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ВСТУП
У демократичному світі однією з головних ознак розвинутого суспільства є прозорість вико-

ристання публічних коштів. Центр політичних студій та аналітики поставив перед собою мету 
започаткувати тенденцію змін, щоб суспільство отримало зрозумілий аналіз використання 
бюджетних коштів. Головне завдання – це, щоб він був незаполітизований, об’єктивний та не-
упереджений в очах громадськості. В сучасній Україні, багато уваги приділяється плануванню 
майбутнього бюджету, та як він буде розподілятись. В даний час, кількість громадських органі-
зацій, яка аналізує бюджетну інформацію і представляє звіти у зрозумілій формі для пересіч-
ного громадянина, недостатня. Дізнатись, скільки витрачалось коштів в рік на дитячий садок, 
чи на ремонт та утримання будинку в якому ви мешкаєте, без спеціальних знань, дуже складно. 
Така ситуація не повинна бути нормою. 

ЦПСА розробив та виконує проект «Створення і впровадження державної системи контро-
лю за коштами “Відкритий бюджет”, який включає в себе три компоненти: діяльність з адвока-
тування прийняття законопроекту № 2012а “Про відкритість використання бюджетних коштів”, 
розробка та впровадження моніторингової системи за використанням бюджетних коштів “Гро-
мадський бюджет” у виконавчих органах 5 пілотних регіонів  та моніторинг діяльності в галузі 
державних закупівель. 

«Відкритий бюджет» сприяє підвищенню прозорості та доступності основної бюджетної ін-
формації, акумулює фінансові звіти органів влади на місцях та надає оброблену, адаптовану 
для розуміння пересічним громадянином інформацію. Для більшої зручності користування у 
програмному забезпеченні «Відкритого бюджету» будуть міститись гіперпосилання на ключові 
документи для детального дослідження бюджету міста.

Даний посібник направлений на зміцнення потенціалу громадського контролю за викорис-
танням бюджетних коштів. В ньому розкриті основні поняття бюджетної системи, викладені 
прості схеми, з чого вона складається, види бюджетів і як вони між собою відносяться. Наведені 
приклади участі громадськості у бюджетному процесі. Описаний програмно-цільовий метод 
та чим він відрізняється від постатейного методу. Показані складові системи державних заку-
півель та алгоритм громадського контролю за державними закупівлями. Ці знання та інстру-
менти дозволять журналістам, громадським активістам та небайдужим громадянам розуміти 
фінансові процеси, які відбуваються у державі та виконувати контроль за використанням бю-
джетних коштів. 

Будьте відповідальними перед собою та країною! Об’єднання зусиль громадськості в кон-
тролі за використанням бюджетних коштів дозволить ефективно боротися з корупцією. Спо-
діваємось, що знання, які ви отримаєте вивчаючи цей посібник, будуть використовуватись та 
допоможуть розуміти особливості бюджетної системи в Україні. 

Висловлюємо подяку Європейській комісії  за підтримку проекту «Створення і впроваджен-
ня державної системи контролю за коштами «Відкритий бюджет».

З повагою, Ольга Будник – директор Центру політичних студій та аналітики.
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РОЗДІЛ 1. Бюджетна система та залучення громадян 
до бюджетного процесу

1.1. Бюджетна система в Україні 

Бюджетна система — це сукупність усіх бюджетів, які формуються і діють на території певної 
країни згідно з її бюджетним устроєм. Бюджетний устрій - це організація і принципи побудови 
бюджетної системи, її структура і взаємозв’язок між бюджетами у процесі забезпечення вико-
нання єдиної загальнодержавної фінансово-бюджетної політики.

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Зведе-
ний бюджет є сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу і прогнозу-
вання економічного і соціального розвитку держави. Місцевий бюджет відповідно до статті 63 
Бюджетного кодексу містить в собі надходження і витрати на виконання повноважень органів 
влади місцевих державних  адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Ці надходжен-
ня і витрати складають єдиний баланс відповідного бюджету.

Складові зведеного (консолідованого) бюджету України представлені на рис.1.

Бюджет держави
(зведений бюджет України)

Державний бюджет

Бюджет Автономної
Республіки Крим

Бюджети міст
республікан-

ського
підпоряд-

кування (АРК)

Республі-
канський
бюджет

Районні
бюджети

Селищні
бюджети

Сільські
бюджети

Бюджети
районів

міст

Міський
бюджет

Бюджети
районів

Бюджети
районів

Бюджети
районів

Бюджети міст
обласного

підпорядкування

Бюджети
міст район-
ного підпо-
рядкування

Бюджет
м. Києва

Бюджет
м. Севастополя

Бюджети
областей

Місцеві бюджети

Рис.1. Зведений бюджет України.
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На сьогодні державну бюджетну систему України складають:
•	 бюджети	двох	міст	із	особливим	статусом	(Київ	і	Севастополь);
•	 бюджети	АРК	і	24	областей;
•	 488	районних	бюджетів;
•	 175	бюджетів	міст	республіканського	та	обласного	підпорядкування	та	92	бюджети
•	 районів	у	містах;
•	 279	бюджетів	міст	районного	значення;
•	 786	селищних	бюджетів	та	10233	сільських	бюджети.

Функціонування бюджетних відносин в Україні здійснюється на основі законодавчих та 
нормативних актів, перелік яких визначений ст. 4 Бюджетного кодексу України:

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України.
3. Закон про державний бюджет України.
4. Інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини.
5. Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України.
6. Нормативно-правові акти центральних органів виконавчої влади.
7. Рішення місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування .
Згідно статті 81 Бюджетного кодексу України, міжбюджетні відносини – це відносини між 

державою, Автономною Республікою Крим та органами місцевого самоврядування щодо забез-
печення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для виконання функцій, 
передбачених Конституцією України та законами України.

Міжбюджетні трансферти використовуються з метою економічного та соціального розвитку 
областей, зменшення міжрегіональних диспропорцій, раціонального використання економіч-
ного потенціалу кожного регіону. 

1Бюджетний кодекс України
2Литвинчук І.В.  Міжбюджетні відносини в Україні: економічна сутність: Бухгалтерський облік, економічний аналіз 

та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління: Тези виступів ХІІ Міжнар. наукової кон-
ференції ЖДТУ 2013, ст. 353-355

Рис.2. Система міжбюджетних відносин 

сукупність відносини між державою, АРК 
та органами місцевого самоврядування 

розподіл функціональних 

фінансових ресурсів і 
відповідальності між державою, 
АРК та органами місцевого 
самоврядування 

досягнення стійкого територіального розвитку та 
забезпечення доступності споживання основних 
суспільних благ населення 

СУТНІСТЬ СИСТЕМИ 
МІЖБЮДЖЕТНИХ 

ВІДНОСИН 

 
механізм розподілу доходів і  
видатків між бюджетами різних 
рівнів і територіальних громад 
 

повноважень, обов’язків, 
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Міжбюджетні трансферти як одна із форм реалізації засад міжбюджетного регулювання од-
ночасно є інструментом формування бюджетної політики та організації бюджетного процесу в 
Україні за умов передачі повноважень щодо використання ресурсів від бюджетів одного рівня 
до бюджетів іншого рівня. На практиці міжбюджетні трансферти забезпечують:

1) компенсацію бюджетам нижчого рівня затрат на організацію заходів загальнонаціональ-
ного значення, вартість яких перевищує бюджетні можливості місцевого органу влади;

2) сприяння розв’язанню проблем, обумовлених особливостями бюджетної сфери та нерів-
номірністю у мобілізації доходів бюджету;

3) сприяння розв’язанню соціальних проблем, пов’язаних із специфікою розвитку регіонів, 
економічною спроможністю окремих територій;

4) підтримку і заохочення місцевих органів влади до проведення адміністративних чи полі-
тичних реформ.

Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів згідно з Бюджетним кодексом та Законом «Про 
Державний бюджет України» визначається на основі формули. Ця формула затверджується Ка-
бінетом Міністрів України і має враховувати:

1) фінансові нормативи бюджетної забезпеченості та коригуючі коефіцієнти до них;
2) кількість мешканців та кількість споживачів соціальних послуг;
3) індекс відносної податкоспроможності відповідного міста чи району;
4) прогнозний показник кошика доходів бюджетів місцевого самоврядування для бюджетів 

міст Києва та Севастополя, міст республіканського підпорядкування АР Крим і міст обласного 
підпорядкування та прогноз доходів, визначених Бюджетним кодексом, — для районних бю-
джетів; 

5) коефіцієнт вирівнювання.
Обсяг кошика доходів відповідного бюджету визначається із застосуванням індексу віднос-

ної податкоспроможної бюджету міста чи району та на основі даних про фактичне виконання 
відповідного бюджету за три останні бюджетні періоди.

Рис. 3. Види міжбюджетних трансфертів.
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Таблиця 1. Доходи зведеного, державного та місцевих бюджетів за 2010 -2013 роки .

Протягом 2010 -2013 рр. питома вага доходів місцевих бюджетів у складі зведеного бюджету 
України змінювалася у зв’язку зі змінами бюджетної політики держави, а також у зв’язку з не-
обхідністю акумуляції засобів в державному бюджеті (для фінансування галузей економіки, що 
знаходяться в кризовому стані, обслуговування державного боргу). 

Показники 2010 рік 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2013 рік проти 2012 року
Абсолютний 
приріст,  
млрд. грн.

Темп 
приросту, %

Зведений бюджет, млрд. 
грн.

314,4 398,3 445,5 442,8 -2,7 -0,6

Державний бюджет 
(без урахування 
міжбюджетних 
трансфертів), млрд. грн.

233,9 311,8 344,7 337,6 -7,1 -2,1

Місцеві бюджети (без 
урахування міжбюджетних 
трансфертів), млрд. грн.

80,5 86,5 100,8 105,2 4,4 -4,4

Питома вага державного 
бюджету у зведеному 
бюджеті, %

74,4 78,3 77,4 76,2 - -1,2

Питома вага місцевих 
бюджетів у зведеному 
бюджеті, %

25,6 21,7 22,6 23,8 - 1,2

Рис. 4. Структура доходів місцевих бюджетів у 2008 -2013 рр.

3Складено за даними Міністерства фінансів України.
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У структурі доходів місцевих бюджетів п’ятий рік поспіль спостерігається збільшення частки 
податкових надходжень. Таке заростання відбулося, в першу чергу, за рахунок місцевих подат-
ків і зборів, частка яких збільшилася з 1,6% до 7%. Основним джерелом збільшення цієї частки 
є зростання надходжень єдиного податку.

У зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України з 2011 року структура місцевих подат-
ків і зборів зазнала суттєвих змін. Відбулося скорочення кількості з 15 до 14. Проте включення 
до їх складу єдиного податку спричинило підвищення питомої ваги місцевих податків і зборів у 
структурі доходів місцевих бюджетів. 

У структурі неподаткових надходжень збільшилися адміністративні збори та платежі. Найбіль-
шою за обсягом статтею неподаткових надходжень є власні надходження бюджетних установ.

Основна частина трансфертів надається у формі дотацій вирівнювання, що не створює сти-
мулів для місцевих органів влади в розширенні податкової бази регіонів, оскільки збільшення 
власних доходів веде до відповідного зменшення суми трансфертів.

Чітке визначення та підвищення прозорості бюджетних правил, створених згідно з прийня-
тим у 2001 р. Бюджетним кодексом, сприяло розвитку місцевого самоврядування. Однак для 
досягнення справжньої децентралізації в країні все ще необхідно вирішити ряд важливих пи-
тань. Все більшою мірою подальші кроки в розвитку місцевого самоврядування пов’язуються з 
необхідністю реформування нинішньої адміністративно-територіальної системи.

Хоча потреба в такій реформі є очевидною, пропоновані заходи ще не дістали підтримки у 
вигляді ретельного аналізу можливих наслідків та побічних ефектів, щодо можливих наслідків 
для бюджетної системи. Без розробки адекватних заходів для фінансової підтримки реформи 
її результати можуть розмити саму ідею розбудови незалежності бюджетів місцевих органів 
влади.

Рис. 5. Динаміка перерахування трансфертів, що передаються з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2008-2013 рр.
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1.2. Бюджетний процес в Україні на місцевому рівні

Механізми формування та виконання місцевих бюджетів регулюються Бюджетним кодексом 
України (ст.75-80), Законом України «Про Державний бюджет» на відповідний рік та іншими 
нормативно-правовими й законодавчими актами України.

Бюджетний кодекс (ст. 19) визначає чотири стадії бюджетного процесу:
– складання проектів бюджету;
–  розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України, рішень про місцеві бю-

джети;
–  виконання бюджету, в тому числі у разі необхідності внесення змін до закону про Дер-

жавний бюджет України, рішення про місцеві бюджети;
– підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього.

Термін Місцеві бюджети
січень Затвердження розпису доходів і видатків місцевих бюджетів, кошторисів 

бюджетних установ.
лютий Підготовка та подання на розгляд відповідним радам річного звіту про виконання 

місцевих бюджетів (у двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду).

березень Збір та подання Міністерству фінансів України статистичної інформації для 
визначення коригуючих коефіцієнтів та розрахунку міжбюджетних трансфертів.

квітень Аналіз статистичної інформації, оцінка виконання бюджету за попередній 
бюджетний період.

травень Підготовка та подання на розгляд відповідним радам звіту про виконання 
місцевих бюджетів (у двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду). Аналіз виконання бюджету в поточному році. Оцінка 
потреби фінансових ресурсів і визначення пріоритетів на наступний бюджетний 
період, розробка загальних цілей і фінансової політики регіону.

червень Розробка та затвердження основних заходів по формуванню проекту бюджету 
на наступний бюджетний період відповідно до Основних напрямів бюджетної 
політики, визначених Кабінетом Міністрів України 

липень Розроблення бюджетних запитів. Аналіз бюджетних запитів. Включення 
бюджетного запиту до пропозиції проекту Державного бюджету України. 
Розробка інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.

серпень Опрацювання спільно з Міністерством фінансів методики, особливостей 
розрахунків та інших положень щодо формування міжбюджетних взаємовідносин 
на наступний бюджетний період. Підготовка та подання на розгляд відповідним 
радам звіту про виконання місцевих бюджетів (у двомісячний строк після 
завершення відповідного бюджетного періоду). Аналіз виконання бюджету в 
поточному році.

вересень Опрацювання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, 
методики їх визначення та інших показників, ухвалених Кабінетом Міністрів 
України. Опрацювання пропозицій щодо типової форми проекту рішення про 
місцевий бюджет, доведеної Міністерством фінансів України.
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жовтень Подання пропозицій Міністерству фінансів України, Верховній Раді України 
щодо розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників на 
наступний бюджетний період. Розробка та підготовка головними розпорядниками 
коштів місцевих бюджетів бюджетних запитів згідно з типовою формою та 
відповідними інструкціями в терміни та в порядку, що встановлені фінансовими 
органами.

листопад Підготовка та подання на розгляд відповідним радам звіту про виконання 
місцевих бюджетів (у двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду). Аналіз виконання бюджету в поточному році. Аналіз 
бюджетних запитів і прийняття рішення щодо їх включення до проекту місцевого 
бюджету. Розробка проекту місцевого бюджету та підготовка проекту рішення 
на підставі положень і показників міжбюджетних відносин, доведених місцевим 
органам влади у тижневий термін після ухвалення Верховною Радою України 
закону «Про Державний бюджет України» в другому читанні.

грудень Затвердження обласних, міських, районних бюджетів не пізніше ніж у 
двотижневий термін після офіційного опублікування закону «Про Державний 
бюджет України». Затвердження міських (районного значення), районних у 
містах, селищних і сільських бюджетів не пізніше ніж у двотижневий термін 
після затвердження районного чи міського бюджету. Оприлюднення рішення про 
місцевий бюджет не пізніше 10 днів з дня його прийняття. Складання розпису 
доходів і видатків місцевих бюджетів, складання кошторисів бюджетних установ.

Таблиця 2. Бюджетний процес на місцевому рівні.4

У тижневий строк із дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Держав-
ний бюджет України Міністерство фінансів України доводить місцевим фінансовим органам 
прогнозні обсяги міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методо-
логічні вимоги та інші показники щодо складання проектів місцевих бюджетів.

