році 

було придбано 90 комплектів у ФОП Лисий Максим Олександрович та 29 комплектів у 

ФОП Білик Олександр Михайлович за ціною 1 400 грн обидва рази. Також замовник в 

травні цього року придбав мультимедійний комплекс з програмним забезпеченням за 

140 тис.грн у навчально-пізнавальної студії "Майстерня знань". 

 

Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 імені 

Олександра Співачука 

 

Замовник здійсним за моніторинговий період 67 закупівель на очікувану вартість 

8,1 млн.грн, серед яких одна закупівля не відбулася. Лише одна закупівля в січні 2019 

року відбулася у формі відкритих торгів на очікувану вартість 211 тис.грн. 

У тендерній документації відкритих торгів на закупівлю м’яса міститься 

необґрунтована вимога про наявність аналогічних договорів, які укладені в 2017-2018 

роках, разом із копіями аналогічних договорів (не менше 3-х за кожний рік), вимога 

щодо оплати послуг Консультанта торгів, а також вимога щодо надання гарантійного 

листа від виробника. 

По деяких звітах про укладений договір відсутні пункти в додатку до річного 

плану закупівель на 2019 рік. 

Дві послуги із централізованого постачання відбулися у формі переговорної 

процедури за нагальною потребою. 

В 2018 році у ФОП Спеціальна І.А. було придбано цим замовником 60 комплектів 

за ціною - 1 250 грн, а в 2019 році у ФОП Лиса Галина Пилипівна було придбано 120 

комплектів за ціною у розмірі 1 400 грн. Також замовник у 2019 році придбавав 

інтерактивне обладнання. 

 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-21-000005-b?lot_id=406ec644392fcfb51a2637398cf4b658#lots
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000529-c
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Хмельницький колегіум імені Володимира Козубняка 

 

Замовником було здійснено 94 закупівлі на очікувану вартість у розмірі 8 

млн.грн. За цей період в замовника була відмінена одна закупівлі та 3 закупівлі не 

відбулись. 

У формі відкритих торгів за цей період замовник провів 3 закупівлі на очікувану 

вартість 1,17 млн.грн. Закуповувались персональні комп’ютери в комплекті у 2019 році, 

м’ясо свинини та курятини у 2018 році. 

Щодо більшості звітів про укладений договір відсутні пункти у додатку до плану 

закупівель, як у 2018 році, так і 2019 році. 

В тендерній документації відкритих торгів на закупівлю сиру та м’яса міститься 

необґрунтована вимога про наявність аналогічних договорів, укладених в 2017-2018 

роках, разом із копіями аналогічних договорів (не менше 2-х), вимога щодо оплати 

послуг Консультанта торгів, а також вимога щодо надання гарантійного листа 

виробника. 

Замовник в липні 2018 року придбав 175 комплектів парт зі стільцями у ФОП 

Дабіжа Наталія Володимирівна (вартість 1 250 грн), а також в 2019 році у ФОП Лиса 

Галина Пилипівна було придбано 140 комплектів за ціною 1 400 грн. В серпні 2018 року 

замовник також придбавав мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка та проектор) 

на загальну вартість 150 тис.грн (5 штук) у ТОВ "Фірма "ЧІП - сервіс". 

 

Хмельницький ліцей № 17 

 

Замовник провів 111 закупівель на очікувану вартість 8,36 млн.грн та одна 

закупівля із них не відбулася. Лише три закупівлі на очікувану вартість у розмірі 805,5 

тис.грн у формі відкритих торгів. За переговорною процедурою за нагальною потребою 

замовником закуплено електроенергію, послуги теплопостачання в 2018 році. 

В тендерній документації відкритих торгів на закупівлю сиру міститься 

необґрунтована вимога про наявність аналогічних договорів, які укладені в 2017-2018 

роках, разом із копіями аналогічних договорів (не менше 3-х за кожний рік), що вказані 

в довідці, та не менше одного відгуку за кожен рік (2017-2018 роках), вимога щодо 

оплати послуг Консультанта торгів; вимога щодо копії діючого сертифікату ISO 

9001:2015, сертифікату ISO 22000:2007 та гарантійного листа виробника. 

Щодо деяких звітів про укладений договір відсутні пункти у додатку до плану 

закупівель (філе куряче, овочі, фрукти, крупи), як у 2018, так і 2019 роках. 

131 комплект для НУШ у ФОП Бондаренко Олена Вікторівна було придбано в 

2018 році (ціна 1 250 грн). Водночас замовник вже двічі придбавав комплекти 

одномісних парт із стільцями і у 2019 році у ФОП Ваврищук Анжеліка Олександрівна. 



 
 

16 

Було закуплено 154 комплекти за двома прямими договорами на загальну вартість 215,6 

тис.грн, що свідчить про уникнення процедури відкритих торгів (ціна 1 400 грн). 

Також було закуплено інтерактивну панель за 140 тис.грн у навчально-

пізнавальна студія "Майстерня знань". 

 

Хмельницька середня загальноосвітня школа № 18 І-ІІІ ступенів ім. В. 

Чорновола 

 

Було здійснено 34 закупівлі на загальну вартість 6,38 млн.грн, а одна закупівля 

була відмінена. Замовник у 2018 та 2019 роках за переговорною процедурою за 

нагальною потребою закупляв послуги теплопостачання. 

Звітування здійснено з дотриманням строків та попереднього оприлюднення 

плану закупівлі. Відкритих торгів не було. 

У ФОП Бондаренко Олени Вікторівни було закуплено 128 комплектів парт зі 

стільцями у 2018 році за ціною 1 250 грн за один. 140 комплектів було придбано в 2019 

році у ФОП Ваврищук Анжеліка Олександрівна за ціною 1 400 грн за комплект. 

В 2018 році замовник також закупляв у ТОВ "Фірма "ЧІП - сервіс" мультимедійне 

обладнання за 150 тис.грн (5 штук). Інтерактивні дошки та проектори було закуплено у 

вересні 2019 року за 75 тис.грн (2 та 3 штуки) у ТОВ "Чіп-Сервіс". 

 

Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа № 19 І-ІІІ ступенів імені 

академіка Михайла Павловського 

 

Замовником здійснено всього лише 18 закупівель на очікувану вартість майже 2 

млн.грн. У формі переговорної процедури за нагальної потреби закуповувались послуги 

централізованого теплопостачання. 

Звітування здійснено з дотриманням строків та попереднього оприлюднених 

пунктів у додатку до плану закупівель. Характерне планування в один день зі 

звітуванням. Відкритих торгів не було. 

В 2018 році замовник закупив у ФОП Бондаренко Олена Вікторівна за ціною 

1 250 грн 39 комплектів одномісних парт для НУШ, а в 2019 році за ціною 1 400 грн 77 

комплектів у ФОП Дармороз Василь Володимирович. 

Також в липні 2018 року замовником за прямим договором було придбано 

інтерактивні дошки та проектори на загальну вартість 60 тис.грн у ТОВ «Корвет» (у 

кількості – 2 шт. кожного товару). 

 

 

 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-001894-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-21-002159-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-21-002159-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-09-13-000428-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-11-000063-a
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Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 20 

 

Загальна кількість закупівель – 53 на очікувану вартість 6,67 млн.грн. Послуги 

централізованого теплового постачання та гарячої води у 2018-2019 рр. закуповувались 

замовником у формі переговорної процедури за нагальною потребою. 

Звіти про укладені договори мають відповідні пункти планів (один на увесь рік). 

Відкритих торгів не було. 

В 2018 році замовник придбав 150 комплектів меблів для НУШ у ФОП Дабіжа 

Наталія Володимирівна, а в 2019 році – 90 комплектів за ціною 1 400 грн у ФОП Лисий 

Максим Олександрович. 

 

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 21 

 

За визначений період було здійснено замовником 115 закупівель на очікувану 

вартість 5,6 млн.грн. Переговорна процедура за нагальною потребою – закупівля послуг 

теплопостачання, як у 2018 році, так і в 2019 році. 

Звіти про укладені договори мають відповідні пункти планів (один на увесь рік). 