Протягом тижня після ухвалення проекту закону «Про Державний бюджет України» у друго-
му читанні Кабінет Міністрів України забезпечує доведення Раді міністрів Автономної Республіки 
Крим, місцевим державним адміністраціям, виконавчим органам відповідних місцевих рад показ-
ників міжбюджетних відносин (включно з обсягами міжбюджетних трансфертів для відповідних 
бюджетів), а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюдже-
тів. У триденний термін з дня отримання таких документів Рада міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласні державні адміністрації доводять виконавчим органам міських (міст республікансько-
го Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районним державним адміністраціям 
відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту. Це є підставою 
для складання місцевими фінансовими органами проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів 
рішень про відповідні місцеві бюджети.

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії схвалюється місцевою 
державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради. Разом з ним по-
даються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення;
2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди;
3)  проект показників зведеного бюджету району міста з районним поділом; міста, що об’єд-

нує бюджети села, селища, міста районного значення;

4“Громадський бюджет м. Одеса за 2012 рік» Центр політичних студій та аналітики Київ 2013, Таран В.В., Тарнай В.А.
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4)  показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завер-
шення інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови, якщо реаліза-
ція таких програм (проектів) триває більш, ніж один бюджетний період;

5)  перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за 
плановим два бюджетні періоди;

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету в поточному бюджетному періоді;
7)  пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету 

(подаються комісії з питань бюджету відповідної місцевої ради);
8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає місцева державна адміністрація або виконав-

чий орган відповідної місцевої ради.
Крім того, проект місцевого бюджету повинен містити перелік захищених видатків місцевого 

бюджету, які визначаються ст. 55 Бюджетного Кодексу України, а саме оплату праці працівників 
бюджетних установ, що фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, нарахування на 
заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення про-
дуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв тощо.

Основні проблеми формування місцевих бюджетів України

1. Незацікавленість органів місцевого самоврядування у нарощуванні власної дохідної бази, 
про що свідчить суттєве перевищення темпів зростання обсягів трансфертів вирівнювання, які 
передаються місцевим бюджетам, над темпами зростання самостійно залучених ними доходів.

2. Стійка тенденція до посилення залежності органів місцевого самоврядування від рішень 
центральних органів влади щодо формування та виконання дохідної частини місцевих бюдже-
тів. Щороку не забезпечується належне фінансування видатків, пов’язаних з виконанням само-
врядних повноважень місцевої влади (щодо житлово-комунального господарства, житлового 
будівництва, утримання транспортної мережі).

3. Нестабільність джерел формування доходів місцевих бюджетів та відсутність ефективного 
механізму міжрегіонального перерозподілу державних доходів. Більшість адміністративно-те-
риторіальних одиниць неспроможні самостійно забезпечувати навіть мінімальні соціальні по-
треби своїх жителів. 

4. Відсутність державних соціальних стандартів, які враховуються при визначенні нормативу 
фінансової забезпеченості для розрахунку обсягу дотації вирівнювання місцевим бюджетам
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1.3.  Залучення громадян до бюджетного процесу в Україні: 
історії успіху 

Місцевих громадських активістів все більше цікавлять питання прямої участі громадян в 
процесі управління в цілому та механізми, через які зацікавлені представники громадських ор-
ганізацій та широкі верстви населення можуть справляти вплив на регіональний та місцевий 
бюджетний процес в окремих галузях. 

Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийнят-
тям Закону України «Про інформацію» (у новій редакції) та Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» вимагає публікувати проекти рішень місцевих рад за 20 днів до їх розгляду, 
що суттєво розширює можливість громадян впливати на зміни в проектах рішень «Про міський 
бюджет». Крім того, громадяни можуть проводити та замовляти проведення громадської ан-
тикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами екс-
пертизи пропозиції до відповідних органів державної влади.

ПРакТичнІ ПРикЛаДи ЗаЛУчення гРОМаДян ДО БюДжеТнОгО ПРОцеСУ

Місто коломия Івано-Франківської області

Більшість ініціатив щодо ширшого залучення громадян до місцевого самоврядування вихо-
дять від керівників громадських організацій та втілюються в життя через місцеві НУО. Асоціа-
ція економічного розвитку Коломийщини є основною рушійною силою цього процесу. Вісім її 
членів одночасно є депутатами міської ради. Ця організація висунула ряд важливих ініціатив, 
які безпосередньо пов’язані з місцевим бюджетним процесом, і серед них можна згадати проек-
ти під назвою «Участь громадськості у визначенні пріоритетів соціально-економічного розвит-
ку Коломиї», «Участь громадян у процесі формування бюджету міста Коломиї та моніторингу 
за використанням коштів територіальної громади» , а також проект «Голос громадськості», який 
спрямований на підтримку механізмів впливу громадян на систему державних послуг.

Громадські слухання
В 2002 р. органи влади запровадили практику проведення громадських слухань з питань бю-

джету. У 2002 - 2003 рр. місцеві підприємці були залучені до розробки пакета місцевих правил 
регулювання, які сприяли б розвитку бізнесу. Схваленню десяти норм міською радою передува-
ла організація ряду дискусій за круглим столом, семінарів та публічних слухань. 

Участь у визначенні пріоритетів та стратегічному плануванні
З точки зору активістів НУО передумови для ефективного обговорення розподілу бюджетних 

коштів, насамперед, включають чітке бачення та стратегію соціально-економічного розвитку мі-
ста, а також чітке усвідомлення наявних ресурсів та реальних потреб. У 2009 році НУО у співпраці 
з місцевою владою започаткували серію заходів по залученню громадськості, результатом яких 
стала розробка «Пріоритетів розвитку міста Коломия» та «Концептуальних положень стратегії 
економічного та соціального розвитку Коломиї до 2011 р.». З метою оцінки поточної ситуації було 
створено п’ять робочих груп, у яких взяли участь представники виконавчої влади, ділової громад-
ськості, соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я, культу ра), НУО та політичних партій. Групам 
було роздано питання, стосовно яких вони формували власне бачення нинішньої ситуації та прі-
оритетів розвитку міста.

5Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» № 3206-17, частина 3 ст.18. 
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Після цього групи виробили спільну позицію та погодилися, що «Коломия має стати цен-
тром туризму, малого бізнесу, освіти та культури з високими соціальними стандартами», а серед 
нагальних проблем для розв’язання було названо реорганізацію системи житлово-комуналь-
ного господарства та покращення місцевого інвестиційного клімату. Вироблення пріоритетів 
розвитку також супроводжувалося проведенням SWOT-аналізу по основних галузях (за участю 
громадськості) та соціологічним опитуванням громадської думки щодо пріоритетів розвитку.

Наприкінці 2010 на початку 2011 рр. було проведено ще два раунди публічних обговорень, 
спеціально присвячених проблемам житлово-комунального господарства. Вони були організо-
вані в такому ж форматі: робочі групи представляли працівники органів виконавчої влади та 
керівники підприємств житлово-комунальної сфери, науково-дослідних установ, політичних 
партій та організацій, а також жителів міста.

Громадські активісти вбачають у розширенні залучення громадян до місцевого управління 
наступні переваги: «мобілізація додаткових ресурсів, включаючи людський та технічний потен-
ціал», «прийняття рішень на основі реальних потреб населення», «громадяни можуть запро-
понувати альтернативні шляхи вирішення проблем, яких органи влади можуть ще не бачити», 
«громадяни будуть нести більшу відповідальність у процесі впровадження, якщо вони будуть 
залучені до прийняття рішень та планування на початковому етапі», «громадськість може кра-
ще зрозуміти проблеми міста та виклики, з якими стикаються органи влади», «це сприяє зміц-
ненню довіри між владою та громадськістю», «участь може стати одним із шляхів примирення 
конфліктуючих суспільних інтересів та знаходження спільних позицій». Вони також зазнача-
ють, що більшість ініціатив щодо громадської участі надходять від НУО, які мають добрий дос-
від виконання проектів, і органам влади важче їх ігнорувати.

Опитування громадян з питань задоволення станом муніципальних послуг
Технології проведення у місті опитувань громадської думки та виявлення рівня задоволеності 

громадян було запроваджено місцевими НУО та використано в рамках різних проектів. Як очіку-
ється, два нещодавніх опитування громадян, щодо міського бюджету та опитування щодо задово-
леності станом муніципальних послуг справлять певний вплив на вироблення ідей щодо запрова-
дження більш широкого громадського контролю та моніторингу бюджетних процесів у цілому та 
розподілу коштів у конкретних секторах сфери послуг зокрема.

Участь громадськості у дорадчому комітеті
Представники НУО вважають проривом створення дорадчого комітету, утвореного рішен-

ням міського голови у липні 2004 р. в рамках проекту «Голос громадськості», та загальне зо-
бов’язання влади розвивати співробітництво в сфері поліпшення обслуговування. Поруч із 
представниками міської влади, до комітету входять працівники НУО, підприємці, представни-
ки місцевої інтелігенції та засобів масової інформації. До його складу входять 21 учасник, які 
розбиті на дві так звані «профільні групи», одна з яких зосереджується на питаннях розвитку 
громадянського суспільства, а друга на проблемах місцевих органів влади.

На сьогодні Асоціація економічного розвитку Коломийщини веде переговори з владою сто-
совно можливості створення дорадчих комітетів у декількох галузях, включаючи комунальні 
послуги, освіту та культуру. Такі комітети будуть відповідати за проведення аналізу поточного 
стану бюджету за конкретними групами видатків (профільні комітети) та надання рекоменда-
цій стосовно внесення необхідних змін. Існує намір в подальшому перетворити ці комітети на 
відділи із міжгалузевого розподілу бюджетних коштів та моніторингу.
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Місто Павлоград Дніпропетровської області

ПРОЗОРІСТь ТА ДОСТУПНІСТь БЮДЖЕТНОї ІНфОРМАЦІї
Органи виконавчої влади приділяють увагу можливостям організації безпосереднього спіл-

кування між окремими громадянами ті міськими чиновниками. Окрім щотижневих передач 
«Відкрита година з мером» (ця практика застосовується в більшості українських міст), органі-
зуються щомісячні телепрограми «Запитай мера» та щомісячні радіопрограми, коли громадяни 
можуть поставити будь-яке питання по телефону перед органами міської влади. Питання, які 
надходять до міських чиновників чи то під час програми (включно з тими, які не потрапили до 
міського голови безпосередньо протягом ефіру), чи то через листи до газет, зазвичай запису-
ються, передаються відповідним чиновникам, а відповіді пізніше публікуються в газетах або 
висвітлюються в наступних програмах. 

ГРОМАДСьКІ СЛУХАННЯ 
Слуханням передувала кампанія інформування та ознайомлення з бюджетом на 2014 р., яка 

включала підготовчі зустрічі в організаціях та установах, котрі мали делегувати своїх представ-
ників. Крім надання даних про бюджет місцевою владою в якості допоміжних матеріалів було 
розповсюджено інформацію про фінансове становище міста  та соціально-економічну ситуацію 
в порівнянні з іншими містами регіону. В опублікованих цифрах бюджету було відображено 
джерела доходу та види видатків (фактичні та планові видатки по кожній сфері) у тис. гривень.

УЧАСТь У ПЛАНУВАННІ СТРАТЕГІї РОЗВИТКУ МІСТА
У 2008 р. у місті започатковано процес залучення громадськості до розроблення стратегії 

розвитку міста на 2009 - 2011 рр. Цей процес тривав майже 2 роки, та за його допомогою було 
залучено близько 200 громадян, 80 з яких були задіяні постійно. Ця стратегія базувалася на 
детальному аналізі сильних та слабких сторін, можливостей та загроз, після чого було запропо-
новано ряд галузевих стратегічних напрямів, на яких міські органи влади мали зосередитися та 
брати їх до уваги при формуванні річних планів.

Розробка цієї процедури передбачала поєднання різних методів. Крім проведення опитуван-
ня представників місцевих органів влади та публікування дискусій в засобах масової інформа-
ції, влада попросила громадськість зробити свій внесок в рамках консультативних зустрічей та 
«міні-слухань», що проводились територіальними громадами та галузевими робочими групами.

Крім того, в ході підготовки стратегії було організовано тематичні громадські слухання, що 
стосувалися ряду сфер діяльності (наприклад, охорона здоров’я або забезпечення правопоряд-
ку). Проведення слухань та планування заходів у галузевому розрізі забезпечує нову якість уча-
сті (яку характеризують як «більша підготовленість та зацікавленість аудиторії»).

Окремий розділ стратегії розвитку міста присвячено активізації діяльності місцевої грома-
ди з метою вирішення проблеми її недостатнього залучення до місцевого самоврядування та 
сприяння розвитку системи громадських організацій. До переліку запропонованих проектів 
увійшли найбільш фундаментальні: сприяння збільшенню прозорості роботи місцевих органів 
влади; створення системи моніторингу громадської думки; розвиток муніципальних людських 
ресурсів із метою підвищення якості надання послуг. До потенційних проектів у цій сфері були 
віднесені наступні: активізація громадської участі у суспільно-політичному житті; вдоскона-
лення методів місцевого самоврядування; збільшення усвідомлення громадянами юридичних 
проблем та власних прав; підвищення іміджу місцевої влади та рівня довіри до неї громадян.
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Місто Рівне, Рівненської області

ПРОЗОРІСТь ТА ДОСТУПНІСТь БЮДЖЕТНОї ІНфОРМАЦІї
Основним джерелом друкованої інформації про діяльність міської влади та бюджетного про-

цесу є місцева газета «Рівне вечірнє», у фінансуванні якої бере участь районна адміністрація. 
Газета виходить тиражем 4 тис. примірників декілька разів на тиждень. Міський відділ фінан-

сів через газету періодично інформує про виконання бюджету міста. Газета також публікує всі 
рішення засідань міської ради, а також періодично друкує статті авторів з відділу аудиту, в яких 
фахівці коментують результати аудиту установ, що фінансуються з міського  бюджету.

 СТВОРЕННЯ ДОРАДЧОГО КОМІТЕТУ
На початку 2009 року міськрада міста Рівне підготувала Муніципальну програму сталого 

розвитку на 2009-2012 роки. В її основу покладено ідеї та принципи сталого розвитку, меха-
нізми співпраці, діяльність і заходи Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівне. 
Програму було затверджено рішенням сесії міської ради №2278 від 15.04.2009 р., а на реалізацію 
її заходів у 2009 р. виділено 800 тис. грн. Перед затвердженням Програму було розміщено на 
офіційному сайті управління економіки міста, опубліковано у місцевих ЗМІ, крім того, прове-
дено форум Муніципальної ради сталого розвитку, на якому обговорено механізми реалізації 
Програми.

У лютому 2010 року у місті розпочалась організаційна робота зі створення Дорадчого коміте-
ту, а в квітні того ж року на установчих зборах було прийнято рішення про створення комітету 
при міському голові як додаткового експертно-консультативного ресурсу. До складу Дорадчого 
комітету увійшли міський голова, його заступники, інші представники органів місцевого само-
врядування, депутати міської ради, начальник відділу підтримки проектів ООН, голова мережі 
громадських організацій, голова асоціації ОСББ «Перспектива», представник закладів освіти, 
які беруть участь у впровадженні принципів сталого розвитку.

Основною метою діяльності Дорадчого комітету було визначено сприяння реалізації проектів 
об’єднань громадян м. Рівне, створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в місті 
та більш активного залучення усіх верств населення, представників навчальних закладів, НДО 
та комерційних структур до вирішення соціально-економічних та екологічних проблем, розгля-
ду й відбору громадських ініціатив, діалогу з органами місцевої влади, вироблення прозорих та 
ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління.

Основними завданнями комітету було визначено:
•	проведення	відбору	та	затвердження	проектів	відповідно	до	пріоритетів	та	критеріїв	відбо-

ру згідно з Муніципальною програмою сталого розвитку на 2009-2012 роки;
•	розгляд	питань	і	висловлення	рекомендацій	на	сесії	міської	ради,	проведення	засідань	комі-

тету з питань відбору та спів-фінансування проектів і пріоритетів громад, здійснення контролю 
за використанням коштів, організація конкурсного відбору виконавців підрядних робіт, органі-
зація моніторингу реалізації проектів;

•	представлення	інтересів	органів	місцевого	самоврядування	у	відносинах	 із	фізичними	та	
юридичними особами, співпраця зі ЗМІ при проведенні інформаційних заходів щодо реалізації 
заходів Муніципальної програми сталого розвитку.

Робота Дорадчого комітету побудована таким чином, щоб зберігати контроль за використан-
ням бюджетних коштів протягом всього бюджетного циклу. Головні етапи при цьому такі:

1. Інформація про реалізацію Програми розповсюджується місцевими засобами масової ін-
формації (розміщення у газеті «7 днів» та на сайті управління економіки міста).

2. Проводиться попередня оцінка проектів на відповідність пріоритетним напрямкам Про-
грами.
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3. За кожним видом проектів і джерел фінансування проводиться ранжування за критерієм 
максимального ефекту від одиниці вкладених засобів.

4. За результатами ранжування відбираються проекти для підтримки в межах кошторису 
Програми.

5. Оголошуються результати відбору.
6. Укладається угода щодо партнерства та спів-фінансування проекту. Особливу увагу приді-

лено процедурі конкурсного відбору заявок. 

Після розгляду поданих документів на засідання Дорадчого комітету запрошуються пред-
ставники громад, які представляють свої проекти. Відбір та затвердження проектів проводять-
ся з урахуванням таких пріоритетів:

•житлово-комунальна	сфера;
•	соціальна	сфера;
•	енергозбереження	в	бюджетних	установах;
•	екологія;
•	здоровий	спосіб	життя.

Критерії відбору проектів такі:
•	змістовність	проекту,	інноваційність	запропонованих	підходів	і	технологій;
•	реалістичність	досягнення	мети	проекту,	конкретність	запланованих	результатів;
•	очікуваний	довгостроковий	ефект;
•	позитивний	вплив	запропонованих	технологій	на	навколишнє	середовище;
•		досвід	 і	активна	діяльність	у	здійсненні	проектів,	спрямованих	на	вирішення	актуальних	

проблем громади;
•	кваліфікація	фахівців,	які	залучаються	до	роботи	в	рамках	проекту;
•	залучення	додаткових	джерел	фінансування;
•	зрілість	та	статус	організації.

Комітет приймає рішення стосовно найбільш значущих проблем життєдіяльності міста. По-
тім шляхом рейтингового опитування визначається перелік проблем та створюється план робо-
ти міської ради. Наприклад, План роботи на 2010 рік включав: 

•		роботу	адміністративної	комісії	при	виконавчому	комітеті	в	питаннях	паркування	на	газо-
нах із порушенням правил благоустрою;

•	утримання	та	вигул	домашніх	тварин;
•	підсумки	акції	«Мусор.NET!»;
•	підготовку	доброчинної	акції	підтримки	ДКУ	«Палац	культури»;
•		роботу	 комунального	 дорожньо-експлуатаційного	 підприємства	 (ДЕП),	 перспективи	 бо-

ротьби з несанкціонованими сміттєзвалищами та можливості співпраці з громадськістю в 
наведенні порядку на території міста;

•	стан	доріг	у	місті	та	перспективи	їх	реконструкції.

У серпні-вересні 2008 року міська «Рада жінок» провела благодійну акцію зі збору коштів для 
міської комунальної установи «Палац культури» під час проведення акції «ЕКО- АРТ» та тра-
диційного Дня родини. Виручені кошти були спрямовані на покращення матеріально-технічної 
бази Палацу культури.

Підсумки та рішення будь-якого засідання вищезгаданого комітету в м. Рівне фіксуються в 
протоколі. За формою ці рішення – рекомендації керівникам, які відповідають за певні ділянки 
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життєдіяльності міста. Крім них, протокол отримує також міський голова. На підставі цього 
документа він приймає рішення: проводити окремі наради з керівниками та компетентними 
спеціалістами для вироблення стратегії в рішенні проблемних питань чи у вигляді резолюції 
дати завдання, спрямовані на розв’язання означених проблем. Про підсумки виконання керів-
ники інформують міського голову та громадськість на наступних засіданнях комітету. Питання 
знімається з контролю тільки після його позитивного вирішення.

Оскільки членами комітету є представники громадських організацій, що представляють ін-
тереси мешканців міста, то інформація про роботу ради регулярно висвітлюється в ЗМІ міста, 
розміщується на сайті міської ради. Там наведені контактні телефони, за якими будь-яка людина 
може повідомити про проблему, що стосується життєдіяльності міста. Цей додатковий громад-
ський контроль унеможливлює ухиляння міських посадовців від розв’язання проблем, що були 
зафіксовані в протоколі засідання комітету.

Відділ місцевих ініціатив за підтримки АМІ «Інші» організував створення та функціонуван-
ня сайту громадських організацій міста, який допоможе ефективніше інформувати мешканців 
міста про роботу громадських організацій.

З утворенням Дорадчого комітету плани громад уведено в плани роботи Рівненської міської 
ради. При цьому кількість скарг зменшилася, а кількість звернень громадян із проханням під-
тримати та допомогти їм вирішити ту чи іншу проблему збільшилась.

Місто Полтава, Полтавської області 

УЧАСТь ГРОМАДИ У фІНАНСУВАННІ СОЦІАЛьНИХ ПОСЛУГ
У Полтаві, як і в багатьох інших містах України, викликами для міської влади стали такі важкі 

проблеми, як поширення ВІЛ-інфекції та СНІДу серед молоді, необхідність підтримки ВІЛ-ін-
фікованих дітей та їх батьків, зменшення впливу епідемії туберкульозу на загальні показники 
стану здоров’я населення, соціальна підтримка осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, 
не маючи документів та хворіючи на туберкульоз, велика кількість бездомних людей, серед яких 
є і молоді, і пенсіонери, окрема увага до потреб інвалідів. 

Для створення та утримання відповідного закладу в міському бюджеті не було коштів (було 
необхідно більше 1 млн. грн.). В 2010 році з ініціативою відкриття центру виступила Асоціація 
«Світло надії». Міська влада підтримала цю пропозицію, оперативно виділила приміщення і 
розпочалась діяльність з облаштування центру та пошуку додаткових коштів. 

Виконавчий комітет Полтавської міської ради реалізовував цей проект з липня 2011 по тра-
вень 2012 року. Першим кроком, з якого все почалось, була пропозиція Полтавської обласної 
благодійної асоціації «Світло надії» створити центр адаптації бездомних осіб та звільнених з 
місць позбавлення волі, центр інтегрованої допомоги наркозалежним жінкам та центр комплек-
сної допомоги людям, що живуть з ВІЛ/СНІД. Наступними кроками були:

- розробка стратегічного плану;
- привернення уваги громади до проблеми за допомогою публікацій у ЗМІ;
- пошук приміщення;
- розробка міської програми фінансування центру;
- розробка та затвердження у виконавчому комітеті Положення про роботу центру;
- підготовка проектних пропозицій до міжнародних донорів;
- підбір персоналу центру;
- облаштування приміщення центру;
- вивчення нормативної бази щодо відкриття пункту реєстрації бездомних на базі центру. 
Ініціатива благодійної асоціації «Світло надії» була підтримана Полтавською міською радою, 

а також фондами ЮНІСЕф та Б. Клінтона. Тоді на базі міського клінічного пологового будинку 
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розпочалась робота зі створення центру інтегрованої допомоги вагітним жінкам – споживач-
кам ін’єкційних наркотиків. Для цього були прийняті необхідні нормативні акти Управління 
охорони здоров’я виконавчого комітету Полтавської міської ради. Було відремонтоване примі-
щення, надане обладнання для проведення клінічних та лабораторних досліджень, залучені до 
роботи фахові лікарі-консультанти, організований доступ до програм замісної підтримуючої 
терапії жінкам, які цього потребували, а також забезпечений соціальний супровід жінок фахів-
цями благодійної асоціації «Світло надії». 

Організація другого центру - адаптації бездомних та осіб, звільнених з місць позбавлення 
волі, розпочалась після виділення приміщення (надав орган місцевого самоврядування) та от-
римання матеріальної підтримки для фінансування діяльності і оплати комунальних послуг. 
Підтримка знадобилась тому, що ініціативу було розпочато взимку наприкінці 2011 року, а бю-
джетні кошти було практично вичерпано - на вулицях могли замерзнути десятки безхатченків. 
Тоді до участі у організації центру активно долучилися городяни, представники місцевого та на-
ціонального бізнесу: вони надавали кошти, одяг, продукти харчування. ЗМІ системно інформу-
вали громаду про роботу центру та його потреби. Двічі на тиждень виходили тематичні сюжети 
про діяльність установи, історії мешканців, розповіді про досягнення. Отже, громаду перекону-
вали дуже чіткою інформацією про потреби центру та поясненнями важливості його роботи. 

Основні учасники впровадження практики та їх діяльність:
•	 	Виконавчий	комітет	Полтавської	міської	ради	-	надав	приміщення	на	пільгових	умовах,	

затвердив положення, підписав угоди про фінансування соціальних послуг, оплачує ко-
мунальні послуги та фінансує поточні видатки центру;

•	 	Полтавська	обласна	благодійна	асоціація	«Світло	надії»	-	координація	всіх	робіт,	забезпе-
чення фахівцями, облаштування центру, забезпечення медіа-супроводу, соціальна робо-
та з клієнтами налагодження взаємодії між НУО та структурами медичної та соціальної 
допомоги міста;

•	 	Рада	підприємців	при	виконавчому	комітеті	Полтавської	міської	ради	–	надання	благо-
дійної допомоги та продуктів харчування; 

•	 	Телерадіокомпанія	«Лтава»,	телестудія	«Місто»	-	щотижневий	випуск	сюжетів	про	робо-
ту центру, розміщення оголошень про його потреби та роботу;

•	 	Приватна	національна	мережа	профілактичного	обладнання	 “Nuga	Best”	 -	матеріальна	
підтримка: надання обладнання та закупівля продуктів харчування;

•	 Громадське	об’єднання	«Наш	дім	–	Полтава»	-	постійна	підтримка	продуктами	харчування.
Відповідали за реалізацію цього проекту  заступник міського голови, Управління соціального 

розвитку, благодійна асоціація «Світло надії».
Цей приклад – дуже вдала ілюстрація можливостей ефективної взаємодії органу місцевого само-

врядування (Полтавської міської ради) та неурядової організації - Полтавської обласної благодійної 
асоціації «Світло надії» у розбудові соціальної інфраструктури міста. І ця співпраця розвивається – 
сьогодні грантові міжнародні програми, що реалізуються асоціацією, інтегровані до місцевих 
програм або отримують спів-фінансування з місцевого бюджету.

Влада виступила у ролі замовника соціальних послуг, обравши НУО як виконавчого парт-
нера, який зможе залучити додаткове фінансування, має людські ресурси – підготовлений пер-
сонал соціальних вузькопрофільних працівників. Ця співпраця дозволила побудувати модель 
взаємодії, у якій повноваження у прийнятті рішень, ресурси влади та можливості НУО економ-
лять видатки місцевого бюджету та задовольняють потреби бездомних міста. фінансування з 
кількох джерел забезпечувало безперебійність роботи центру, можливість оренди зі ставкою 1 
грн. в рік та оплата комунальних послуг забезпечувало його життєздатність.
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Окрім цього, важливо звернути увагу на інноваційну модель комплексного надання послуг 
уразливим групам, що включає в себе послуги з проживання, соціальної адаптації, психологічне 
консультування, допомогу у відновленні соціальних зв’язків, лікування та профілактику соціаль-
но небезпечних хвороб. Інноваційність полягає саме в універсальному доступі до послуг та у до-
сягненні результату за рахунок максимального пакета послуг, що впливає на покращення життя 
людини. До того ж, модель побудована на постійній співпраці влади та неурядової організації, 
спільному плануванні діяльності, виявленні та вирішенні першочергових потреб громади. Міська 
влада через неурядову організацію має постійний доступ до цільових груп, отримує об’єктивні 
статистичні дані та реальну картину потреб та проблем уразливих груп. Поєднання ресурсів міс-
цевого бюджету та залучених грантових коштів дає можливість практичного вирішення актуаль-
них для громади проблем.
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РОЗДІЛ 2. Можливості для моніторингу, які відкриває 
програмно-цільовий метод бюджетування

2.1. Особливості програмно-цільового методу (ПцМ) складання бю-
джетів

Програмно-цільовий метод (ПЦМ) є методом управління бюджетними коштами, відповідно 
до якого система планування та використання бюджетних коштів орієнтована на досягнення 
конкретних результатів, що дає змогу покращити якість державних послуг та забезпечити опти-
мальний розподіл бюджетних ресурсів.

 Головною рисою ПЦМ є те, що бюджетний процес – це цикл, який починається та закінчу-
ється з визначення переліку соціальних та економічних проблем і охоплює поетапне впрова-
дження всіх заходів, необхідних для їх подолання. Кожен новий цикл бюджетування за ПЦМ 
починається з оцінювання ефективності бюджетної програми після завершення її реалізації та 
з визначення ступеня досягнення мети. 

ПЦМ бюджетування є важливим інструментом управління бюджетними коштами в серед-
ньостроковій перспективі, який забезпечує поліпшення якості надання послуг.

ПЦМ було задекларовано при складанні проекту Державного бюджету України на 2002 р., а 
14 вересня 2002 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України № 538-р схвалено Концепцію 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі. Так, з 2002 р. державний бю-
джет сформовано із застосуванням елементів ПЦМ, який на сьогодні досить успішно застосо-
вують при складанні та виконанні державного бюджету.

Щодо місцевих бюджетів, то запровадження ПЦМ визнано однією зі стратегічних цілей дер-
жави, яку, зокрема, окреслено в Програмі економічних реформ Президента України на 2010–
2014 рр. “Заможне суспільство, конкурентна економіка, ефективна держава” шляхом упрова-
дження середньострокового планування та комплексного використання цього методу на рівні 
місцевих бюджетів.

Крім того, на виконання програми Президента України, положень Кодексу та Концепції ре-
формування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 
23.05.2007 р. № 308-р, затверджено Наказ Міністерства фінансів України “Про затвердження 
Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів” від 02.08.2010 р. № 805.

Згідно із зазначеними Основними підходами, введення елементів ПЦМ на місцевому рівні 
відбувалося поетапно, зокрема: у 2011 р. метод запроваджувався в усіх місцевих бюджетах АРК, 
Житомирської, Луганської, Львівської області (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного зна-
чення) та бюджеті міста Києва; у 2012 р. – у всіх обласних бюджетах, бюджетах міст республікан-
ського АРК та обласного значення й бюджетів міста Севастополя (всього в експерименті брали 
участь 346 місцевих бюджетів); у 2013 р. – запроваджується для районних бюджетів; у 2014 р. 
триває  перехід усіх місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл, селищ, міст районного значення) на 
ПЦМ бюджетування. Місцеві бюджети, які беруть участь у запровадженні ПЦМ, паралельно з 
традиційним бюджетом затверджують бюджети в програмно-цільовому форматі.

Впродовж 2011-2013 років місцеві ради пілотних регіонів затвердили бюджетні програми 
та паспорти бюджетних програм. Також було проведено навчання представників фінансових 
управлінь, головних розпорядників коштів місцевих бюджетів, розпорядників та одержувачів 
бюджетних коштів, працівників територіальних органів Державного казначейства України.

У 2014 році всі місцеві ради повинні затвердити бюджетні програми, паспорти бюджетних 
програм та сформувати звітність щодо їх виконання.
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Постатейний метод Програмно-цільовий метод
Бюджет планується на 1 рік. Бюджет планується на 2-3 роки.
Обґрунтування видатків здійснюється на 
основі даних попередніх років без оцінки 
доцільності видатків та якості надання 
послуг.

Обґрунтування видатків здійснюється 
на основі визначених цілей здійснення 
видатків і показників соціально-економічної 
ефективності й результативності.

Бюджет складається у розрізі бюджетних 
функцій та кодів економічної класифікації 
видатків.

Бюджет складається у розрізі бюджетних 
програм.

Відповідальність пов’язана лише зі 
своєчасним, повним і цільовим витрачанням 
бюджетних коштів. 

Відповідальність за виконання програм, 
оскільки за кожною бюджетною програмою 
передбачено закріплення конкретного 
відповідального виконавця (бюджетної 
установи, конкретних осіб).