В тендерній документації відкритих торгів на закупівлю м’яса міститься 

необґрунтована вимога про наявність аналогічних договорів, укладені в 2016-2018 чи 

2017-2018 роках (в різних закупівлях по-різному зазначено вимогу щодо років), разом із 

копіями аналогічних договорів (не менше 3-х), вимога щодо оплати послуг 

Консультанта торгів, а також вимога щодо надання гарантійного листа виробника. В 

кожній закупівлі по одному лоту (закупівля філе курячого) були неуспішними. 

У 2018 році школа закуповувала 85 комплектів меблів для НУШ у ФОП 

Бондаренко Олена Вікторівна за ціною 1 250 грн. У кількості 4 інтерактивні карти та 4 

проектори було закуплено в серпні 2018 року мультимедійне обладнання на загальну 

суму 120 тис.грн. 

 

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 22 імені Олега 

Ольжича 

 

В електронній системі замовником розміщено інформацію про 58 закупівель на 

очікувану вартість 5,78 млн.грн. Лише дві закупівлі були у формі відкритих торгів 

(закупівлі м’яса) і дві закупівлі за переговорною процедурою за нагальною потребою 

(послуги теплопостачання в обох роках). Всі інші було здійснено у формі укладення 

прямих договорів. 

В тендерній документації на закупівлю м’яса міститься необґрунтована вимога 

про наявність аналогічних договорів в 2016-2018 роках, разом із копіями аналогічних 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-000076-a
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договорів (не менше 3-х), вимога щодо оплати послуг Консультанта торгів, а також 

вимога щодо надання гарантійного листа виробника. 

96 комплектів одномісних парт зі стільцями було закуплено по 1 250 грн у ФОП 

Спеціальна І.А. в 2018 році, а 140 комплектів за ціною 1 400 грн було придбано у ФОП 

Щербицький Олександр Петрович вже в цьому році. В 2018 році була також закуплено 

інтерактивні карти та проектори на загальну суму 150 тис.грн у ТОВ «Корвет» - 5 дошок 

і 5 принтерів. 

 

Навчально-виховне об’єднання № 23 м. Хмельницького 

 

Закупівлі здійснює розпорядник - департамент освіти та науки Хмельницької 

міської ради 

 

Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24 

 

За визначений нами моніторинговий період замовником здійснено 76 публічних 

закупівель на очікувану вартість 8,97 млн.грн. Серед них 3 закупівлі і формі відкритих 

торгів та послуги теплопостачання закуплено за переговорною процедурою за 

нагальною потребою. 

По деяких звітах про укладений договір відсутня внесена інформація у вигляді 

пунктів у додатку до річного плану закупівель, але це може бути через те, що план 

опублікований один на увесь рік, а договори укладаються партіями. 

В тендерній документації у відкритих торгах на закупівлю м’яса міститься 

необґрунтована вимога про наявність аналогічних договорів в 2016-2018 роках, разом із 

копіями аналогічних договорів (не менше 3-х), вимога щодо оплати послуг 

Консультанта торгів, а також щодо надання гарантійного листа виробника. 

Замовник в 2018 році закупив 181 комплект для НУШ двома договорами на 

загальну вартість 226,2 тис.грн у ТОВ «Меблі БІМС» та в 2019 році 172 комплекти на 

загальну вартість 240,8 тис.грн – 32 і 140 комплектів у ФОП Машталер Олександр 

Станіславович та у ФОП Щербицький Олександр Петрович. Вартість одного комплекту 

традиційно в минулому році 1 250 грн, в 2109 році – 1 400 грн. Оскільки загальні суми 

придбання комплектів для НУШ кожного року вже перевищили позначку у 200 тис.грн, 

то це може свідчити про уникнення замовником процедури відкритих торгів. 

В 2018 році замовник також придбав у кількості по 5 штук інтерактивні карти та 

проектори на загальну вартість 150 тис.грн у ТОВ «Корвет» та одну інтерактивну дошку 

і панелі у липні 2019 року за 21,5 тис.грн у ТОВ «Техно Простір». 

 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-03-000234-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-25-001711-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-25-001711-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-19-001621-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-19-001621-b
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Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 25 імені Івана 

Огієнка 

 

У моніторинговому періоді замовником здійснено 119 закупівель на очікувану 

вартість 14,8 тис.грн. У формі переговорної процедури за нагальною потребою замовник 

закупляв електричну енергію та послуги теплопостачання. У формі відкритих торгів 

було проведено аж 6 закупівель – це знайома вже нам за іншими замовниками закупівля 

м’яса, сиру, капітального ремонту спортивного майданчика та комплекти столів 

одномісних і стільців. Тобто поки це єдиний замовник, який придбавав комплекти для 

НУШ у формі відкритих торгів. 

По деяких звітах про укладений договір відсутні пункти у додатку до річного 

плану, але це може бути через те, що план опублікований один на весь рік, а договори 

укладаються партіями. Тендерну документацію на закупівлю меблів, м’яса, сиру, 

складено без зауважень (відкриті торги). 

Замовнику у 2018-2019 роках вдалося закупити 180 комплектів та 183 комплекти 

учнівських одномісних парт та учнівських стільців у ТОВ «Меблі БІМС» за ціною 986 

грн та 995 грн за один комплект відповідно. Нагадаємо, що це стало можливим завдяки 

тому, що це були відкриті торги. Однак у вересні 2018 року замовник також закупляв 18 

комплектів за ціною 1 250 грн у ФОП Януш Валентина Володимирівна та в липні 2019 

року 45 комплектів за ціною 1 400 грн у ФОП Білик Олександр Михайлович. 

В червні 2018 року замовник також придбав 6 інтерактивних дошок та 6 проектів 

у ТОВ "Фірма "ЧІП - сервіс" на загальну вартість 176,65 тис.грн. В жовтні 2018 того ж 

року було придбано ще одну інтерактивну карту та ще один проектор на загальну 

вартість 34 тис.грн знову ж ТОВ "Фірма "ЧІП - сервіс", що може свідчити про уникнення 

замовником процедури відкритих торгів в минулому році. 

Також в цьому році замовником було придбано за 140 тис.грн у навчально-

пізнавальної студії "Майстерня знань" мультимедійний комплекс з програмним 

забезпеченням (без права передачі майнових прав). 

 

Навчально-виховний комплекс № 7 м. Хмельницького 

 

В електронній системі міститься інформація про здійснені 106 закупівель на 

очікувану вартість 9,2 млн.грн, дві закупівлі із яких не відбулись. Централізоване 

опалення, гаряча вода та електроенергія закуповувались замовник за аналогією. 

У формі відкритих торгів за цей період відбулось лише дві закупівлі – закупівля 

м’яса та персональних комп’ютерів в комплекті. В обох закупівлях замовник передбачав 

оплати послуг Консультанту торгів, а в закупівлі м’яса було зазначено дискримінаційні 

та надмірні вимоги: щодо надання копій аналогічних договорів, що укладені в 2016-2018 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-19-000685-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000828-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000828-c
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роках разом із аналогічними договорами (не менше 2-х) та в частині зазначення 

характеристик м’яса у технічному завданні тендерної документації. 

Звітування відбувалось з порушеннями: без відповідного пункту в додатку до 

плану закупівель або з порушенням порядку укладення договору – без попередньо 

опублікованого плану. 

В липні 2018 року за двома договорами було придбано 160 комплектів для НУШ 

за ціною 1 250 грн у ТОВ «Меблі БІМС» на загальну вартість рівно 200 тис.грн, що 

свідчить про порушення законодавства про публічні закупівлі в частині уникнення 

процедури відкритих торгів замовником. В червні 2019 року у ФОП Щербицький 

Олександр Петрович було придбано ще 128 комплектів за ціною 1 400 грн. 

В минулому році замовник також закупляв інтерактивні дошки та проектори (по 

5 шт.) у ФОП Кінчик Едуард Павлович за 150 тис.грн, а в цьому році було придбано 

мультимедійний комплекс з програмним забезпеченням (без права передачі майнових 

прав) за 140 тис.грн у навчально-пізнавальної студії "Майстерня знань". 

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 імені Дмитра Іваха 

м. Хмельницького 

 

В електронній системі міститься інформація про 64 публічні закупівлі на 

очікувану вартість 6,4 млн.грн. Серед них лише одна закупівля відбулася у формі 

відкритих торгів, а послуги централізованого теплопостачання закуповувались за 

переговорною процедурою за нагальною потребою впродовж двох років. 

Деякі звіти оприлюднені без розміщених відповідних пунктів у додатку до 

річного плану закупівель. 

Тендерна документація на відкриті торги щодо закупівлі м’яса містить 

необґрунтовану вимогу щодо надання договорів, які укладені в 2017-2018 роках, разом 

із копіями аналогічних договорів (не менше 2-х за кожний рік), гарантійного листа 

виробника, а також оплату послуг Консультанта. 

В липні 2018 року замовник придбав у ТОВ «Меблі БІМС» 94 комплекти парт та 

стільців за ціною 1 250 грн, а також в червні цього року було придбано ще 100 парт за 

ціною 1 400 грн у ФОП Щербицький Олександр Петрович. В минулому році замовник 

також придбав за 90 тис.грн у ТОВ «Корвет» три проектори та три інтерактивні дошки. 

 

Хмельницьке навчально-виховне об’єднання № 28 

 

В електронній системі є інформація про 166 публічних закупівель здійснених цим 

замовником на очікувану вартість 14,54 млн.грн, а не відбулися -  аж 7 закупівель. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-26-000131-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-002042-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-002042-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-03-000794-c
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У формі відкритих торгів було проведено 8 закупівель, за переговорною 

процедурою за нагальною потребою було закуплено послуги з теплопостачання та 

електроенергію. 

Звітування здійснено з дотриманням строків та попереднього оприлюднення 

пунктів у додатку до річного плану закупівель (на річну суму закупівлі, а звіти на 

частину очікуваної вартості). Однак не завжди замовник вказував конкретну назву 

предмету закупівлі для можливості ідентифікації. 

Відкриті торги на меблі проведені відповідно до вимог законодавства, вимоги 

тендерної документації встановлені без зауважень. 

Щодо закупівель продуктів харчування тендерна документація містила 

необґрунтовані вимоги щодо надання не менше двох аналогічних договорів та оплату 

послуг Консультанта. 

Двічі, минулого та цього року, замовник у формі відкритих торгів закуповував 

комплекти для НУШ. В 2018 році було придбано 270 комплектів за ціною 920 грн та в 

2019 році придбано 320 комплектів за ціною 937,5 грн у ТОВ «Меблі БІМС». Також 

минулого року було придбано за прямим договором 50 комплектів - також у ТОВ «Меблі 

БІМС» за ціною 1 250 грн. В липні 2019 року було також придбано 60 комплектів у ФОП 

Лисий Максим Олександрович за ціною 1 290 грн. 

В серпні 2018 року замовник також закупив 10 інтерактивних дошок на загальну 

суму 188,8 тис.грн, а в грудні цього ж року було закуплено інтерактивну підлогу за 100 

тис.грн у ФОП Баран М.З. В травні вже цього року було придбано мультимедійний 

комплекс з програмним забезпеченням - інтерактивна панель в комплекті, програмна 

продукція (без права передачі майнових прав) у навчально-пізнавальної студії 

"Майстерня знань" за 140 тис.грн 

 

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Хмельницького 

 

В електронній системі міститься інформація про здійснених 147 публічних 

закупівель на очікувану вартість 8,86 млн.грн, дві закупівлі у формі відкритих торгів на 

закупівлю електричної енергії не відбулися. 

Звітування здійснено з дотриманням строків та попереднього оприлюднення 

пунктів у додатку до річного плану закупівель (на річну суму закупівлі, а звіти на 

частину очікуваної вартості). Однак не завжди Замовник вказує конкретну назву 

предмету закупівлі. 

Відкритих торгів у 2019 році ще не було. 

Вкінці 2018 року було проведено відкриті торги на закупівлю м’яса. В тендерній 

документації містилась необґрунтована вимога про надання не менше 2-х аналогічних 

договорів, оплата за послуги Консультанту. Крім того, встановлені детальні вимоги 

щодо постачання товару та якості. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-01-000449-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-22-001588-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000530-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-28-000530-c
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В 2019 році було придбано 128 комплектів парт для НУШ у ТОВ «Меблі БІМС» 

за ціною 1 250 грн. В 2019 році було придбано 120 комплектів для НУШ у ТОВ «Меблі 

БІМС» та 10 комплектів у ФОП Білик Олександр Михайлович за єдиною ціною – 1 400 

грн. В липні минулого року замовник також придбав 4 комплекти із інтерактивної дошки 

та проектору на загальну вартість 128,9 тис.грн у ТОВ "Діал". 

 

Хмельницька спеціалізована школа І ступеня № 30 

 

В електронній системі міститься інформацію щодо проведеної 91 публічної 

закупівлі на очікувану вартість 5,6 млн.грн. Лише дві закупівлі, а саме закупівля м’яса 

та комплектів одномісних парт та стільців, були проведені у формі відкритих торгів. 

Послуги теплопостачання закуповуються типовим способом як в усіх хмельницьких 

школах. 

Щодо звітування, то зауваження стосуються того, що деякі пункти у додатку до 

річного плану закупівель були вказані на менші суму, ніж ті, на які укладались самі 

договори. Крім того, замовник часто одним договором закуповує і овочі, і фрукти 

одночасно, що ускладнює перевірку необхідності проведення відкритих торгів (за 

очікуваною вартістю відповідного предмета закупівлі). 

Відкриті торги на меблі проведені відповідно до вимог законодавства, вимоги 

тендерної документації встановлено без зауважень. 

В липні 2018 року за двома договорами із ТОВ «Меблі БІМС» було закуплено 

200 комплектів одномісних парт та стільців за ціною 1 250 грн, тобто загальна вартість 

придбання становила 250 тис.грн, що свідчить про уникнення замовником процедури 

відкритих торгів та порушення ним законодавства про публічні закупівлі. 

В цьому році комплекти для НУШ закуповувались замовником через процедуру 

відкритих торгів, в результаті чого було придбано 170 комплектів за ціною 995 грн у 

того ж таки ТОВ «Меблі БІМС». 

Минулого року замовник також придбавав інтерактивні дошки та проектори на 

загальну суму 268,65 тис.грн тричі у ТОВ «Корвет» та одного разу у ТОВ «Техно 

Простір» (договір на 26 850 грн), що знову ж таки може свідчити про уникнення 

процедури відкритих торгів. 

 

Хмельницький навчально-виховний комплекс №31 "дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" 

 

Хмельницький навчально-виховний комплекс №31 "дошкільний навчальний 

заклад-загальноосвітній навчальний заклад І ступеня" є самостійним бюджетним 

розпорядником, а тому самостійно здійснює всі закупівлі. В грудні 2018 року замовник 
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розмістив інформацію лише про 4 проведені закупівлі у формі відкритих торгів, три з 

яких на закупівлю електричної енергії та одна на закупівлю м’яса. 

В 2018 році департамент здійснив 34 успішні закупівлі, серед яких лише 4 були 

надпороговими. Мова тут йде про згадані вже нами відкриті торги закупівлі м’яса, 

переговорні процедури за нагальною потребою для закупівлі електроенергії та послуг 

теплопостачання. 

Для потреб Нової української школи заклад закупляв 54 та 30 комплектів 

одномісних парт в липні 2018 року за ціною 1 250 грн/комплект у ТОВ "МЕБЛI БIМС". 

Загальна вартість в першому договорі 67 500 грн та 37 500 грн у другому.  

А також було придбано інтерактивні дошки та проектори для класу НУШ на 

загальну вартість 58 650 грн, однак під час перевірки вказаних цін замовником нами 

було встановлено різницю у вартості на 5,8 тис.грн. Для цілей НУШ замовником також 

було закуплено в серпні-листопаді 2018 року дидактичні матеріали, приладдя та 

навчальні засоби на загальну вартість майже 40 тис.грн. В плані закупівель, на жаль, ці 

всі закупівлі не були відображені, адже є лише запис «Дидактичні матеріали для учнів 

початкових класів НУШ» на загальну суму 17 979,90 грн у серпні 2018 року (номер 

плану: UA-P-2018-08-07-000928-c). 

В 2019 році комплекти закуповували двічі – в липні та вересні. Ціна за один 

комплект змінилась та становила вже 1 400 грн. Постачальниками були згаданий вже 

нами ТОВ "МЕБЛI БIМС" та ФОП Бабич Михайло Миколайович, однак від цього ціна 

за комплект не різнилась. Також школа придбавала дидактичні матеріали на загальну 

вартість 9,3 тис.грн (пуфи, коробки та фліп-чарт). 