Відсутність стимулів до скорочення витрат та 
економії бюджетних коштів.

Орієнтованість на раціональність 
використання та економію бюджетних 
коштів. 

Таблиця 3. Порівняльна таблиця методів бюджетування.

Недоліками традиційного способу бюджетування є відсутність взаємозв’язку коштів, що ви-
трачаються, як із плановим, так із фактичним результатом (у такому разі під 100 % виконан-
ням бюджету розуміється, що 100 % запланованих до витрачання коштів державного бюджету є 
успішно витраченими), тобто немає системи оцінки результативності та ефективності бюджет-
них витрат. Крім того, розпорядники коштів мають низький рівень відповідальності, оскільки 
результати їх діяльності можна оцінити тільки за обсягом витрачених коштів. 

Хоча й до повноважень розпорядників бюджетних коштів належить проце¬дура контролю, 
але об’єктом його є лише цільове використання грошових ресурсів, обсяги та строки витра-
чання, відповідність витрат детальному плану. Розподіл бюджету відбувається лише на основі 
функціональної та економічної класифікацій витрат, наприклад, заробітна плата, медикаменти, 
соціальні або капітальні трансферти тощо. При цьому він має вигляд форм, заповнених даними 
щодо основних видів видатків, але не містить жодної інформації про ціль їх здійснення та по-
тенційний ефект. Тобто така методологія не має чіткого зв’язку між ресурсами, які були витра-
чені, та результатами, які отримала громадськість.

За використання програмно-цільового методу формування бюджетних витрат аналізують не 
тільки планові показники, а й показники результативності за попередні періоди. Програмно-ці-
льовий метод передбачає планування бюджету не лише на наступний рік, як при постатейному 
методі, а й на перспективу, тобто програмно-цільовий метод формування бюджету сприяє за-
стосуванню перспективного бюджетування (планування видатків на кілька років).

Перевагами програмно-цільового методу бюджетного планування є: 
–  зміна характеру відповідальності органів управління: акцент переміщається з контролю за 

цільовим використанням коштів на контроль за відповідністю досягнутих результатів вста-
новленим цілям; 

–  економія бюджетних коштів за рахунок підвищення ефективності роботи державного 
сек-тора; 

–  можливість порівняти кілька пропонованих варіантів програм з погляду очікуваних ре-
зультатів і витрат; 
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–  підвищення контролю за діяльністю органів влади шляхом встановлення показників ре-
зультативності та порівняння фактично досягнутих результатів із запланованими; 

– скасування дублюючих одна одну програм, неефективних програм; 
–  зміщення акцентів у бюджетному процесі з «управління бюджетними ресурсами (витрата-

ми)» на «управління результатами»; 
–  забезпечення прозорості бюджетного процесу, наявність чітко зрозумілих цілей, завдань, 

які вирішуються, підвищення контролю за результатами виконання бюджетних програм; 
–  проведення оцінки діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення цілей і за-

вдань, аналіз причин неефективності їх роботи; 
–  чіткий розподіл відповідальності за реалізацію бюджетних програм між головним розпо-

рядником коштів і безпосередніми виконавцями.

Рис 6. Модель бюджетного процесу за програмно-цільовим методом.

Особливими складовими цього методу в бюджетному процесі є бюджетні програми, відпові-
дальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники 
бюджетних програм.

Важливими характеристиками бюджетної програми є мета, завдання, напрями використан-
ня бюджетних коштів, відповідальний виконавець і результативні показники.

Бюджетним кодексом визначено поняття бюджетної програми та паспорта бюджетної про-
грами.

Бюджетна програма – сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань 
та очікуваного результату, визначення й реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних ко-
штів відповідно до покладених на нього функцій. Бюджетні програми затверджуються щорічно 
виключно в межах наявних бюджетних ресурсів з метою досягнення конкретного результату 
при витрачанні цих ресурсів. 

Паспорт бюджетної програми - документ, що визначає мету, завдання, напрями використан-
ня бюджетних коштів, відповідальних виконавців, результативні показники та інші характери-
стики бюджетної програми
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Розпорядники бюджетних коштів  відповідають за складання бюджетного запиту для подан-
ня до місцевих фінансових органів.

ПЦМ у бюджетному процесі передбачає складання прогнозу бюджету на наступні за плано-
вим два бюджетні періоди (ст. 21 Бюджетного кодексу). На місцеві державні адміністрації, вико-
навчі органи відповідних місцевих рад покладено функцію зі складання та схвалення прогнозу 
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди відповідно до програмних та 
прогнозних документів економічного й соціального розвитку країни та відповідної території, а 
також державних цільових програм.

2.2. Залучення громадян до моніторингу і оцінювання програм 
Програмно-цільове бюджетування передбачає постійне проведення моніторингу виконання 

програм, а також їх оцінку на різних етапах бюджетного процесу. Суть моніторингу та оцін-
ки – відстежувати хід реалізації програми, результати її виконання і надавати інформацію про 
поточну ситуацію для формування висновків щодо результативності програми та прийняття 
якісних управлінських рішень. 

Високий рівень прозорості бюджетного процесу є обов’язковою умовою для демократичного 
суспільства. Прозорість бюджетного процесу й активна участь всіх зацікавлених сторін, у тому 
числі громадян, є важливими  для розробки бюджету, спрямованого на вирішення актуальних 
проблем соціально-економічного розвитку держави. 

Існують наступні методи залучення громадян до моніторингу і оцінювання про-
грам:

На сТаДії ФорМУваННя ПрограМ важливо, щоб планування програм знаходило 
відображення у середньостроковій та довгостроковій політиці місцевих органів влади, 
зокрема, стратегії та пріоритетах, плануванні витрат, визначенні чітких цілей та показників 
результативності, які уможливлюють проведення моніторингу та аналізу на подальших стадіях 
бюджетного процесу.

На цій стадії наявність довгострокового бачення та стратегії місцевого розвитку в цілому та/
або для конкретних секторів є передумовою ефективного планування роботи на рік. При оцінці 
впливу бюджетних програм на соціально-економічний розвиток громади свою ефективність 
довели наступні інструменти забезпечення участі громадян:

•	 	проведення	обговорень	та	фокус	груп	по	секторах,	а	також	по	конкретних	групах	населення	
(літні люди, молодь, жінки, підприємці тощо), присвячені аналізу існуючих проблем та 
потреб, визначенню пріоритетів та виробленню конкретних шляхів їх вирішення. Якщо 
учасників таких груп буде делегувати громада, а групи будуть представницькими, це може 
сприяти стабільному інтересу до цього питання. Досвід показує, що якість внеску таких 
груп в обговорення великою мірою залежить від формату зустрічей та чіткості завдань. 
Дискусії та фокус групи можуть ефективно використовуватися в рамках формування 
бюджету по програмах;

•	 	проведення	 дискусій	 за	 круглим	 столом	 для	 консультацій	 з	 різними	 зацікавленими	
особами, що може привести до утворення робочих груп, зосереджених на вирішенні 
конкретних завдань;

•	 	робочі	групи	або	консультативні	комітети,	які	зазвичай	формуються	на	основі	змішаного	
представництва місцевої виконавчої влади, законодавчого органу та фахівців від громади. 
Останні - це, як правило, експерти громадських організацій (а не широкої громадськості), 
які направляються до таких груп/комітетів. Такі комітети можуть бути тимчасовими або 
постійними. У будь-якому випадку, для того, щоб бути ефективними, вони повинні мати 
чіткий мандат, статус і права, надані ним нормативними документами місцевого рівня, 
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а також правила внутрішнього розпорядку. Наявність технічної підтримки та здатність 
залучати професійний досвід (внутрішній або зовнішній) мають фундаментальне 
значення для роботи таких груп/комітетів;

•	 	участь	громадян	у	сесіях	ради	та	засіданнях	комітетів	може	мати	важливе	значення	для	
привнесення думок громадськості у формальні зібрання, де відбувається обговорення 
бюджету та приймаються рішення. Вплив представників громади є більш значним, 
якщо вони мають делеговані повноваження, та/або якщо обговорення відбувається 
конструктивно, на засадах консенсусу та колективної відповідальності. Участь у засіданнях 
ради являє собою рідкісну можливість для міжгалузевих дискусій щодо розподілу ресурсів.

На сТаДії виКоНаННя БюДжеТУ громадяни можуть надати органам влади допомогу 
в моніторингу того, щоб ресурси не відволікалися та використовувалися згідно з планами, 
проміжне управління бюджетом здійснювалося на належному рівні і державні закупівлі 
мали прозорий та справедливий характер, а коригування бюджету вписувалося в політику та 
стратегію, про яку було домовлено під час формування бюджету. Цього можна досягти через 
застосування наступних механізмів участі:

•	 	громадські	 наглядові	 /	 моніторингові	 комітети	 або	 ради,	 які	 стежать	 за	 прогресом	 у	
впровадженні програм, що фінансуються із бюджету, та контролюють витрати. Як і у 
випадку консультативних груп, політичний вплив цих комітетів залежить від їхнього 
статусу, чітких повноважень та певної технічної підтримки. Для роботи таких комітетів 
доступ та право на одержання додаткової інформації від відповідних підрозділів органів 
влади і установ є критично важливим. Ці комітети можуть здійснювати контроль, однак 
можуть також служити і посередниками між владою та громадськістю.

ПРикЛаД ФОРМУВання БюДжеТнОї ПРОгРаМи
Назва ПрограМи: Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту.
МеТа: Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих 

обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.
ПіДПрограМа: Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у 

складних життєвих обставинах.
завДаННя: Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих 

обставинах, соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги 
центрами соціально-психологічної реабілітації дітей.

 
 Показники затрат Показники продукту Показники ефективності 

- Кількість штатних 
працівників у центрах 
соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей 
(осіб).

- Кількість місць у 
центрах соціально-
психологічної реабілі-
ітації дітей (одиниць)

- Кількість осіб, які перебу-
вали протягом року  у 
центрах соціально-психо-
логічної реабілітації дітей 
(осіб).

- Кількість соціальних 
послуг, наданих центром 
при тривалому перебу-
ванні (одиниць).

- Середньорічні витрати 
на одне місце у цен-
трах соціально-психо-
логічної реабілітації 
дітей (грн).

- Cередні витрати на 
надання однієї соці-
альної послуги (грн). 

Результативні показники
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У цьому контексті функції учасників бюджетного процесу можна представити у вигляді на-
ступної схеми:

громадські наглядові або моніторингові комітети мусять отримувати наступну інформа-
цію щодо бюджетних програм:

•	 	назва	програми,	мета	розробки,	стратегія,	основні	регуляторні	акти	(закони	України,	по-
станови міських рад і т.д.);

•	 хто,	як	і	чому	затвердив	програму;
•	 	хто	є	керівником,	учасниками,	розпорядниками	коштів	програми	та	ступінь	відповідаль-

ності;
•	 стадії	виконання	програми	та	річні	асигнування	на	виконання	програми;
•	 	коли	планується	завершити	програму,	які	мусять	бути	її	результати	та	як	оцінюватиметь-

ся результативність програми.
оцінка програм може здійснюватися багатьма різними способами.
•	 	Коли	програма	планується	і	здійснюється	вперше,	застосовується	порівняльна		оцінка	з	

використанням порівняння з іншими програмами, які вже успішно виконувалися, для 
того щоб забезпечити успішний старт нової програми.

•	 	Коли	 програму	 потрібно	 впроваджувати	 згідно	 з	 певним	 графіком,	 слід	 розглядати	 її	
успішність з точки зору дотримання графіка.

•	 	Кожна	програма	повинна	мати	чітку	ціль,	якої	вона	має	досягти.	Якісні,	кількісні	показ-
ники або описову інформацію щодо досягнення цілей повинні збирати і аналізувати ква-
ліфіковані працівники. Шляхи такого оцінювання та інформація, яку використовують 
у процесі оцінювання, мають відповідати характеру програми. Деякі програми мають 
конкретні річні цілі, деякі оцінюються шляхом порівняння результатів поточного року 
з результатами попереднього року, інші програми оцінюються відповідно до того, чого 
вони допомогли уникнути (наприклад, профілактичні програми охорони здоров’я), або, 
навпаки, причиною чого вони стали (наприклад, обсяги товарів, експортованих в інші 
країни).

Потім необхідно підготувати форми для збору інформації, передбачити методику обробки 
та аналізу одержуваної інформації, а також планування процедур подальшого використання 
отриманих даних.

Рис. 7. Учасники бюджетного процесу.

 
 

Фінансове 
управління 

Громадські 
ради  

4. Аналіз пропозицій, відповідність 
стратегічним пріоритетам.

3. Пропозиції загального 
обсягу видатків в розрізі 
бюджетних програм. 

5. Оцінка і моніторинг 
виконання програм.

Головний 
розпорядник 

Розпорядник 
коштів нижчого 

рівня

1.  Стратегічні пріоритети розвитку галузі, 
орієнтовний перелік бюджетних програм 
та показників. 

2. Пропозиції щодо наявного переліку 
бюджетних програм та показників, 
розрахунок планового обсягу видатків. 
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НАДАЛІ ВИЗНАЧАЮТьСЯ:
•	 показники	виконання	програми;
•	 методи	і	джерела	збору	даних;
•	 періодичність	проведення	моніторингу;
•	 відповідальні	за	проведення	моніторингу;
•	 витрати	на	проведення	моніторингу.
Бюджетний моніторинг концентрує увагу на існуючих та потенційних проблемах впрова-

дження програми, та, за необхідності, стимулює розробку заходів задля виправлення ситуації.

Відкриття бюджету для громадського розуміння та обговорення можливе за умови, якщо 
місцеві органи влади зроблять доступними наступні документи, що стосуються бюджету:

•	 	звіти	про	виконання	бюджету	станом	на	середину	року	та	звіти	про	моніторинг	бюджет-
них програм;

•	 	бюджетні	звіти	на	кінець	року	та	аналітичні	доповіді,	де	дано	оцінку	виконання	бюджету	
за рік та його динаміку;

•	 	інформацію	для	громадськості	та	законодавчої	влади,	яка	дозволяє	краще	зрозуміти	бю-
джет (наприклад, випуск коротких оглядів бюджету - так званих «бюджетів громадян», 
або демонстрація зв’язку бюджету з політичними цілями та визначеними показниками 
результативності);

•	 	багаторічні	механізми	планування	(багаторічні	бюджетні	плани	на	декілька	років	і	т.п.).
Ми пропонуємо наступну модель участі громадськості в моніторингу та оцінюванні програм.

крок 1. Ініціювання процесу

Група зацікавлених громадян, яка планує розпочати контроль бюджетних програм, має сфор-
мувати принаймні мінімальні обсяги ресурсів.

Визначити особу (осіб), які відповідатимуть за комунікації (підтримуватимуть комунікації 
між усіма зацікавленими сторонами, збиратимуть попередню інформацію, робитимуть оголо-
шення). У цьому сенсі НУО відіграють провідну роль у моделі бюджетного контролю, оскільки 
вони представляють інтереси громадян і мають повноваження організувати і повністю здійс-
нити ініціативу, спроможності отримувати інформацію, а також знання для їхнього аналізу і 
перекладу зрозумілою всім мовою (тобто перетворення інформації на таку, яку може оцінити 
громадськість).

Ініціювання процесу Визначення сфер інтересу Поінформованість
про права та можливості

Встановлення цілей Соціальна мобілізація

Перетворення пропозицій
громадян на рішення

Моніторинг
впровадження

Незалежний аналіз і
інформаційне
забезпечення
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крок 2. Визначення сфер інтересу

Це можна зробити таким чином:
•	 	опитування	громадської	думки	щодо	рівня	задоволеності	громадян	послугами	у	пев-

них сферах;
•	 обговорення	з	громадянами	в	рамках	фокус-груп;
•	 реагування	на	повсюдно	обговорювані	та	загальновідомі	проблеми	в	цій	сфері.

крок 3. Забезпечити принаймні мінімальний рівень поінформованості про пра-
ва та можливості

Контроль користувачів послуг над витратами бюджету має передбачати мінімальний рівень 
поінформованості про можливості та права, а також про те, як ці можливості та права забезпе-
чують чи не забезпечують державні служби. Тому наступний крок має включати збір інформації 
про права громадян у різних сферах, поширення інформації, участь у процесі ухвалення рішень 
на місцевому рівні.