Щодо згаданої вже вище закупівлі у вигляді відкритих торгів, то варто звернути 

увагу на те, що в тендерній документації було виявлено дискримінаційні умови. 

Найперше, замовником передбачено послуги Консультанта торгів, які відповідно до 

практики оскарження АМКУ є дискримінаційними. А також замовник у кваліфікаційних 

критеріях вимагав надати укладені договори за 2017-2018 рр., а саме копії аналогічних 

договорів не менше 2-х за кожний рік. Ця норма є дискримінаційною, оскільки якщо 

юридична особа мала один договір у 2017 році та 3 в 2018 році, то вона не могла б стати 

учасницею цієї закупівлі. 

На 2019 рік цей замовник запланував лише одні відкриті торги – закупівля 

курячого філе, яке йому не вдалось попередньо закупити в грудні минулого року. І знову 

ж тут у тендерній документації присутні дискримінаційні вимоги – послуги 

Консультанта торгів та вимога щодо надання 2-х копій аналогічних договір за 2018 рік, 

чим замовник звузив можливість учасникам взяти участь у цьому тендері. 

В плані закупівель цього замовника можна зустріти знову ж таки планування 

закупівель на більші суми різноманітних продуктів харчування, але виключно через 

процедуру звітування про укладені договори. Далі ж замовник укладав допорогові 

договори або на повні суму, або на частину запланованої суми. 

https://prozorro.gov.ua/plan/search/print/html?edrpou=25908189&dateplan%5bplan_tender%5d=01.01.2018%E2%80%9431.12.2018
https://prozorro.gov.ua/plan/search/print/html?edrpou=25908189&dateplan%5bplan_tender%5d=01.01.2018%E2%80%9431.12.2018
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Також нами було встановлено не відповідність запланованої суми закупівель – 

«продукти харчування (цукор, печиво, чай, кавовий напій, повидло, макарони)» та 

«Продукти харчування (сир твердий, творог)» - та вартостей під час фактичних 

закупівель. 

Із позитивного у практиці проведення закупівель замовником – оприлюднення 

договорів із специфікаціями. Однак, на цю школу, як і на профільний департамент, 

поширюється рішення про проведення закупівель від 100 тис.грн в електронному 

форматі та воно замовником не виконувалося. 

 

Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа № 32 

 

У цієї школи, як у замовника, не запроваджена практика оприлюднення 

договорів, однак позитивом є те, що все ж таки у звітах про укладений договір 

заповнюються пункти із кількістю та ціною товару, водночас не заповнюється п. 14 

форми звіту, що є порушенням норм законодавства України про закупівлі. Позитивним 

також є планування закупівель замовником, адже пункти плану та суми відповідають 

проведеним та прозвітованим закупівлям. 

Для потреб Нової української школи замовник в серпні 2018 року закупив 

інтерактивні дошки за 30 тис.грн, а в липні 2018 року комплекти одномісних парт та 

стільців у кількості 12 штук та вартістю 1 250 грн/шт. (загальна вартість 15 тис.грн). В 

травні 2019 році було придбано 7 комплектів парт та стільців за ціною – 1 400 

грн/комплект (загальна сума 9 800 грн). А в серпні 2019 року замовник також закупляв 

іграшки для НУШ на загальну вартість 2,3 тис.грн. 

 

Хмельницький навчально-виховний комплекс № 4 

 

За не повні два останні роки (включно вересневі закупівлі 2019 року) замовник в 

електронній системі мав успішних лише 64 закупівлі, серед яких 2 закупівлі відбулись у 

формі відкритих торгів, а 5 – у формі переговорної процедури (електроенергія, опалення 

та теплопостачання). У формі переговорної процедури також відбулась і закупівля 

курячого філе та стегон, оскільки до цього на цей лот у закупівлі подався один учасник. 

Допорогових закупівель було 57 на очікувану вартість 5,7 млн.грн (це ті закупівлі 

щодо яких замовник оприлюднив звіти про укладений договір). Позитивної практикою 

цього замовника є оприлюднення договорів із специфікаціями під час заповнення форми 

про укладений договір. 

Для потреб Нової української школи заклад в 2018 році закупляв комплекти 

одномісних парт та стільців двічі по 1 250 грн/комплект – 110 комплектів в липні та 47 

комплектів у вересні. А також в липні цього року школа придбавала інтерактивні карти 

та проектори у кількості по 5 штук на загальну вартість 143 тис.грн. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-06-000127-c
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В 2019 році замовник оголосив відкриті торги на закупівлю 166 комплектів парт 

та стільців і в червні було підписано договір із переможцем ТОВ "МЕБЛI БIМС". І що 

цікаво, вартість одного комплекту тут вже становила лише 950 грн. 

 

Хмельницька гімназія №1 ім.В.Красицького 

 

За 2018 рік та по вересень 2019 року замовником не було заплановано та 

проведено жодної закупівлі у формі відкритих торгів. В тому числі в грудні 2018 року у 

замовника взагалі не було активностей в електронній системі. За не повні два роки у 

Prozorro ним було розміщено інформацію про 18 закупівель на очікувану вартість майже 

7 млн.грн. Виключно всі закупівлі було у формі звітування про укладений договір. Лише 

теплову енергію замовник придбавав через переговорну процедуру за нагальною 

потребою. 

Якщо говорити про звітування, то тут можна зафіксувати існування 

проблематики із роботою в електронній системі, адже договори розміщуються у місці, 

де потрібно завантажувати тендерну документацію. Ще одним негативним моментом є 

розміщення хоч не в правильному місці, однак розміщення договорів, однак у них 

відсутні специфікації та договірні ціни, що не дозволяє зрозуміти який же товар чи які 

послуги придбавав замовник. 

Для потреб Нової української школи замовник купував лише мультимедійне 

обладнання на загальну суму 140 тис.грн в травні 2019 року. Визначити, яке саме 

обладнання купував замовник, на жаль, не є можливим. Також нам не вдалось побачити 

інформацію про закупівлю комплектів одномісних парт та стільців. 

 

Хмельницька санаторна школа зі збереженням у складі закладу освіти 

інтернату з цілодобовим повним утриманням учнів (вихованців) № 2 

 

За досліджуваний період цьому замовнику вдалось провести 52 закупівлі на 

очікувану вартість 9,8 млн.грн. Із цих закупівель лише 6 закупівель було здійснено у 

формі відкритих торгів. Таким способом тендерний комітет школи закуповував фрукти 

та овочі, сир та молоко, а також м’ясо свинини та курятини. 

В загальному ці закупівлі можна охарактеризувати тим, що як і попередні школи 

у тендерній документації можна зустріти дискримінаційні умови. Наприклад, вимога 

щодо надання не менше визначеної кількості скан-копій аналогічних договорів у рік та 

за визначені роки – 2017-2018 рр. Також кожного разу замовник передбачав оплату 

послуг Консультанта торгів учасником-переможцем. Також, на нашу думку, можна 

вести розмову щодо наявності надмірних вимог в частині технічних, якісних 

характеристик товару, а також у деяких тендерах передбачалось обмеження щодо 

формату подачі файлів тендерної пропозиції. 
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Щодо проведення замовником звітування про укладені договори, то тут також 

можна спостерігати певну тенденції із не розміщення скан-копій договорів (це звичайно 

не порушення законодавства), однак до заповнення форми звіту про укладений договір 

замовник відноситься в більшій мірі халатно, адже не заповнює п. 14 звіту, що 

унеможливлює зрозуміти з якими ж характеристиками було придбано товар. 

Щодо проведених допорогових закупівель замовник розмістив в електронній 

системі 41 звіт на загальну суму 3,47 млн.грн за 2018 рік та частину 2019 року. Також 

варто звернути увагу на дві допорогові закупівлі, які було проведено на достатньо 

близькі суми щодо яких замовник би мав проводити відкриті торги – закупівля 

вершкового масла на 199 964,16 грн та закупівля риби, рибного філе та іншого м’яса 

риби мороженої на 199 999,00 грн, що може свідчити про бажання замовника уникнути 

процедури відкритих торгів. Хоча тут доречно згадати і про рішення Хмельницької 

міськради, за яким закупівлі від 100 тис.грн мали б проводитись в електронній формі. 

Для потреб Нової української школи в жовтні 2018 року замовник придбав 

дидактичні матеріали для 1 класу на загальну суму 22,5 тис.грн, а також було закуплено 

мультимедійний проектор та ламінатор на загальну суму – 12 019 грн. У серпні та жовтні 

2018 року заклад придбавав комплекти меблів для сучасної школи на загальні суми 

13 962 грн та 19 946 грн. Однак, на жаль, встановити кількість закуплених меблів є 

неможливість через не вказання цієї інформації у призначенні здійснених проплат. 

В червні та серпні 2019 року замовник придбавав комплекти сучасних меблів на 

загальну суму 22 342 грн та мультимедійне обладнання (ноутбук, проектор та принтер) 

на загальну суму 21 300 грн відповідно. Інформацію знайдено у здійснених проплатах 

замовника, а тому встановити деталі, на жаль, знову ж таки не є можливим. 

 

Хмельницька спеціальна загальноосвітня школа №33 

 

Закупівлі здійснює розпорядник - департамент освіти та науки Хмельницької 

міської ради 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-15-002608-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-002862-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-16-002862-c
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Закупівлі в сфері освіти 10 ОТГ Хмельницької області 

 

Берездівська сільська об’єднана територіальна громада 

 

Берездівська сільська об’єднана територіальна громада створена 25 жовтня 2015 

року та включає в себе 13 сільських рад. Розпорядником бюджетних коштів є 

Берездівська сільська рада відповідно до отриманої відповіді на інформаційний запит. 

За період моніторингу замовник в електронній системі розмістив інформацію про 

76 публічних закупівель на очікувану вартість 46,6 млн.грн. Із зазначеної кількості 

закупівель лише 5 відбувались у формі відкритих торгів на очікувану вартість 34,75 млн. 

грн. Електроенергія двічі в цей період закуповувалась за переговорною процедурою за 

нагальною потребою. 

У тендерній документації замовником було зазначено дискримінаційні вимоги, а 

саме обмеження щодо формату подачі електронних файлів тендерної пропозиції та 

вимога щодо оплати послуг Консультанта торгів. Учасники зазвичай не торгуються, що 

не призводить до економії бюджетних коштів. 

Значна кількість звітів про укладений договір була оприлюднена із недотримання 

форми звіту, визначеної Наказом МЕРТ 490, а саме: не зазначено конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п. 9,10 форми звіту). 

Деякі звіти було оприлюднено не в одноденний термін, що свідчить про 

порушення ст.10 ч.1 Закону «Про публічні закупівлі» щодо строків оприлюднення звіту. 

А також деякі допорогові закупівлі відбулися без наявності пунктів у додатку до річного 

плану закупівель, що є порушення законодавства. 

Багатофункціональний пристрій та ноутбук було закуплено за завищеною ціною. 

Замовник закупив в 2018 році два види комплектів парт одномісних зі стільцями 

– в Сі Ві Тек комплекти за ціною 3 250 грн у кількості 28 штук та в ФОП Малець 

Людмила Анатоліївна комплекти за ціною 1 650 грн у кількості 65 штук. В квітні 2019 

року було закуплено 79 комплектів за ціною 1 664 грн у ФОП Кириченко Світлана 

Геннадіївна. 

 

Волочиська міська об’єднана територіальна громада 

 

Волочиська міська об’єднана територіальна громада утворена в жовтні 2015 року 

та включає в себе міську раду та 17 сільських рад. Розпорядниками бюджетних коштів 

є відділ освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради, Волочиська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів № 1 Волочиської міської ради Хмельницької області, Волочиська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Волочиської та Волочиський навчально-

https://decentralization.gov.ua/gromada/562
https://decentralization.gov.ua/gromada/562
https://decentralization.gov.ua/gromada/562/composition
https://decentralization.gov.ua/gromada/565
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виховний комплекс у складі середньої загальноосвітньої школи І ступеня та гімназії 

Волочиської міської ради Хмельницької області міської ради Хмельницької області. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради 

 

За період моніторингу замовником оголошено 27 відкритих торгів, з яких 

відбулося лише 10 процедур. 13 неуспішних закупівель не відбулися через відсутність 

достатньої кількості учасників (електроенергія, бензин, м'ясо, крупи, риба, шкільні 

меблі). Замовником було здійснено 13 переговорних процедур, з яких 4 – через 

відсутність конкуренції (електроенергія (2), газ та тепло), 9 – через подвійну відміну 

відкритих торгів, а також було опубліковано 31 звіт про укладений договір. 

Під час моніторингу було помічено дві закупівлі, в яких можливе уникнення 

відкритих торгів – закупівля фарби та комп’ютерного обладнання, а також закупівля 

послуг перевезення. 

Оприлюднені звіти про укладений договір оприлюднюються із недотриманням 

вимог щодо заповнення форми звіту про укладений договір, визначеної Наказом МЕРТ 

№ 490, а саме не зазначено конкретну назву предмета закупівлі, що унеможливлює 

перевірити відповідність ціни купленого товару ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). 

В липні цього року відділ придбав 104 комплекти парт та стільців для шкіл у ТОВ 

«Меблі БІМС» за 1 364 грн. 

 

Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Волочиської міської ради 

 

За період моніторингу замовником опубліковано 10 звітів та проведено 2 

переговорні процедури на тепло. Предмет закупівлі можна умовно поділити на: 

комунальні послуги (електроенергія, тепло, газ), ремонт школи, продукти харчування 

(ковбасні вироби, хлібопродукти, масло, сир), шкільні меблі. 

Можливе уникнення відкритих торгів на продукти харчування, оскільки в 

опублікованих пунктах в додатку до річного плану закупівель замовника зазначені суми 

є надпороговими, а замовник здійснив закупівлю на 2019 рік за прямими договорами на 

допорогові суми. Наприклад, хлібобулочних виробів заплановано купити на 829 350,00 

грн https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-11-19-000740-c, а закупівля відбулась на 

195 000,00 грн. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-10-000668-a. Аналогічна 

ситуація з сиром, маслом та ковбасними виробами. 

 

Волочиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, Волочиської міської ради 

 

За період моніторингу замовником не проведено жодних відкритих торгів, а лише 

опубліковано 27 звітів та проведена одна переговорна процедура. 

https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2018-11-19-000740-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-10-000668-a


 
 

29 

Можливе уникнення відкритих торгів на капітальний ремонт школи, оскільки 

укладено два різних договори з ФОП Мазурик В.Р. із різницею у майже місяць. Перший 

договір стосується капремонту території школи, другий – системи вентиляції. 

Крім того, ще укладено три договори на ремонти класів: капітальний, поточний 

та ще один поточний. Варто додати, що у 2017 році фірма цього підприємця ТОВ «ТОМ-

ІнвестБуд» перемагала в тендері на капремонт по утепленню школи. 

Замовнику властиве недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). А також присутнє багаторазове порушення 

строку оприлюднення звіту про укладений договір, що є порушення законодавства про 

публічні закупівлі. 

 

Волочиський навчально-виховний комплекс в складі середньо загальноосвітньої 

школи І ступеня та гімназії 

 

За період моніторингу замовником було проведено 29 публічних закупівель, у 

формі відкритих торгів 5 процедур, які не відбулися, одна переговорна процедура на 

закупівлю навчального обладнання та приладдя, а також закупівля електричної енергії 

та послуг теплопостачання через переговорну процедуру за нагальною потребою. 

Тендерна документації згаданих відкритих торгів містила надмірні вимоги, а саме 

надання договорів, що укладені в 2016-2017 роках, разом із копіями таких аналогічних 

договорів (не менше 2 –х за кожний рік), оплата послуг Консультанта торгів, а також 

вимога надати копію листа від виробників або їх офіційних представництв в Україні. 

Замовнику властиве недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). А також присутнє багаторазове порушення 

строку оприлюднення звіту про укладений договір, що є порушення законодавства про 

публічні закупівлі. 

Замовник в травні цього року придбав 75 комплектів для НУШ у ТОВ «Меблі 

БІМС» за ціною 1 364 грн за один комплект. 