Це має передбачати вивчення:
1. Закону про доступ до інформації та інші нормативно-правові акти.
2. Правових рамок для консультацій та участі.
3.  Законів й інших нормативно-правових актів, що встановлюють обов’язки держави щодо 

програмно-цільового методу.
4.  Наявних процедур: як вимагати доступу, яка інформація є обов’язковою для оприлюднен-

ня, ціна інформації, загальні контакти з громадянами.
5.  Інституційних аспектів: хто відповідає, хто координує, контролює. Наявність спеціальних 

інституцій чи центрів, де громадяни можуть отримувати інформацію і надавати свої відгу-
ки, пропозиції, скарги (дорадчі ради, комітети, інституції нагляду, інституції оскарження).

крок 4. Встановлення цілей

Чітке формулювання призначення ініціативи чи того, що саме хоче змінити НУО/група ін-
тересів, дуже важливе для забезпечення легітимного та прозорого процесу. Громадяни мають 
розуміти, що саме вони хочуть змінити чи на що саме вони хочуть вплинути і як вони можуть 
згодом контролювати результати.

Важливо розробити систему критеріїв, які можуть допомогти кількісно оцінити симптоми 
проблем. Основні вимоги до переліку критеріїв. Вони повинні:

	•	відповідати	сферам	інтересу;
•	охоплювати	всі	важливі	виміри	мети;
•	слугувати	основою	для	оцінки	досягнень	на	шляху	руху	до	мети;
•	вимірювати	впливи,	які	є	сконцентрованими,	вимірюваними,	явними	і	безпосередніми;
•	сприйматись	представниками	різних	суспільних	груп.

крок 5. Соціальна мобілізація

Успішний громадський контроль повинен мати певний ступінь суспільних повноважень. За-
ради цього важливо формувати альянси об’єднань громадян і представників таких груп:
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Місцеві органи влади
Хоча місцеві органи влади зобов’язані законом надавати певну інформацію щодо бюджету, 

їхнє небажання співпрацювати  може зробити громадський контроль доволі складним завдан-
ням. 

Надавачі послуг
Альянс громадянських об’єднань з надавачами послуг допомагає створити двосторонній ви-

значальний процес поліпшення ситуації у різних сферах.

Політичні партії
Конкуренція багатьох партій також забезпечує можливості для посилення впливу об’єднань 

громадян. Організації громадянського суспільства можуть впроваджувати дуже очевидні стра-
тегії лобіювання інтересів зацікавлених сторін чи змін у поведінці держави, намагаючись заці-
кавити опозиційні партії висловлювати їхні інтереси у законодавчому органі.

крок 6. незалежний аналіз і інформаційне забезпечення

Дієвий громадський контроль потребує від громадян розуміння бюджетних питань, а також 
пов’язання цієї інформації з потребами громади. Незалежний аналіз має надати вагомі аргу-
менти щодо вибору пріоритетів видатків і закладає основи для рішень громадян про розподіл 
бюджетних ресурсів. Він має забезпечити розуміння таких проблем:

•	які	рішення	ухвалюють	центральні	та	місцеві	органи	влади;
•	на	що	в	основному	витрачаються	кошти;
•	яка	результативність	витрат	у	певній	сфері;
•	які	є	варіанти	витрачання	коштів;
•	як	можна	вплинути	на	рішення.

Оскільки мета громадського контролю не тільки визначити фактичні проблеми чи непра-
вильне використання бюджетних коштів, а й запропонувати доцільні та загальноприйнятні 
рішення, аналіз потрібно широко обговорювати з представниками центральних і місцевих ор-
ганів влади, громадянського суспільства, експертної спільноти, міжнародної донорської спіль-
ноти та, безумовно залучити засоби масової інформації, що забезпечить потрібну публічність.

фактичне поширення і донесення результатів бюджетного контролю до адресатів потребує 
розробки попередньої комунікаційної стратегії, тобто правил щодо того, як оприлюднювати 
результати, які види дискусій потрібно організовувати, де, кого залучати.

крок 7. Перетворення внеску громадян на рішення

У більшості випадків органи влади (чи то центральні, чи то місцеві) не вдаються до змін у 
своїх політиці і видатках без суттєвого громадського тиску. Тут громадянське суспільство та 
ЗМІ мають об’єднати свої зусилля задля досягнення певних позитивних результатів. Коли ініці-
ативу забезпечено серйозним кваліфікованим аналізом, шанси на успіх вищі.

У світі з часом вироблено різні методи перетворення внеску громадян на рішення. Вони охо-
плюють більш формальні підходи, такі як розслідування, фасилітація, навчання, а також менш 
формальні підходи, такі як публікація результатів і оприлюднення їх серед інших експертів або 
громадськості. Важливо, аби НУО, які беруть участь в ініціативі, планували чітко визначену 
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систему заходів, а також їх організацію та забезпечення ресурсами.

Цей крок дуже важливий для успішного втілення ініціатив бюджетного контролю, а також 
всіх інших форм громадської участі. Зацікавлені громадяни мають ретельно обирати там, де є 
явний вибір чи рішення, до яких вони можуть зробити внесок; там, де потрібно враховувати 
цінності спільноти; там, де достатньо часу, аби формулювати рішення.

крок 8. Моніторинг впровадження

Для моніторингу можна використовувати набір критеріїв, визначених на етапі започаткуван-
ня процесу для опису проблем і встановлення цілей. Перегляд критеріїв може відбуватися упро-
довж процесу ініціативи бюджетного контролю.

Результати моніторингу обговорюються на засіданнях „круглих столів”, на громадських слу-
ханнях, на засіданнях робочих груп, на комісіях обласної ради,  колегіях обласних державних 
адміністрацій.

ПРикЛаД МОнІТОРингУ еФекТиВнОСТІ БюДжеТнОї ПРОгРаМи 
В М. ЄВПаТОРІя

Програма: охорона здоров’я.

МеТа:  Забезпечення реалізації державної політики у сферах охорони здоров’я, створення, 
виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів та виробів медично-
го призначення.

завДаННя: 

1.  Розроблення, координація та контроль за виконанням програм розвитку охорони здо-
ров’я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медич-
ної та мікробіологічної промисловості.

2.  Розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та 
смертності населення.

3.   Розроблення заходів та здійснення контролю за якістю й реалізацією лікарських засобів і 
виробів медичного призначення.

Показники Попередній період Звітний період
Динаміка рівня виявлення 
захворювання на ранніх 
стадіях

0,5 0,1

Динаміка рівня загальної 
захворюваності населення

0,2 0,1

Динаміка рівня фізіологічного 
здоров'я новонароджених

-0,1 -0,1

Таблиця 4. Виконання результативних показників бюджетної програми.
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Чинниками зміни показників були:
•		зменшення	загальної	летальності	на	0,4	%	в	порівнянні	з	минулим		роком,	скорочення	тер-

міну перебування хворого в кардіологічному відділені на 1 л/дн., економія коштів по стаці-
онару склала 88,0 тис. грн;

•		у	офтальмологічному	відділені	скорочені	терміни	перебування	хворого	на	2	л/дн.,	що	дало	
економію коштів на 25,0 тис. грн.;

•		визначення	точного	діагнозу	та	проведення	диференційної	діагностики	дозволило	зменши-
ти тривалість перебування хворого на ліжку з 8 л/дн. В 2009 році до 7,5 л/дн;

•		своєчасне	проведення	профоглядів	дозволило	знизити	первинний	вихід	на	інвалідність	в	
1,7 рази;

•		придбання	та	застосування	сучасного	устаткування	дозволило	провести	збільшення	кіль-
кості лабораторних досліджень на 8,3%;

•		застосування	сучасних	методів	екстракорпоральної	детоксикації	дозволило	знизити	трива-
лість лікування у 3 рази, на 30% зменшилася витрата медикаментів.

впровадження моніторингу дає можливість: 
1. Оцінювати реалізацію прийнятих стратегічних завдань і досягнутих результатів;
2.  Постійно накопичувати різноманітну інформацію про ключові напрями діяльності органів 

місцевого самоврядування; 
3. Концентрувати комплексну інформацію про громаду в групі моніторингу;
4. Мати легкий і швидкий доступ до інформації.
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РОЗДІЛ 3. Система державних закупівель в Україні

3.1. Українське законодавство та процедури державних закупівель.

Сучасна законодавча база державних закупівель в Україні є комбінацією декількох 
тенденцій, які справляють суперечливий вплив на її формування. 

З одного боку, помітна частина політичної та бізнесової еліти намагаються гармонізувати 
закупівельне законодавство зі стандартами Європейського Союзу (в рамках підписання 
Угоди про Асоціацію з ЄС) та міжнародними стандартами, які диктуються міжнародними 
зобов’язаннями України. 

З іншого боку, дотепер даються взнаки наслідки панування загальнонаціональної 
корупційної мережі на чолі із Тендерною палатою України.

Протягом всього часу існування системи державних закупівель в Україні, незмінним 
є бажання тих чи інших політичних угруповань закрити інформацію про закупівлі або 
пролобіювати корисливі зміни до закону. Це бажання яскраво проявилось влітку 2012 року, 
коли провладна більшість у Верховній Раді України вивела з-під дії профільного законодавства 
закупівлі за власні кошти державних, комунальних підприємств та підприємств, які 
перебувають під контролем органів влади.

Збитки від таких дій складали декілька мільярдів гривен щороку. 
Крім того, парламентарі розширили список виключень із-під дії закону «Про державні 

закупівлі» до сорока, що також призвело до багатомільйонних втрат. 
Перший закон про державні закупівлі був прийнятий ще у 2000 році. На той час Україна була 

однією з перших пострадянських країн, яка запровадила законодавче регулювання цієї сфери 
(наприклад, в Росії відповідний закон був прийнятий лише у 2005 році). Становлення системи 
державних закупівель України відбувалося за активної підтримки міжнародних організацій 
та проектів (Світовий банк тощо) та, в цілому, базувалося на моделі скандинавських країн. 

Однак, поступовий розвиток був зупинений у 2006-2008 роках. Внаслідок змін законодавства 
система державних закупівель була зруйнована, а на її місці постала загальнонаціональна 
корупційна мережа на чолі з так званою спілкою громадських організацій «Тендерна палата 
України» (ТПУ) та низкою псевдо-громадських та приватних організацій (Центр тендерних 
процедур, Європейське консалтингове агентство тощо).

Центральні органи виконавчої влади були де-факто та де-юре позбавлені будь-яких 
повноважень у сфері державних закупівель, оскільки вони були передані ТПУ.  Громадськість 
була позбавлена вільного доступу до тендерної інформації, адже вона розміщувалась на 
платному приватному веб-порталі. Оцінки збитків держави та прибутку авторів мережі 
сягали декількох мільярдів гривень щорічно. 

У створенні та підтримці мережі брали участь представники майже всіх ключових 
парламентських партій (КПУ, НУНС, Партія регіонів, СПУ, БЮТ), а деякі з них навіть входили 
до органів управління ТПУ (регіоналка Раїса Богатирьова, бютівець Сергій Осика, комуніст 
Олександр Ткаченко тощо).  Таким чином, це зумовило надзвичайну стійкість мережі, а ситуація 
з державними закупівлями в Україні перетворилась на світову класику повномасштабної 
корупції, до того ж, легалізованої вищим представницьким органом країни. 
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Світовий Банк, представництво Європейської Комісії в Україні, Організація економічного 
співробітництва та розвитку, інші міжнародні організації та проекти неодноразово піддавали 
нищівній критиці українську систему державних закупівель.  У 2007 році низка найбільших 
муніципалітетів України вдалися до унікального протесту – вони провели одноденний бойкот 
виділення будь-яких бюджетних коштів.  Провідні українські масс-медіа регулярно викривали 
зв’язки творців мережі з парламентарями, вищими посадовими особами та демонстрували 
руйнівні наслідки існування цієї мережі для будь-якої сфери життєдіяльності суспільства – 
від закупівлі продуктів харчування для шкіл до закупівлі пального для літаків повітряних сил.

Завдяки цьому опору, навесні 2008 року Верховна Рада України скасувала законодавчі акти, 
які уможливлювали діяльність корупційної мережі на чолі з ТПУ. Проте парламент не зміг 
одразу прийняти нове законодавство, і протягом двох років державні закупівлі регулювались 
так званим Тимчасовим Положенням, затвердженим Кабінетом Міністрів України. Іншими 
словами, вони перебували у «ручному управлінні» уряду. 

Нарешті, влітку 2010 року парламент схвалив закон «Про здійснення державних закупівель». 
В цілому, він повернув розвиток системи державних закупівель на загально прийняті 
стандарти. Великим кроком уперед стало значне розширення інформації про державні 
закупівлі, яка підлягала обов’язковому оприлюдненню на загальнодержавному веб-порталі з 
питань	державних	закупівель	tender.me.gov.ua.	Доступ	до	неї	був	безкоштовним	та	відкритим	
для всіх бажаючих. 

Влітку 2012 року за ініціативи народного депутата від Партії регіонів Ірини Горіної була 
запроваджена нова процедура – електронний реверсивний аукціон. її регулювання було 
скопійовано із російської моделі та не відповідало стандартам Європейського Союзу. 

Більш того, як показало дослідження Центру політичних студій та аналітики, переважна 
більшість місцевих органів влади виявилася неготовою до запровадження е-аукціонів на 
практиці. Наприклад, лише половина мерій обласних центрів мала посилений сертифікат 
електронного цифрового підпису, який був необхідним для проведення е-аукціонів. 

Значна частина обласних держадміністрацій виявилася не готовою до роботи із ЕЦП навіть 
з організаційної точки зору. Ще у 2004 році Кабінет Міністрів зобов’язав їхніх керівників 
розробити та затвердити порядок надання їхнім працівникам права застосування ЕЦП, 
ведення обліку, зберігання та знищення їх особистих ключів тощо (постанова № 1452 від 
28.10.2004). Проте восени лише п’ять ОДА чітко зазначили, що вони мають подібний Порядок.

Влітку 2012 року сталася подія, яка значно розширила можливості для корупційних 
зловживань в сфері державних закупівель. Верховна Рада голосами народних депутатів від 
Партії регіонів та комуністів вивела із-під дії тендерного законодавства закупівлі за власні 
кошти державних, комунальних та казенних підприємств. 

Вкрай негативні наслідки цього кроку виявилися вже у наступному 2013-му році. Якщо 
протягом багатьох років частка закупівель цих підприємств у загальному обсязі підзвітних 
тендерів становила не менше двох третин, то у 2013 році вона впала майже до половини. 

Ключові показники системи державних закупівель, 2004-2013 роки (Держстат України)
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
загальний обсяг під-
звітних торгів, млрд 
грн

25 21 40 142 167 105 172 325 428 185

обсяг та частка без-
процедурних торгів - 181/

51%
139/ 
22%

194/
45%

95/
34%

відкриті торги, % 50 69 66 39 44 67 56 67 49 52
закупівля у одного 
учасника, % 26 15 20 53 48 28 41 30 50 47

у млрд грн 7 3 8 75 80 30 70 97 215 88
Частка скасованих 
торгів, % 3,3 6 12 13 25 23 26 30 21 17

Частка іноземних пе-
реможців, % 0,1 0,2 0,2 0,3 1,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2

Частка коштів держ-
бюджету та місцевих 
бюджетів, %

95 95 76 31 32 36 21 24 24 44

Частка коштів дер-
жавних і комунальних 
підприємств, %

- - 14 12 11 30 34 27 22 22

Частка коштів підпри-
ємств з державною 
часткою > 50%

- - - 50 54 33 43 48 53 30

Дані Держстату України, наведені вище, дозволили експертам ЦПСА вирахувати, що частка 
тіньових закупівель державних та комунальних підприємств за 2013 рік подвоїлася. Обсяг 
тіньових закупівель цих підприємств сягає мінімум 14 млрд грн на рік.

В результаті Революції гідності були створені можливості для кардинального реформування 
системи державних закупівель України. У березні 2014 року за ініціативи керівництва уряду 
та нового міністра економічного розвитку та торгівлі Павла Шеремети була створена робоча 
група для розробки нової редакції тендерного законодавства.