 

Городоцька міська об’єднана територіальна громада 

 

Городоцька міська об’єднана територіальна громада була створена 27 жовтня 

2017 року, об’єднує міську раду та 17 сільських рад. Розпорядниками у сфері освіти є 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-20-000512-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-09-000273-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-22-000321-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-05-23-000484-c
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відділ освіти Городоцької міської ради та комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний 

центр». Моніторинг здійснювався щодо першого розпорядника. 

 

Відділ освіти Городоцької міської ради 

 

В е-системі міститься інформація про здійснену 71 закупівлю замовником на 

очікувану вартість 57 млн.грн, а дві закупівлі за цей період не відбулись. 

Щодо звітування, то для даного замовника є характерним порушення строку 

розміщення звітів про укладені договори. Крім того, є договори, звіти про які 

опубліковані без попереднього розміщення пунктів в додатку до річного плану 

закупівель в системі Prozorro. 

У листопаді та грудні 2018 року було оголошено декілька відкритих торгів, які не 

відбулися через недостатню кількість учасників. Ці закупівлі було ще раз оголошено та 

вони знову не відбулись, тому замовник здійснив їх за переговорної процедурою. Однак 

це значна кількість торгів, які були не успішними – закупівля м’яса, вершкового масла, 

дизельного пального та бензину, овочів та фруктів, які чомусь замовник вирішив 

закуповувати разом. 

Тендерна документація вказаних закупівель містить вимогу щодо надання копій 

аналогічних договорів та оплату послуг Консультанту торгів, а також під час закупівлі 

пастеризованого молока замовник вказав у технічному завдання надмірні вимоги до 

характеристики товару. 

А тендерної документації закупівлі комплектів обладнання для оснащення 

кабінетів містить вимогу щодо надання міжнародних сертифікатів на систему якості ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 і знову ж вимогу щодо оплати послуг Консультанта торгів. І 

що цікаво, учасники між собою не торгувались. Це, до речі, властиве більшості 

відкритих торгів цього замовника. 

 

Гуменецька сільська об’єднана громада 

 

Гуменецька сільська об’єднана громада утворилась також ще наприкінці жовтня 

2015 року та включає в себе 8 сільських рад. Розпорядником бюджетних коштів в сфері 

освіти є відділ освіти, культури, спорту і туризму Гуменецької сільської ради. 

 

Відділ освіти, культури, спорту і туризму Гуменецької сільської ради 

 

За період моніторингу замовником було здійснено аж 224 публічні закупівлі на 

очікувану вартість 56 млн.грн. Відміненою була закупівля у формі відкритих торгів – 

реконструкція дитячого садка, а не відбулося 11 закупівель. 

https://decentralization.gov.ua/gromada/572/composition
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Для частини договорів, що укладені замовником, та інформацію про які 

розміщено в звітах, відсутні пункти в додатку до річного плану закупівель. Крім того не 

всі звіти містять конкретну назву предмету закупівлі, а також ціну за одиницю товару. 

В тендерній документації у відкритих торгах встановлено необґрунтовані вимоги 

про надання копій не менше трьох аналогічних договорів, гарантійних листів виробника 

(м'ясо), а також про оплату послуг Консультанта. А в закупівлі робіт також вимагалися 

знову ж таки аналогічні договори, обсяг виконаних учасником будівельно-монтажних 

робіт у яких власними силами у 2016-2017 роках повинен бути не менше 10 млн.грн. 

В липні 2018 року замовник за прямим договором із ФОП Лаврентієв Сергій 

Миколайович придбав 112 комплектів шкільних парт для навчальних кабінетів 

початкової школи ("Нова українська школа") за ціною 1 334 грн. В червні вже цього року 

у того ж підприємця, однак за ціною 1 728 грн, було придбано 110 комплектів. 

В 2019 році відділ освіти придбав 8 мультимедійні проектора для ЗОШ та НВК 

("Нова українська школа") за ціною 15 300 грн у ФОП Лаврентієв Сергій Миколайович. 

 

Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада 

 

Дунаєвецька міська об’єднана територіальна громада утворилась ще наприкінці 

жовтня 2015 року та включає в себе 26 рад, одну міську та 25 сільських. У відповідь на 

наш запит Дунаєвецька міська рада зазначила, що розпорядниками  у сфері освіти у них 

є управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради та комунальний заклад 

Дунаєвецької міської ради «Дунаєвецька дитяча школа мистецтв». Ми ж здійснювали 

аналіз закупівель виключно першого розпорядника. 

 

Управління освіти, молоді та спорту Дунаєвецької міської ради 

 

За період моніторингу цей розпорядник здійснив аж 683 публічні закупівлі на 

очікувану вартість 67,7 млн.грн. Серед них лише 33 закупівлі було здійснено у формі 

відкритих торгів на очікувану вартість 37,6 млн.грн (закупівлі деяких продуктів 

харчування, капітальних ремонтів, меблів, комп’ютерної техніки, бензину та 

природнього газу). 

Для 21 навчального закладу цей розпорядник в травні 2019 року закупляв меблі 

для початкових класів «Нової української школи» на загальну вартість 394,9 тис.грн. 

Було закуплено 397 комплектів парт та стільців. Спочатку ціна комплекту становила 

992,4 грн. В кінці травня умови договору було переглянуто в бік зменшення вартості 

одного комплекту до 968,4 грн та суми всього договору до 384,5 тис.грн. Також в червні 

2019 року замовником було придбано ще 11 комплектів для Січинецького навчально-

виховного комплексу на загальну вартість 10,5 тис.грн, тобто за ціною 956,4 грн. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-000228-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-000228-b
https://decentralization.gov.ua/gromada/575/composition
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-10-000183-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-10-000183-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-04-001221-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-04-001221-b
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У форматі відкритих торгів розпорядник також закуповував і дидактичні 

матеріали для оснащення навчального кабінету Нової української школи в серпні 2018 

року. Було придбано 28 комплектів на загальну вартість 510,7 тис.грн (за ціною 18 241,5 

грн). Мова йшла про придбання магнітів, планшетів та демонстраційних наборів. Через 

прямий договір у вересні 2018 року було придбано шафи для зберігання засобів 

навчання НУШ у кількості 9 одиниць на загальну вартість 119,7 грн, тобто за ціною – 

13,3 тис.грн. 

Для звітування даного замовника характерним є те, що дата укладення договору 

випереджає дату опублікування пункту в додатку до річного плану, а тому може мати 

місце порушення ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Щодо оголошених відкритих торгів, то тендерна документація Замовника на 

продукти харчування містить кілька надмірних вимог, які за наявності скарги можуть 

вважатись дискримінаційними або незаконними. 

Зокрема, в закупівлі хліба встановлено вимогу про надання «виписки з ЄДР 

потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання 

інформації з нього заінтересованим суб’єктом». Однак, предметом закупівлі є хліб - не 

продукт тваринного походження, тому така вимога є необгрунтованою. Відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 930 "Про затвердження 

Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

експлуатаційний дозвіл видається суб'єктам господарювання, діяльність яких пов'язана 

з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Крім 

того, є можлива дискримінаційна вимога про надання аналогічних договорів, які 

укладені протягом 2017-2018 років або виключно у 2018 році (закупівлі риби, м’яса 

тощо). 

Щодо закупівлі меблів, то в тендерній документації можлива дискримінаційна 

вимога про надання договорів та стану їх виконання, що були укладені виключно в 2018 

році. Надмірними вимогами є вимога щодо надання гарантійного листа від виробника 

або його офіційного представника про відвантаження у необхідній кількості та якості 

меблів у визначені строки для потреб замовника, листа авторизації виробника (або його 

офіційного представника); сертифікатів ISO 9001:2015 та ISO 14001:201, виданих на 

виробника товару. В технічному завданні є вимога про гарантійний термін у розмірі 12 

місяців, однак до положень договору ця вимога не внесена, що несе ризик недотримання 

строків гарантійного обслуговування. 

Щодо закупівлі газу встановлено детальні вимоги про надання інформації про 

працівників, а також документи, що підтверджують наявність трудових відносин з 

працівниками, зазначеними у вказаній вище довідці. Крім того, є вимога про надання не 

менше 4-х аналогічних договорів за 2018 рік. Більше того, кількість поставленого товару 

в усіх виконаних договорах за цей період повинна бути не меншою за кількість, що 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-30-000422-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-06-000712-c
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закуповується замовником у цій закупівлі. Також в ТД кожних торгів було встановлено 

вимогу про оплату послуг Консультанта торгів у розмірі від 5 000,00 грн до 10 000 грн. 

 

Лісовогринівецька сільська об’єднана територіальна громада 

 

Лісовогринівецька сільська об’єднана територіальна громада утворена ще в 

жовтні 2015 року та включає в себе 9 виключно сільських рад. Відповідно до відповіді 

на інформаційний запит розпорядником бюджетних коштів у сфері освіти 

Лісовогринівецької громади є Лісовогринівецька сільська рада. 

На жаль, встановити точну кількість публічних закупівель саме в сфері освіти не 

є можливим, адже сільська рада робить закупівлі для багатьох сфер. На сьогодні в е-

системі міститься інформація про 492 закупівлі на очікувану вартість 44,47 млн.грн. 

Серед цих закупівель було 6 відкритих торгів, які не відбулися, та лише 11 відкритих 

торгів, що відбулися (на очікувано вартість майже 17 млн), в тому числі одні відкриті 

торги із публікацією англійською мовою (закупівля автобусу спеціалізованого для 

перевезення). 

Для звітування даного замовника характерним є те, що дата укладення договору 

випереджає дату опублікування пункту в додатку до річного плану про закупівлю, а 

тому може мати місце порушення ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Замовнику властиве недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). 

Тендерна документація відкритих торгів на закупівлю м’яса свинячого та 

курячого мала надмірні вимоги, а саме вимогу щодо подачі документів у вигляді 

електронного (их) файлів виключно у форматі PDF та/або JPEG, а також щодо подачі 

довідки із аналогічними договорами, які укладені в 2016-2017 роках, разом із копіями 

аналогічних договорів (не менше 2-х за кожний рік), а також вимога щодо надання 

гарантійного листа виробника представництва, філії виробника. Також у декількох 

відкритих торгах міститься вимога щодо оплата послуг Консультанта торгів. 

В серпні минулого року сільська рада придбала за прямими договорами 55 

комплектів парт і стільців за ціною 1 206 грн, а в травні цього року 48 комплектів за 

ціною 1 318,8 грн. Постачання в обидвох договорах здійснювало у ТОВ «Меблі БІМС». 

 

Летичівська селищна об’єднана територіальна громада 

 

Летичівська селищна об’єднана територіальна громада була створена 25 жовтня 

2015 року та включає в себе одну селищну раду та 13 сільських рад. Розпорядником 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-06-001075-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-20-000151-b
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бюджетних коштів в сфері освіти є відділ освіти, молоді та спорту Летичівської 

селищної ради. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Летичівської селищної ради 

 

За період моніторингу розпорядник здійснив 136 публічних закупівель на 

очікувану вартість 42,24 млн.грн. Серед цих закупівель 6 відмінених закупівель (5 

відкритих торгів і одна переговорна процедура). А серед завершених публічних 

закупівель 18 відкритих торгів на очікувану вартість 13,4 млн.грн. 

Замовнику властиве інколи недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). Також практикою є не оприлюднення договірної 

ціни до договорів, хоч останні й оприлюднюються. 

У тендерній документації відкритих торгів на закупівлю сирних продуктів та 

хлібопродуктів містяться надмірні вимоги щодо надання довідки із аналогічними 

договорами, що укладені в 2017-2018 роках, разом із аналогічними договорами (не 

менше 2-х за кожний рік чи не менше 1-го за кожний рік), що вказані в довідці. 

Також цікавою була поведінка учасників відкритих торгів, які у значній кількості 

закупівель є одними і тими ж самими. Учасники зазвичай не торгуються. Яскравим 

прикладом є ФОП В'юник Олег Сергійович, який 5 разів був учасником закупівель 

виключно цього замовника, не торгувався та навіть двічі за результатами аукціону був 

переможцем торгів, однак його пропозиції відділ освіти відхиляв оскільки тендерні 

документація не була подана у повному обсязі. 

В серпні минулого року замовник придбав столи одномісні антисколіозні зі 

змінною висотою (кольорові) у кількості 225 штук у ТОВ "БІ-ПРО" за ціною 870 грн. 

Також в липні цього року було придбано шкільні парти у кількості 210 шт. у ПП Сілаев 

Ю.С. за ціною 665 грн (замовник розмістив лише копію договору без специфікації, а з 

форми звіту можна лише встановити, що закуповувались шкільні парти). 

 

Новоушицька селищна об’єднана територіальна громада 

 

Новоушицька селищна об’єднана територіальна громада була створена в кінці 

жовтня 2015 року і включає в себе одну селищну та 18 сільських рад. 

Розпорядником коштів в сфері освіти є відділ освіти, молоді та спорту 

Новоушицької селищної ради. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-001962-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-18-002009-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-18-002009-c
https://decentralization.gov.ua/gromada/591/composition
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В електронній системі цим замовником проведено 213 публічних закупівель на 

очікувану вартість 45,8 млн.грн, серед яких 4 відмінених закупівлі та 30 закупівель, які 

не відбулися (ці 34 закупівлі були відкритими торгами). 

Дивним підходом у практиці цього замовника є закупівля меблів та дидактичних 

матеріалів однієї закупівлею у формі відкритих торгів хоч і загальна сума є 

допороговою. 

Пункти у плані закупівель та додатку до нього оприлюднюються в той же день, 

що й інформація про закупівлю. Замовник має гарну практику із оприлюднення копій 

договорів під час заповнення звіту про укладений договір, однак не оприлюднює разом 

із договором специфікації чи договірні ціни. 

Замовнику властиве недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). 

У тендерній документації відкритих торгів встановлено необґрунтовані вимоги про 

надання копій аналогічних договорів за чітко визначені роки, а також в деяких 

закупівлях зазначались і вимога щодо надання не меншої за визначену кількість 

аналогічних договорів, а також вимогу про оплату послуг Консультанта. 

Замовник в червні цього року закупив 200 комплектів учнівський (стіл та стілець) 

за ціною 1 042,95 грн у Рівненського НВП УТОГ. 

 

Старосинявська селищна об’єднана територіальна громада 

 

Старосинявська селищна об’єднана територіальна громада утворена ще 

наприкінці жовтня 2015 року та включає в себе одну селищну рада та 16 сільських рад. 

У сфері освіти у цій громаді головним розпорядником є відділ освіти, молоді, спорту, 

культури виконавчого комітету Старосинявської селищної ради, а розпорядником ІІІ 

ступеня - інклюзивно-ресурсний центр. 

За визначений моніторингом період замовник за інформацією у е-системі 

Prozorro 197 закупівель на очікувану вартість 35,5 млн.грн, три закупівлі з яких є 

відміненими (відкриті торги) та 3 закупівлі не відбулись (виключно відкриті торги). 

У формі відкритих торгів відбувались 12 публічних закупівель на очікувану 

вартість 22,48 млн.грн. Однак лише половина із цих закупівель відбулась (бензин, 

дизельне паливо, дрова паливні, природний газ та вугілля кам’яне, комп’ютерне 

обладнання). 

У більшості відкритих торгів містяться надмірні вимоги щодо надання довідки із 

зазначенням договорів, які укладені у відповідному році чи у визначених двох-трьох 

роках, разом із аналогічними договорами (не менше 2-х чи не менше 4-х), а також вимога 

щодо оплата послуг Консультанта торгів учасником-переможцем. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-09-001443-a
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Замовнику властиве недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). 

Варто зазначити, що замовник некоректно визначає предмет закупівлі, адже у 

багатьох закупівлях міститься просто назва «Продукти харчування». Деякі із цих звітів 

відрізняються лише своїми CPV. Однак, якщо керуватись підходом замовника, то за 

кодом CPV ДК 021:2015: 15000000-8 — Продукти харчування, напої, тютюн та супутня 

продукція відділ закупів продуктів харчування у 2019 році на загальну суму більше 1 

млн.грн, що за таких обставин може свідчити про уникнення замовником процедури 

відкритих торгів (119 звітів про укладений договір). У самих звітах мова йде про 

закупівлю «продуктів харчування» без будь-якої деталізації. 