Із самого початку перед нею було поставлено завдання задовольнити вимоги провідних 
міжнародних організацій (Світового Банку, Європейського Союзу тощо) та громадськості 
щодо прозорості та відкритості державних закупівель та посилення антикорупційних норм 
профільного законодавства. 

Вперше в історії незалежної України до робочої групи були запрошені представники 
провідних громадських організацій в сфері боротьбі з закупівельною корупцією: Центру 
протидії	корупції,	Центру	політичних	студій	та	аналітики	та	Transparency	International	Україна.	

Практично всі пропозиції вказаних громадських організацій були схвалені робочою групою 
та включені до нової редакції законів України «Про здійснення державних закупівель» та «Про 
особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності».

Серед них ключовими є наступні:
•	 	Обов’язок	 всіх	 комунальних,	 державних	 та	 казенних	 підприємств	 звітувати	 про	

закупівлі, незалежно від того, підпадають ці підприємства під дію тендерного 
законодавства



35РОЗДІЛ 3. Система державних закупівель в Україні

•	 	Обов’язок	 замовників	 оприлюднювати	 зміни	 істотних	 умов	 договору	 про	 закупівлю	
(ціна, специфікації тощо), а також кінцеву вартість закупівельного договору та фактичну 
дату його виконання

•	 	Заборона	протягом	трьох	років	брати	участь	в	державних	торгах	тим	учасникам,	які	
були притягнуті Антимонопольним комітетом України до відповідальності за участь у 
тендерних змовах 

•	 	Заборона	 брати	 участь	 в	 державних	 торгах	 учасникам,	 які	 є	 пов’язаними	особами	 із	
членами комітету з конкурсних торгів замовника

•	 Суттєве	скорочення	виключень	з-під	дії	тендерного	законодавства	(із	40	до	14)
•	 	Обов’язок	 замовників	 забезпечувати	 журналістам	 та	 представникам	 громадських	

організацій можливість відвідувати засідання комітету з конкурсних торгів під час 
розкриття конкурсних пропозицій та здійснювати аудіо-, відео- та фото зйомку

Нова редакція закупівельного законодавства вступила в силу 20 квітня 2014 року.
На момент написання цього видання ця редакція була доповнена змінами, які дозволили 

Міністерству оборони України та іншим відомствам силового блоку здійснювати закупівлі 
для антитерористичної операції за спрощеною процедурою закупівлі у одного учасника 
(переговорною процедурою). Вони запрацювали з 9 травня 2014 року. 

Криза, яка охопила Україну у 2014 році, негативно вплинула і на сферу державних закупівель. 
За даними Держстату України, у першому півріччі цього року всі замовники запланували на 
поточний рік державні закупівлі загальним обсягом у 125,4 млрд. грн. Це майже вдвічі менше, 
ніж замовники планували у той же період минулого року (203 млрд.). 

фактично за шість місяців цього року замовники витратили лише 12,9 млрд. грн. Це втричі 
менше за аналогічний показник минулого року (35,8 млрд.). 

Кожен п’ятий тендер відмінявся замовником, в основному, через відсутність достатньої 
кількості учасників. 
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з чого складається система державних закупівель?
В цілому, система державних закупівель в Україні складається з наступних елементів:
•	 Сфера	регулювання	
•	 Хто	є	замовниками,	згідно	з	діючим	тендерним	законодавством?	
•	 З	яких	сум	торгів	включається	дія	тендерного	законодавства	(вартісні	пороги)?
•	 Якими	є	виключення	із	загального	режиму	тендерного	регулювання?
•	 Інститути
•	 Який	орган	влади	регулює	державні	закупівлі?
•	 Хто	несе	кінцеву	відповідальність	за	кожну	конкретну	закупівлю?
•	 Якою	є	відповідальність	за	порушення	тендерного	законодавства?
•	 Які	органи	влади	здійснюють	контроль?
•	 Які	органи	влади	накладають	покарання	за	порушення	законодавства?
•	 	Процедури	закупівель	 (включаючи	критерії	допуску	до	торгів	та	оцінки	пропозицій,	 а	

також підстави для відмови пропозицій учасників)
•	 Механізм	оскарження	
Профільним законом є Закон України «Про здійснення державних закупівель». Він визначає 

загальні рамки проведення державних закупівель. 
Закон України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської ді-

яльності» (далі – закон про особливості) регулює закупівлі підприємств (здебільшого, держав-
них, комунальних та казенних) в певних сферах господарської діяльності (наприклад, постачан-
ня електроенергії, тепла, води тощо).

Сфера регулювання 
Згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», під дію законодавства 

підпадають наступні замовники:
•	 органи,	установи	та	організації	державної	влади;
•	 органи	місцевого	самоврядування
•	 	юридичні	 особи,	 які	 відповідають	 критеріям,	 визначеним	 у	 профільному	 законі	 про	

здійснення державних закупівель
•	 юридичні	особи,	визначені	в	законі	про	особливості	
Якщо із визначенням замовників серед органів влади не виникає якихось проблем, то визна-

чення юридичних осіб, тобто, підприємств та організацій, представляє певні труднощі. 
Згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», під дію тендерного зако-

нодавства підпадають юридичні особи (підприємства, установи, організації), які: 
•	 забезпечують	потреби	держави	або	територіальної	громади	
•	 не	здійснють	діяльність	на	промисловій	чи	комерційній	основі
•	 	є	одержувачами	бюджетних	коштів	та	уповноважені	розпорядником	бюджетних	коштів	

на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах такого фінансуван-
ня

•	 	органи	державної	влади	чи	органи	місцевого	самоврядування	або	інші	замовники	воло-
діють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи

•	 	у	статутному	капіталі	юридичної	особи	державна	або	комунальна	частка	акцій	(часток,	
паїв) перевищує 50 відсотків

Для розуміння, яким чином аналізувати статус того чи іншого підприємства або організації, 
варто навести конкретні приклади, про які говориться у спеціальному роз’ясненні Міністерства 
економічного розвитку та торгівлі від 23 травня 2014 року .

У першому прикладі йдеться про державне комерційне підприємство, яке підпорядковуєть-
ся міністерству та утворене з метою випуску інформаційного бюллетеня, а також задоволення 
суспільних потреб у видавничо-поліграфічній продукції, отримання в результаті цієї діяльності 
прибутку.
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Як говориться у роз’ясненні, оскільки це підприємство створено державою для забезпечення 
її потреби у випуску бюлетеня та зобов’язано здійснювати його видання розпорядчим доку-
ментом, при цьому така діяльність здійснюється не на комерційній основі та ураховуючи, що 
у статутному капіталі цієї юридичної особи державна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 
відсотків, то таке підприємство є замовником у розумінні Закону України «Про здійснення дер-
жавних закупівель». 

У другому випадку йдеться про громадську організацію, визначену одержувачем бюджетних 
коштів виділених міською радою на сесії, для проведення заходів, передбачених бюджетною 
програмою.

Оскільки громадська організація забезпечуватиме потреби територіальної громади, до того 
ж не на комерційній основі, та ця організація є одержувачем бюджетних коштів та уповнова-
жена розпорядником бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною про-
грамою, то вона має дотримуватись вимог ЗУ «Про здійснення державних закупівель», з дня 
отримання бюджетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, до 
закінчення відповідного бюджетного періоду.

Нарешті, третій приклад стосується комунального підприємства, створеного міською радою 
для надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, утилізації відходів.  При 
цьому, тарифи на надання таких послуг встановлюються державою.

Оскільки таке підприємство створене для забезпечення потреб громади з утримання будин-
ків та прибудинкових територійне на комерційній основі, а саме за встановленими тарифами, а 
також з урахуванням того, що комунальна частка акцій перевищує 50%, то таке підприємство 
також є замовником у розумінні профільного закону. 

Як вказувалося вище, ЗУ «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах госпо-
дарської діяльності» стосується окремої категорії підприємств. Вони мають відповідати наступ-
ним ознакам: 

Юридичні особи та підприємства, які провадять діяльність у таких сферах як тепло-, водопо-
стачання, передача, розподіл тощо електроенергії, 

Органи влади \ місцевого самоврядування володіють >50% у статутному капіталі \ більшістю 
голосів 

Ці підприємства мають спеціальні або ексклюзивні права (права надаються органами вла-
ди на підставі нормативних актів; ці акти фактично встановлюють монополію у вище згаданих 
сферах)

Кабінет Міністрів України має встановити особливості цих нормативних актів. 
Проте для громадського моніторингу потрібно знати, що, як правило, підприємства, які ма-

ють здійснювати закупівлі згідно із законом про особливості, є постачальниками комунальних 
послуг (електроенергія, вода, тепло тощо). 

Вартісні межі або пороги, з яких починає діяти тендерне законодавство, є наступними. 

Це 100 тисяч гривень для товарів та послуг та 1 мільйон гривень для робіт. Іншими словами, 
якщо очікувана вартість предмету закупівлі перевищує ці пороги, то органи влади та відповідні 
підприємства мають здійснювати свої закупівлі за процедурами та правилами, встановленими 
ЗУ «Про здійснення державних закупівель». 

Для підприємств, які підпадають під дію закону про особливості, вартісні пороги є вищими: 
1 мільйон гривень для закупівлі товарів та послуг, та 5 мільйонів гривень – для закупівлі робіт. 

Профільний закон також встановлює більше десяти виключень з-під дії тендерного регулю-
вання (ст.2). Серед них є наступні: 

6Див.	http://www.me.gov.ua/Documents/Download?id=363a4f25-4d46-4ab5-9e6c-3bf4324f2cb0
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•	 товари, роботи і послуги, пов’язані з розробленням дизайну, виготовленням захищеного 
паперу, банкнот, монет і державних нагород України, їх зберіганням, транспортуванням 
та обліком;

•	 товари, роботи і послуги, закупівля яких становить державну таємницю відповідно до 
Закону України “Про державну таємницю”;

•	 товари і послуги, закупівля яких здійснюється для підготовки і проведення виборів та 
референдумів в Україні;

•	 придбання, оренда землі, будівель, іншого нерухомого майна або майнових прав на зем-
лю, будівлі, інше нерухоме майно;

•	 послуги міжнародних третейських судів, міжнародних комерційних арбітражів для роз-
гляду та вирішення спорів, у яких бере участь замовник;

•	 бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, 
паспорти, бланки документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний ста-
тус, бланки інших документів, які відповідно до законодавства України потребують вико-
ристання спеціальних елементів захисту, марки акцизного податку, які виготовляються 
підприємствами, що входять до сфери управління Національного банку України, а також 
товари, роботи і послуги, необхідні для їх виготовлення;

•	 послуги з провадження наукової, науково-технічної діяльності, які фінансуються на кон-
курсній основі в порядку, визначеному статтею 34 Закону України “Про наукову і науко-
во-технічну діяльність” тощо. 

який орган влади регулює державні закупівлі в Україні?
Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (МЕРТ) є спеціально уповноваже-
ним органом виконавчої влади, який регулює та координує державну політику в сфері дер-
жавних закупівель, відповідно до статті 8 Закону України «Про здійснення державних заку-
півель». 
•	 розроблення та затвердження нормативних актів для виконання закону;
•	 забезпечення функціонування веб-порталу Уповноваженого органу з питань державних 

закупівель;
•	 підготовка та подання до Кабінету Міністрів України, Рахункової палати квартальних зві-

тів про стан закупівель;
•	 моніторинг державних закупівель; 
•	 взаємодія з громадськістю та проведення громадських слухань з питань удосконалення 

системи держзакупівель тощо. 

Крім того, МерТ розробляє та затверджує: 
•	 стандартну документацію конкурсних торгів;
•	 типове положення про комітет з конкурсних торгів;
•	 порядки визначення предмета закупівлі, здійснення моніторингу закупівель, розміщення 

інформації;
•	 різноманітні форми (річного плану закупівель, оголошень, протоколів розкриття та оцін-

ки пропозицій, обґрунтування застосування переговорної процедури закупівлі в одного 
учасника тощо)

Хто несе кінцеву відповідальність за проведення кожної конкретної закупівлі?
Кінцеву відповідальність за вибір та проведення процедур закупівлі несуть виключно служ-

бові (посадові) особи замовника персонально, які є членами комітету з конкурсних торгів, від-
повідно до пункту 3 статті 12 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
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Склад комітету з конкурсних торгів та положення про комітет з конкурсних торгів затвер-
джуються замовником. 

До складу комітету з конкурсних торгів не можуть входити посадові особи та представники 
учасників торгів, члени їх сімей; народні депутати України, депутати Верховної Ради АРК та де-
путати місцевих рад (пункт 2 статті 11 закону про здійснення державних закупівель). 

До складу Комітету з конкурсних торгів має входити не менше п’яти осіб.  Якщо штатна чи-
сельність   працівників замовника є меншою, ніж п’ять осіб, то кількість членів комітету з кон-
курсних торгів повинна дорівнювати штатній чисельності замовника. 

Слід наголосити, що саме комітет з конкурсних торгів складає та затверджує річний план 
закупівель, обирає процедуру, за якою буде проводитися та чи інша закупівля, надсилає для оп-
рилюднення всі тендерні документи, оцінює пропозиції учасників торгів та обирає переможця.

  
які органи влади контролюють здійснення державних закупівель?

Згідно зі статтею 7 профільного закону, органами влади, які контролюють проведення дер-
жавних закупівель, є Державна казначейська служба, Державна фінансова інспекція (колишнє 
ГоловКРУ), Антимонопольний комітет України та Рахункова палата. 

ДЕРЖАВНА КАЗНАЧЕЙСьКА СЛУЖБА	(www.treasury.gov.ua)	перевіряє	наявність	та	пра-
вильність оформлення ключових документів, які стосуються кожної конкретної закупівлі (до-
говір про закупівлю, звіт про результати проведення закупівлі, річний план закупівель тощо). 

Казначейство повинно не допускати здійснення платежів за фінансовими зобов’язаннями, 
якщо виявляє відсутність або невідповідність необхідних документів; процедура закупівлі була 
відмінена; суд визнав результати процедури закупівлі недійсними; процедура закупівлі призу-
пинена; вступило в силу відповідне рішення органу оскарження. 

ДЕРЖАВНА фІНАНСОВА ІНСПЕКЦІЯ	(www.dkrs.gov.ua)	повинна	відстежувати	законність	
та ефективність витрачання державних коштів, у тому числі, під час здійснення державних за-
купівель. Відповідні повноваження інспекції містяться у законодавчих та нормативних актах, 
які не мають прямого відношення до регулювання державних закупівель. 

Йдеться, зокрема, про закон «Про основні засади здійснення державного фінансового контр-
олю в Україні» та про Порядок проведення перевірок державних закупівель Державною фінан-
совою інспекцією та її територіальними органами, який був затверджений постановою Кабінету 
Міністрів № 631 від 1 серпня 2013 року. 

АНТИМОНОПОЛьНИЙ КОМІТЕТ УКРАїНИ	 (АМКУ,	www.amc.gov.ua)	має	 відстежувати	
дотримання вимог конкурентного законодавства та виявляти так звані «тендерні змови» під час 
державних закупівель, згідно із законодавчими та нормативними актами, які регулюють еконо-
мічну конкуренцію в Україні. 

Крім того, АМКУ є органом оскарження, згідно із законом про здійснення державних заку-
півель. 

Нарешті, РАХУНКОВА ПАЛАТА УКРАїНИ	 (www.ac-rada.gov.ua)	здійснює	контроль	за	ви-
трачанням бюджетних коштів, згідно із законом «Про Рахункову палату». 

якою є відповідальність за порушення тендерного законодавства?
Законодавство України передбачає адміністративну відповідальність за порушення вимог ЗУ 

«Про здійснення державних закупівель», а також адміністративну та кримінальну відповідаль-
ність за порушення або злочини, які опосередковано відносяться до здійснення державних за-
купівель. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає адміністративну відпові-
дальність за порушення законодавчих норм про здійснення закупівель товарів, робіт та послуг 
за державні кошти.
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Відповідно до статті 164-14 Кодексу, за перше порушення накладається штраф від 700 до1000 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за повторне порушення протягом року – від 
1000 до 1500 мінімумів.

Крім того, адміністративні правопорушення, дотичні до сфери державних закупівель, перед-
бачають такі статті Кодексу як 164-2 (порушення законодавства з фінансових питань) та 164-12 
(порушення бюджетного законодавства). 

Державна фінансова інспекція зобов’язана встановлювати факти таких правопорушень та 
приймати рішення щодо стягнення штрафів. 

Кримінальний кодекс України передбачає кримінальну відповідальність за порушення, які 
тим чи іншим чином стосуються державних закупівель. Зокрема, йдеться про такі статті Кримі-
нального кодексу як стаття 364 (зловживання владою або службовим становищем), стаття 210 
(нецільове використання бюджетних коштів), стаття 211 (видання актів, які зменшують доходи/
збільшують видатки) тощо.

Органи прокуратури, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України мають пов-
новаження щодо розслідування відповідних злочинів. 

Процедури проведення державних закупівель 

Державна закупівля може здійснюватися шляхом застосування однієї з наступних процедур: 
•	 відкриті	торги,	
•	 двоступеневі	торги,	
•	 запит	цінових	пропозицій,	
•	 попередня	кваліфікація	учасників	
•	 переговорна	процедура	(закупівля	в	одного	учасника).	
відкриті торги є основною процедурою закупівлі, згідно з законом про державні закупівлі.
Обов’язкова мінімальна кількість учасників відкритих торгів – два учасники, а свої пропози-

ції можуть подавати всі бажаючі. 

Якщо дотримуватися вимог закону, вся процедура відкритих торгів триває більше двох міся-
ців. Цей термін складається зі: 

•	строку	подання	пропозицій	після	оприлюднення	оголошення	про	початок	торгів;
•	строку	розгляду	замовником	отриманих	пропозицій;
•	строку	укладання	договору	з	переможцем	торгів.

У разі обґрунтованої нагальної потреби у закупівлі продукції харчової промисловості, лікар-
ських засобів і виробів медичного призначеннястрок для подання пропозицій конкурсних торгів 
може бути скорочено до 10 робочих днів (ст.21 ЗУ «Про здійснення державних закупівель»).

Причиною скорочення строку не може бути бездіяльність замовника щодо проведення від-
повідних процедур закупівель. 

Обґрунтування нагальної потреби зазначаються в оголошенні про проведення процедури 
відкритих торгів та у звіті про результати проведення процедури закупівлі та не повинні свід-
чити про наміри замовника послабити конкуренцію між учасниками. 

Переговорна процедура (раніше називалася закупівлєю у одного учасника) є найбільш ко-
рупційно небезпечною процедурою, оскільки вона не передбачає відкритої конкуренції.

Переговорна процедура – це «процедура, яка використовується замовником як виняток і 
відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення пе-
реговорів з одним або кількома учасниками», згідно із ст.39 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель». 
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Процедури державних закупівель

Процедура обмеження застосування Тривалість
Відкриті торги (основна процедура) Немає (проте має бути не менше 

двох учасників)
Не менше 30 \ 50 
днів

Переговорна процедура
(у одного учасника)

Необхідні умови; потрібно обґрун-
тування

Не менше 14  днів

Запит цінових пропозицій Товари та послуги із постійно дію-
чим ринком; вартість не більше 300 
тис.грн.

Не менше 20 днів

Попередня кваліфікація учасників Потрібно визначити кваліфікацій-
ну відповідність учасників

Не менше 45 днів

Двоступеневі торги Неможливо відразу визначити 
характеристики предмет у закупів-
лі…

Не менше 45 днів

Тендерне законодавство визначає умови, за яких замовники мають право застосовувати пе-
реговорну процедуру. Це: 

•	 	закупівля	 творів	мистецтва	 або	 закупівлі,	 пов’язаної	 із	 захистом	прав	 інтелектуальної	
власності, або укладення договору про закупівлю з переможцем архітектурного чи мис-
тецького конкурсу;

•	 	відсутність	конкуренції	(у	тому	числі	з	технічних	причин)	на	відповідному	ринку,	внас-
лідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за 
відсутності при цьому альтернативи;

•	 	нагальна	потреба	у	здійсненні	закупівлі	у	зв’язку	з	виникненням	особливих	економічних	
чи соціальних обставин, які унеможливлюють дотримання замовниками строків для про-
ведення процедур конкурсних торгів, а саме пов’язаних з негайною ліквідацією наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, з особливим періодом, 
якщо замовником виступає Міністерство оборони України, МВС, СБУ, Національна гвар-
дія України, Державна прикордонна служба України, Служба зовнішньої розвідки України, 
Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державна служба 
України з надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною 
гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі 
у таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

•	 	якщо	замовником	було	двічі	відмінено	процедуру	закупівлі	через	відсутність	достатньої	
кількості учасників;

•	 	потреба	здійснити	додаткову	закупівлю	в	того	самого	постачальника	з	метою	уніфікації,	
стандартизації або забезпечення сумісності з наявними товарами, технологіями, робота-
ми чи послугами, якщо заміна попереднього постачальника (виконавця робіт, надавача 
послуг) може призвести до несумісності або виникнення проблем технічного характеру, 
пов’язаних з експлуатацією та обслуговуванням;

•	 	необхідність	проведення	додаткових	будівельних	робіт,	не	зазначених	у	початковому	про-
екті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту 
за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі 
роботи технічно чи економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна 
вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) 
договору;
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•	 	закупівля	юридичних	послуг,	пов’язаних	 із	захистом	прав	та	 інтересів	України,	в	тому	
числі з метою захисту національної безпеки і оборони, під час врегулювання спорів, 
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб’єкта та 
України на підставі рішення Кабінету Міністрів України або Ради національної безпеки і 
оборони України.

Слід пам’ятати, що замовник зобов’язаний оприлюднити на веб-порталі з питань державних 
закупівель	tender.me.gov.ua	інформацію	про	застосування	переговорної	процедури.	Така	інфор-
мація, серед іншого, повинна містити обґрунтування застосовування переговорної процеду-
ри, а саме: умови застосування процедури закупівлі та посилання на експертні, нормативні, тех-
нічні та інші документи, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі.

Закупівля комунальних послуг місцевими органами влади, як правило, здійснюється за пере-
говорною процедурою через наявність лише одного постачальника тих чи інших послуг. 

запит цінових пропозицій є достатньо популярною процедурою, зокрема, серед місцевих 
органів влади. 

Замовник може її обрати, якщо для товарів та послуг, які закуповуються, існує постійно дію-
чий ринок, а їх вартість не перевищує 300 тисяч гривень. Ось чому через цю процедуру витра-
чається невеликий обсяг коштів. 

Іншими словами, йдеться про закупівлю звичайних меблів, овочів, фруктів, канцелярії тощо. 
Замовник має надіслати запит про ціни не менш ніж трьом учасникам та публікує запит на 

веб-порталі	www.tender.me.gov.ua.	Цінові	пропозиції	можуть	подавати	всі	зацікавлені	особи.
Попередня кваліфікація використовується у разі необхідності попереднього визначення: 
•	кваліфікаційної	відповідності;	
•	фінансово-економічного	стану;
•	технічних	і	організаційних	можливостей	учасника.	
Замовник оприлюднює інформацію про закупівлю та розробляє кваліфікаційну документа-

цію.  На першому етапі учасники подають кваліфікаційні пропозиції.  Замовник відбирає при-
йнятні пропозиції. Далі процедура йде за правилами відкритих торгів. На кожному етапі має 
бути не менше двох учасників. 

Двоступеневі торги використовуються у випадках, коли замовник не може визначити не-
обхідні технічні та якісні характеристики (специфікації) товарів (робіт) або визначити вид по-
слуг, та якщо для прийняття рішення про закупівлю необхідно провести попередні переговори 
з учасниками. 

Предметом закупівлі зазвичай є здійснення наукових досліджень, експериментів або розро-
бок, виконання дослідно-конструкторських чи будівельних робіт.

Двоступеневі торги проводяться з наступними особливостями:
1)  На першому етапі учасники подають попередні пропозиції конкурсних торгів без зазна-

чення ціни. Під час їх розгляду замовник може проводити переговори з учасниками та 
змінювати документацію конкурсних торгів щодо технічних вимог, вимог до якості пред-
мета закупівлі чи запропонувати нові характеристики та критерії оцінки. 

2)  На другому етапі учасники, що пройшли перший етап, повинні подати остаточні пропо-
зиції конкурсних торгів із зазначенням ціни.

рамкові угоди, запроваджені пару років тому, є своєрідною квазі-процедурою. 
Суть цих угод полягає у наступному. Замовник відбирає групу постачальників (постачаль-

ника), які відповідають певним базовим умовам, та укладає з ними (або ним) рамкову угоду. 
Коли необхідно здійснити закупівлю, замовник проводить торги в межах цієї групи за певним 
критерієм та обирає переможця. 
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Закупівля за рамковими угодами здійснюється у порядку, передбаченому   для   проведен-
ня процедури відкритих торгів, двоступеневих торгів, попередньої кваліфікації, з урахуванням 
особливих вимог.

Особливості укладення рамкових угод, перелік товарів і послуг, які можуть закуповуватися 
за рамковими угодами, були визначені МЕРТ. 

Особливості виконання рамкових угод, порядок визначення генеральних замовників та взає-
модії замовників з генеральним замовником визначаються Кабінетом Міністрів України.

Рамкова угода укладається на строк до чотирьох років.

якими є критерії допуску до участі в торгах та критерії оцінки поданих пропозицій?
Згідно із ст.16 Закону України «Про здійснення державних закупівель», замовник може вима-

гати від учасників кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:
•	 наявність	обладнання	та	матеріально-технічної	бази	
•	 наявність	працівників	відповідної	кваліфікації,	які	мають	необхідні	знання	та	досвід	
•	 наявність	документально	підтвердженого	досвіду	виконання	аналогічних	договорів	
•	 наявність	фінансової	спроможності	
Якщо учасник не відповідає цим критеріям, то замовник має право відмовити йому в участі. 
Разом з тим, замовник не встановлює кваліфікаційні критері у разі:
•	 проведення	процедури	запиту	цінових	пропозицій;
•	 	закупівлі	нафти,	природного	і	нафтового	газу,	електричної	енергії,	послуг	з	її	передачі	та	

розподілу, централізованого постачання теплової енергії, послуг поштового зв’язку, теле-
комунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з центра-
лізованого водопостачання та водовідведення, послуг з перевезення залізничним тран-
спортом загального користування…

Законодавство встановлює критерії оцінки пропозицій учасників (ст.28). У разі здійснення 
закупівлі товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються чи надаються не за окремо роз-
робленою специфікацією (технічним проектом), для яких існує постійно діючий ринок єдиним 
критерієм є ціна.

У разі здійснення закупівлі, яка має складний або спеціалізований характер (у тому числі 
консультаційних послуг, наукових досліджень, експериментів або розробок, дослідно-конструк-
торських робіт), критеріями оцінки є ціна разом з іншими критеріями, зокрема такими, як: 
якість виконання робіт, послуг; умови оплати; строк виконання; гарантійне обслуговування; 
експлуатаційні витрати; передача технології та підготовка управлінських, наукових і виробни-
чих кадрів, включаючи використання  місцевих ресурсів, у тому числі засобів виробництва, ро-
бочої сили і матеріалів для  виготовлення товарів, виконання робіт, надання послуг,  що пропо-
нуються учасником. 

В будь-якому випадку, питома вага цінового критерію не може бути нижчою 50%.
Документація конкурсних торгів є ключовим документом під час проведення державних 

закупівель. Саме ця документація повинна містити опис характеристик предмут закупівлі, ква-
ліфікаційних критеріїв учасників, інструкцію з підготовки пропозицій, проект договору про за-
купівлю, опис лотів, критерії та методику оцінки пропозицій, спосіб, місце та кінцевий строк 
подання пропозицій, інформацію щодо забезпечення пропозицій \ забезпечення виконання до-
говору тощо.

Потрібно пам’ятати, що Закон України «Про здійснення державних закупівель» чітко вказує, 
що «документація конкурсних торгів не повинна містити вимог, що обмежують конкуренцію та 
призводять до дискримінації учасників» (стаття 22). 
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якими є підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі?
Законодавство спеціально передбачає перелік підстав, за яких замовник може відмовити 

учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилити його пропозиції (ст.17). Деякі з них мають 
чіткий антикорупційний характер. 

Серед цих підстав варто виділити наступні:
•	 	службову	 (посадову)	особу	учасника,	яку	уповноважено	учасником	представляти	його	

інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було 
притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупі-
вель корупційного правопорушення;

•	 	суб’єкт	господарювання	(учасник	торгів)	протягом	останніх	трьох	років	притягувався	до	
відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 
1 статті 50 закону України “Про захист економічної конкуренції”, у вигляді вчинення 
антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тен-
дерів);

•	 	фізична	особа,	яка	є	учасником	або	учасником	попередньої	кваліфікації,	була	засуджена	
за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у 
встановленому законом порядку;

•	 	службова	 (посадова)	особа	учасника,	яку	уповноважено	учасником	представляти	його	
інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, вчинений з 
корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом 
порядку;

•	 	пропозиція	 конкурсних	 торгів	 (кваліфікаційна,	 цінова	 пропозиція)	 подана	 учасником	
процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури заку-
півлі та/або з членом (членами) комітету з конкурсних торгів замовника.

Замовник також зобов’язаний відхилити пропозицію учасника, який визнаний у встановле-
ному законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

Крім того, замовник може відмовити учаснику, якщо той має заборгованість із сплати подат-
ків і зборів (обов’язкових платежів); не провадить господарську діяльність відповідно до поло-
жень його статуту, або він зареєстрований в офшорних зонах. 

яким чином можна оскаржувати державні закупівлі? 
Існує два шляхи оскарження проведення державних закупівель – через Антимонопольний 

комітет України та через суд. 
Скарга має бути подана тільки “особою, право чи законний інтерес якої порушено внаслідок 

рішення, дії чи бездіяльності замовника, які суперечать законодавству в сфері державних заку-
півель” (ст.18). Це означає, що скарги до АМКУ можуть подавати тільки учасники торгів.  

Скаргу в АМКУ можна подавати до моменту укладення договору про закупівлю. Скаргу щодо 
документації конкурсних торгів можна подавати після публікації оголошення про їх проведен-
ня, але до закінчення строку подання пропозицій. 

АМКУ може призупинити процедуру закупівлі на період розгляду скарги.  За результатом 
розгляду АМКУ може зобов’язати замовника відмінити процедуру, усунути дискримінаційні 
умови, повністю \ частково скасувати спірні рішення тощо. 

Розгляд скарги АМКУ може тривати до 30 робочих днів. 
Подання скарги до АМКУ є платним. Розмір плати встановлює Кабінет Міністрів. На сьогод-

ні він дорівнює 5 тисяч гривень, якщо предметом закупівлі є товари або послуги, та 15 тисяч 
гривень, якщо закупівля стосується робіт. Ці кошти скаржнику не повертаються, навіть якщо 
його скарга буде задоволена. 
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Платність подання скарги була запроваджена як інструмент проти тендерного рейдерства, 
яке розквітло за часів Тендерної палати. 

В принципі, позов в суд можна подавати без оскарження в АМКУ.  Крім того, закон прямо 
визначає, що скарги щодо укладених договорів про закупівлю розглядаються лише у судовому 
порядку.

3.2. громадський контроль за державними закупівлями
Цей розділ висвітлює наступні важливі теми: етапи здійснення громадського моніторингу 

або контролю за державними закупівлями; гарантії громадського контролю, які надає законо-
давство про державні закупівлі; регулювання доступу до інформації про державні закупівлі; 
джерела інформації для перевірки дотримання антикорупційних норм закупівельного законо-
давства; рекомендації щодо знаходження закупівельної інформації; огляд типових порушень 
під час проведення державних закупівель. 

громадський контроль або моніторинг – це процесс-дослідження, який має чотири етапи. 

ПЕРШИЙ ЕТАП передбачає чітке визначення суб’єкта та об’єкта контролю. 
Суб’єктом є зацікавлена особа або низка осіб (громадські організації, мас медіа тощо). 
Об’єктом контролю є діяльність органів влади, зокрема, в сфері державних закупівель. Як 

правило, конкретним обєктом моніторингу є офіційні документи органів влади (бюджет мі-
ста, розпорядчі документи органів влади, документи щодо державних закупівель тощо). 