Для звітування даного замовника характерним є те, що дата укладення договору 

випереджає дату опублікування пункту в додатку до річного плану закупівель, а тому 

може мати місце порушення ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Відділ освіти в серпні 2019 року придбав 153 комплекти шкільних меблів для 

НУШ за ціною 1 300 грн у ФОП Скуловатов Олександр Вікторович (звіт про укладений 

договір). Також у цього підприємця в цей же день було закуплено 14 комплектів 

дидактичних матеріалів для НУШ за 179 тис.грн. 

 

Чемеровецька селищна об’єднана територіальна громада 

 

Чемеровецька селищна об’єднана територіальна громада утворена в грудні 2016 

року та включає в себе одну селищну рада та 18 сільських рад. Розпорядниками 

бюджетних коштів в сфері освіти є відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької 

селищної ради та Чемеровецький навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, ліцей та МНВК. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької селищної ради 

 

В системі міститься інформація про 112 публічних закупівель цього замовника на 

очікувану вартість 102,95 млн.грн, серед яких 5 публічних закупівель у формі відкритих 

торгів було відмінено та 11 не відбулося. І лише 13 відкритих торгів на очікувану 

вартість 34,58 млн.грн були успішними. 

Для звітування даного замовника характерним є те, що дата укладення договору 

є ранішою за дату опублікування плану про закупівлю, а тому може мати місце 

порушення ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі». 

Замовнику властиве недотримання форми звіту про укладений договір, 

визначеної Наказом МЕРТ № 490, а саме: замовник не зазначає конкретну назву 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-12-000531-a
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предмета закупівлі, що унеможливлює перевірити відповідність ціни купленого товару 

ринковій вартості (п.9, 10 форми звіту). 

У тендерній документації відкритих торгів наявні надмірні та можливо і 

дискримінаційні вимоги, а саме надання довідки із зазначенням кількості аналогічних 

договорів по реалізації товару, що являється предметом закупівлі, які укладені в 2017 

році, а також не менше визначеної кількості договорів за кожен рік (комп’ютерне 

обладнання). У значній кількості відкритих торгів наявна вимога щодо оплати послуг 

Консультанта торгів, а також вимога до подача електронних документів в одному 

форматі – закупівля шкільних меблів 

У закупівлях на реконструкцію та модернізацію школи, на капітальний ремонт 

фасаду (утеплення фасаду) замовником передбачено вимогу щодо обсяг виконаних 

(реалізованих) учасником будівельно-монтажних робіт за договорами, наданими у 

складі тендерної пропозиції, у 2016-2017 роках повинен бути не менше 4 млн.грн. 

Замовник придбавав в 2018 році за окремими договорами столи та стільці для 

початкових класів (125 шт.). Вартість одного столу 826,3 грн, а стільця – 413,1 грн. Тобто 

вартість одного комплекту становить 1 239,4 грн. 

 

Чемеровецький навчально-виховний комплекс №1 «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів, ліцей та міжшкільний навчально-виробничий комбінат» 

 

Замовник за моніторинговий період розмістив в електронній системі інформацію 

про 24 публічні закупівлі на очікувану вартість 19,33 млн.грн, із яких 5 закупівель у 

формі відкритих торгів (із 7 відкритих торгів, які замовником були заплановані). 

У тендерній документації відкритих торгів, які відбулись і які не відбулись, 

містила надмірні вимоги щодо оплати послуг Консультанта торгів, а також вимоги щодо 

кількості кваліфікованих працівників, яка в учасника повинна становити не менше 30 

чоловік, а їх наявність мала б бути підтверджена звітом 1- ДФ за 1 квартал 2019 року або 

звітом із праці за останній звітний період (закупівля реконструкції та модернізації 

приміщень навчального закладу). Такі вимоги є надмірними, адже не містять 

обґрунтувань щодо доцільності їх застосування. 

Замовник чотири рази закуповував деревину за одним і тим же CPV «03410000-7 

Деревина» у одного і того ж ФОП Єкимовський. У двох із чотирьох звітів відсутні будь-

яка характеристика предмету закупівлі. Копії договорів, що прикріплені до звітів, не 

містять специфікацій, а тому є підстави вважати цю ситуацію можливим уникнення 

відкритих торгів. 

Заклад в серпні цього року за прямим договором із ФОП Мількевич Н.Г. шкільні 

меблі для початкових класів "Нова українська школа" у кількості 72 комплекти за ціною 

1 527,60 грн. 

  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-08-000527-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-08-000617-a
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-14-001433-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-14-001433-b
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Висновки за результатами моніторингу 

 

Моніторинг закупівель у сфері освіти Хмельниччини оголив можливо велику 

кількість порушень та недопрацювань розпорядників бюджетних коштів. У значної 

кількості замовників виявлено досить халатне відношення до розміщення інформації в 

електронній системі Prozorro. Практика заповнення усіх пунктів форми звіту про 

укладений договір є притаманною незначній кількості замовників. Однак, досить 

позитивним моменом є те, що під час форми звіту незначна кількість замовників 

розпочали розміщувати копії договорів із специфікацією чи договірною ціною. Також 

досить часто замовники паралельно із розміщенням форми звіту у системі розміщують 

і пункти щодо цієї закупівлі у додатку до річного плану закупівель. Водночас є і такі 

замовники, які інформацію у додатку до річного плану заповнюють пізніше за 

розміщення самої форми звіту або ж і взагалі не розміщують цю інформацію. Цікавою 

практикою серед замовників було планування закупівлі на значні суми одноразово, а от 

закупівлі заклади проводили потім на незначні суми. 

Щодо відкритих торгів, то в діях замовників присутня можлива практика 

використання дискримінаційних та надмірних вимог до учасників. Це також може 

свідчити про «підігравання» цих замовників певним учасникам. Значна кількість 

замовників в сфері освіти Хмельницької області використовує послуги Консультанта 

торгів, оплату яких покладають на учасника-переможця всупереч законодавства. 

В загальному відсоток відкритих торгів у сфері освіти в замовників незначний. 

Ці замовники не практикували проведення електронних допорогових закупівель. 

Особливо яскраво це проявляється через ігнорування департаментом освіти та науки 

Хмельницької міської ради та школами міста рішення Хмельницької міської ради - 

проведення закупівель від 100 тис.грн в електронному форматі. 

В рамках моніторингу виконавцями було обрано для перевірки придбання одного 

товару – комплектів парт та стільців для Нової української школи. Діапазони цін на 

шкільні комплект вражають, адже варіюються від 968 грн за комплект в середньому до 

1 728 грн. І що цікаво, лише деякі замовники ці комплекти меблів купували через 

процедуру відкритих торгів чи через конкурентні допорогові закупівлі. 

Цілі моніторингу були досягнуті за допомогою використання різноманітних 

інструментів, які полегшували моніторам роботу. Для дослідження використовувалися 

публічний та професійний модулі аналітики, сайт «007.org», системи YouControl та 

Clarity Project, Ring, сайт Zакупівлі 2.0, бот OpenData та Інтерактивний інструменту для 

пошуку додаткових угод в Prozorro від KSE. 

За результатами моніторингу громадська організація «Жіночий антикорупційний 

рух» напрацювала звернення до компетентних органів з метою перевірки виявлених 

можливих порушень законодавства про закупівлі та, у випадку їх підтвердження, для 

притягнення порушників до відповідальності.
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*окрім закладів, які згадуються в діаграмі окремо. 

Більшість шкіл м. Хмельницького купували комплекти за 1 250 грн (2018 р.) та 1 400 грн (2019 р.) 
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Хмельницька СЗШ № 25 імені Івана 
Огієнка

Хмельницьке НВО № 28

Хмельницька спеціалізована школа І 
ступеня № 30

Хмельницький НВК № 4

Берездівська сільська ОТГ

Відділ освіти, молоді та спорту 
Волочиської міської ради

Волочиський НВК 
Відділ освіти, культури, спорту і 

туризму Гуменецької сільської ради

Управління освіти, молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради

Лісовогринівецька сільська ОТГ

Відділ освіти, молоді та спорту 
Новоушицької селищної ради

Старосинявська селищна ОТГ

Відділ освіти, молоді та спорту 
Чемеровецької селищної ради

Чемеровецький НВК №1

Придбання комплектів меблів для НУШ у 2018-2019 рр.

2018 2019