Суб’єкти контролю ставлять перед собою наступні завдання:  
•	 Знайти	інформацію	щодо	державних	закупівель
•	 	Систематизувати,	проаналізувати,	порівняти	отриману	інформацію	та	зробити	об’єк-

тивні висновки, спираючись на факти («кейс»)
•	 Оприлюднити	«кейс»
•	 	Передати	«кейс»	до	компетентних	органів	(подання	скарг,	звернень,	заяв	щодо	виявле-

них порушень або рекомендацій щодо покращання певної політики)
Розпорядники бюджетних коштів ідентифікуються через документи, які стосуються бю-

джетних надходжень та витрат. Такими матеріалами в Україні є державний річний бюджет, 
бюджети органів місцевого самоврядування, відомств тощо. Похідними від цих бюджетних 
документів є зміни до бюджету, програми соціально-економічного розвитку території та га-
лузеві програми. Відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації», дана інформація оприлюднюється в обов’язковому порядку на офіційному сайті 
органу публічної влади.

Доступ до інформації та документів про державні закупівлі регулюється вище згаданими 
законами «Про здійснення державних закупівель» та «Про особливості здійснення закупівель 
в окремих сферах господарської діяльності». Огляд цього доступу надається нижче. 

НА ДРУГОМУ ЕТАПІ громадського контролю \ моніторингу державних закупівель відбу-
вається формування «кейсу».

Крім збору тендерної інформації, на цьому етапі здійснюється аналіз зібраної інформації. 
Цей аналіз має відповісти на низку запитань (перелік не є вичерпним):

•	 	Доцільність	закупівлі,	в	тому	числі,	з	точки	зору	задоволення	потреб	громадян,	бізнесу	
або інших цільових груп 

•	 	Відповідність	ціни	переможця	середньому	ринковому	рівню	(наприклад,	порівняти	її	з	
середньою оптовою ціною, відпускною ціною інших виробників, або роздрібною ціною 
по регіону)
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•	 	Дотримання	 замовником	 антикорупційних	 норм	 закупівельного	 законодавства	 (чи	
пов’язані	учасники	торгів	між	собою	та	\	або	із	членами	комітету	із	конкурсних	торгів?	
Чи	притягався	учасник	торгів	до	відповідальності	за	участь	у	тендерних	змовах…?)

•	 Наявність	ознак	тендерної	змови	між	учасниками	під	час	проведення	торгів
•	 	Наявність	ознак	протягування	замовником	«свого»	переможця	(дискримінаційні	вимоги	

у кваліфікаційних критеріях, у критеріях оцінки пропозицій конкурсних торгів тощо)
•	 Чи	був	виконаний	договір	про	закупівлю?	
•	 	Чи	були	задоволені	потреби	цільових	груп	або	чи	була	вирішена	проблема,	для	розв’я-

зання	якої	проводилися	торги?	

НА ТРЕТьОМУ ЕТАПІ вкрай бажано забезпечити інформування засобів масової інформації 
про встановлені факти порушень під час проведення державних торгів, їхньої недоцільності, 
якості виконання договору про державну закупівлю тощо («кейс»). 

Це важливо, тому що ЗМІ відіграють роль майже універсального комунікатора між суспіль-
ством, владою та бізнесом. Складений на попередньому етапі «кейс» має відповідати таким ви-
могам як лаконічність; насиченість фактами; відповідність специфіці ЗМІ. 

Нарешті, четвертий етап полягає у донесенні «кейса» до відповідних органів влади (контро-
люючих органів, Уповноваженого органу в сфері державних закупівель, правоохоронних органів 
тощо).

 
гарантії громадського контролю за державними закупівлями 

Стаття 9 профільного Закону України «Про здійснення державних закупівель» містить спе-
ціальні норми щодо громадського та журналістського контролю за державними закупівлями. 

По-перше, громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації 
щодо державних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до закону.

Закупівельна інформація оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу в сфері дер-
жавних	закупівель	(www.tender.me.gov.ua).	Її	розміщення	та	доступ	до	неї	є	вільним	та	безкоштов-
ним. 

По-друге, закон прямо вказує, що «замовники і учасники процедур закупівель та Уповнова-
жений орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у сфері заку-
півель відповідно до законів України «Про об’єднання громадян», «Про звернення громадян», і 
«Про інформацію».

По-третє, закон також містить пряму норму: «Під час проведення процедур розкриття про-
позицій конкурсних торгів мають право бути присутніми представники засобів масової інфор-
мації та уповноважені представники громадських об’єднань. Замовники зобов’язані забезпечи-
ти безперешкодний доступ представників засобів масової інформації та громадських об’єднань 
на їхню вимогу до процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів та право на фіксацію 
технічними засобами».

яка саме закупівельна інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню?
Стаття 10 профільного Закону України «Про здійснення державних закупівель» є однією з клю-

чових для громадських активістів та журналістів, які здійснюють контроль за державними заку-
півлями. 

Саме вона містить левову частку вимог щодо інформації та документів, які в обов’язковому 
порядку замовники мають оприлюднювати на державному веб-порталі з питань державних за-
купівель	tender.me.gov.ua.	

На сьогодні лише річний план закупівель та зміни до нього замовники повинні оприлюдню-
вати як на власному веб-сайті (або веб-сайті органу, якому вони підпорядковані, у разі відсут-
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ності власного сайту), так і на вказаному веб-порталі.  
Слід підкреслити важливість річного плану закупівель. Це перший документ щодо закупі-

вель, який є доступним у вільному доступу для громадськості. Він містить опис предмету заку-
півлі, що планується, строки, коли має відбутися закупівля, та контакти особи, яка відповідає за 
проведення закупівлі. 

Таким чином, громадські активісти можуть заздалегідь планувати свою діяльність щодо мо-
ніторингу та контролю за державними закупівлями. 

У Додатку до річного плану замовники також зобов’язані оприлюднювати очікувану вартість 
підпорогової закупівлі, яка планується. За допомогою цієї інформації можливо оцінити, чи не 
намагається той чи інший замовник уникнути проведення торгів шляхом штучного заниження 
очікуваної вартості закупівлі. 

Значна частина закупівельної інформації оприлюднюється на веб-порталі з 2008 року, що 
дозволяє відстежувати постачальників того чи іншого органу влади або підприємства, робити 
аналіз тощо. 

Таблиця. Характеристика закупівельної інформації (документів), яка підлягає обов’язко-
вому оприлюдненню замовниками на державному веб-порталі tender.me.gov.ua
інформація Документ Де має бути оп-

рилюднений?
Плани закупівель замовника на рік Річний план закупівель Веб-портал 

tender.me.gov.ua	\	
сайт замовника

Заплановані підпорогові закупівлі Додаток № 1 до річного плану Веб-портал, сайт 
замовника

Хто, що, коли та за якою процедурою 
буде	закупати?

Оголошення про проведення заку-
півлі

Веб-портал

Що	конкретно?	Кваліфікаційні	кри-
терії?	Критерії	оцінки?	….

Документація конкурсних торгів Веб-портал

Всі учасники та їхні ціни (ціна за 
одиницю)

Протокол розкриття пропозицій; 
звіт про результати процедури

Веб-портал

Переможець та сума договору Оголошення та звіт про результати 
проведення процедури закупівлі

Веб-портал

Повна зведена інформація: учасни-
ки, ціни, відмова, критерії оцінки

Звіт про результати проведення 
процедури закупівлі

Веб-портал

Інформація про субпідрядників з 
часткою більше 20% від вартості 
договору (у разі закупівель робіт та 
послуг)

Звіт про результати проведення 
процедури закупівлі

Веб-портал

Зміна істотних умов договору Звіт про зміну істотних умов дого-
вору

Веб-портал

Кінцева вартість та строк виконання 
договору про закупівлю

Звіт про виконання договору про 
закупівлю

Веб-портал

Інформація щодо закупівлі у одного 
учасника (переговорної процедури)

Оголошення та обгрунтування Веб-портал

Інформація щодо скарг в АМКУ Рішення колегії АМКУ Веб-сайт АМКУ 
amc.gov.ua	\	
веб-портал
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Нововведення, які вступили в силу 20 квітня, суттєво розширили доступ до інформації про 
кожну закупівлю. Тепер замовники зобов’язані звітувати про зміну істотних умов договору 
(ціна, технічні та кількісні характеристики предмету закупівлі тощо). 

Не менш важливим є забезпечення доступу до даних щодо кінцевої вартості та фактичного 
строку виконання договору про закупівлю. Це дозволяє громадським контролерам відстежува-
ти долю кожного тендеру від самого початку (річний план та оголошення про початок проведен-
ня закупівлі) до кінця. 

Варто також звернути увагу на обов’язок замовників та переможців торгів оприлюднювати 
інформацію про субпідрядників, які отримують більше 20% вартості закупівельного договору 
(у разі закупівель робіт та послуг). Ця норма була введена для попередження появи посередни-
ків, які фактично не виконують роботи, а передають їх стороннім організаціям. 

Нарешті, одним із ключових нововведень нової редакції стало запровадження обов’язку ко-
мунальних, державних, казенних підприємств, а також підприємств із державною часткою біль-
ше 50% оприлюднювати базову інформацію про кожну закупівлю, навіть якщо така закупівля 
не підпадає під дію закупівельного законодавства (статті 75, 77, 78 та 79 Господарського кодексу 
України). Причому, вартість закупівлі має перевищувати більше порогів, визначених у Законі 
України «Про здійснення державних закупівель» (100 тисяч для товарів та послуг, 1 млн. грн. – 
для робіт). 

Крім того, підприємства, які здійснюють закупівлі згідно із Законом України «Про особли-
вості здійснення закупівель в окремих сферах господарської діяльності», мають щоквартально 
публікувати звіти про закупівлі починаючи з 1 копійки! (якщо вони закуповують за власні кош-
ти нижче порогів у 1 млн. та 5 млн. грн.). 

Доступ до інформації для перевірки дотримання антикорупційних норм
Як зазначалося у розділі щодо законодавчого регулювання державних закупівель, стаття 17 

Закону України «Про здійснення державних закупівель» містить низку антикорупційних та ан-
тикартельних норм. 

Громадські активісти та журналісти здатні самостійно перевіряти дотримання деяких з 
цих норм замовниками. Зокрема, йдеться про обов’язок замовника відхилити пропозицію 
учасника, якщо:

•	 	Службову	 (посадову)	 особу	 учасника	було	притягнуто	 згідно	 із	 законом	до	 відпові-
дальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

•	 	Учасник	торгів	протягом	останніх	трьох	років	притягувався	Антимонопольним	комі-
тетом України до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які 
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Заборона учасникам тендерних 
змов брати участь у державних закупівлях діє протягом трьох років після притягнення 
до відповідальності

•	 Учасники	торгів	є	пов’язаними	між	собою	особами	
•	 	Учасник	торгів	є	пов’язаною	особою	із	членом	(членами)	комітету	з	конкурсних	торгів	

замовника
У статті 1 Закону України «Про здійснення державних закупівель» наводиться перелік оз-

нак, яким має відповідати пов’язана особа. Зокрема, йдеться про те, що учасники торгів мо-
жуть мати однакових засновників або директорів; або компанія учасника торгів може бути 
заснована членом комітету з тендерних торгів тощо. 

Нижче наводиться перелік ключових інформаційних джерел в Інтернеті, за допомогою 
яких можна перевірити, чи дотримуються замовники антикорупційних та антикартельних 
норм закупівельного законодавства. 

Таблиця. Джерела інформації для перевірки дотримання антикорупційних та антикар-
тельних норм ст.17 закону «Про здійснення державних закупівель»
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інформація Джерела інформації
Засновники, керівники компа-
ній, учасників торгів

www.irc.gov.ua		-	Єдиний	державний	реєстр	юридичних	осіб	
та суб’єктів підприємницької діяльності (доступ до реєстру 
безкоштовний)
www.smida.gov.ua	–	база	даних	Агентства	з	розвитку	фондо-
вого ринку щодо засновників, керівників та власників акцій 
акціонерних товариств України (доступ безкоштовний)

Особи, визнані АМКУ учас-
никами тендерних змов 

www.amc.gov.ua	–	сайт	АМКУ,	рубрика	«Діяльність	в	сфері	
державних закупівель» 

Особи, які вчинили корупцій-
ні правопорушення 

http://corrupt.informjust.ua/	-	сайт	Міністерства	юстиції	з	
відомостями з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 
корупційні правопорушення (починаючи з 1 січня 2014 р.)

Члени комітету з конкурсних 
торгів замовника 

Сайт замовника; протокол розкриття конкурсних пропо-
зицій, звіт про результати проведення процедури закупівлі 
(веб-портал	tender.me.gov.ua)	

як знайти інформацію про державні закупівлі на державному веб-порталі з питань 
державних закупівель tender.me.gov.ua?

Офіційний	державний	веб-портал	 із	питань	державних	закупівель	 tender.me.gov.ua	є	го-
ловним джерелом інформації про державні закупівлі в Україні, який контролює ДП «Зов-
нішторгвидав України», що належить до сфери управління Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі України.

У квітні 2014 року під натиском Центру політичних студій та аналітики і партнерів доступ 
до інформації про державні закупівлі був кардинально спрощений. Наразі новий сервіс по-
шуку на веб-порталі дозволяє створювати пошукові запити згідно обраних параметрів, мати 
доступ до архіву закупівель та відслідковувати про оприлюднення нової інформації за обра-
ними процедурами закупівель.

Доступ до веб-порталу є безкоштовним для будь-кого, однак потребує реєстрації. Портал 
передбачає дві групи користувачів: замовників та потенційних учасників. 

Бажаючі активісти та журналісти можуть реєструватися в групі потенційних учасників.

НА ГОЛОВНІЙ СТОРІНЦІ зліва міститься функціональне меню, кілька розділів якого 
містять конкретну інформацію про проведення державних закупівель. А саме:

1. ПошУК оголошеНь
•	  Проведення процедури закупівель – інформація про проведення всіх існуючих про-

цедур закупівель, які були оголошені замовниками. 
•	  результати попередньої кваліфікації – інформація про учасників, які пройшли осо-

бливу процедуру закупівель – попередню кваліфікацію, а відтак були допущені до по-
дальших конкурсних торгів. 

  Попередня кваліфікація – особлива процедура закупівель, яка застосовується в разі 
необхідності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-еко-
номічного стану та технічних і організаційних можливостей учасника, що пов’язано із 
складністю чи комплексністю предмета закупівлі. Учасники, які пройшли кваліфіка-
цію, допускаються до подальших конкурсних торгів. 

•	 	Повідомлення про акцепти – інформація про учасників, які попередньо перемогли у 
конкурсних торгах. 
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  Акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за резуль-
татами застосування переговорної процедури) - прийняття замовником пропозиції 
конкурсних торгів або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною 
за результатами оцінки (за результатами застосування переговорної процедури), та 
надання згоди на взяття зобов’язань на оплату предмета закупівлі або його частини 
(лота). 

•	   відомості щодо рішення Уповноваженого органу – рішення Мінекономрозвитку. 
•	 	Повідомлення про відміни – інформація про закупівлі, які замовник з тих чи інших 

причин відмінив. Варто зазначити, що замовники зобов’язані вказувати причини від-
міни закупівель.   

•	 	результати закупівель – інформація про перебіг закупівель від оголошення про про-
ведення до оголошення про укладений договір між замовником та учасником. 

•	 	рішення органу оскарження – інформація про рішення АМКУ, які були прийняті під 
час розгляду скарг від учасників закупівель. Дана інформація є цінною, так як зазви-
чай містить опис конкретних порушень збоку замовників, а також факти змов учасни-
ків.   

•	 	Міжнародні оголошення - оголошення про проведення закупівель для іноземних 
учасників. 

•	 	інші закупівлі – інформація про закупівлі, які не здійснюються згідно з законодав-
ством у сфері державних закупівель.

•	 відомості про рамкові угоди – інформація про рамкові закупівлі.
 
2.  ПошУК ПлаНів – інформація про річні плани та щоквартальні звіти природних 

монополій.
3. геНеральНі заМовНиКи – перелік генеральних замовників. 

Головна сторінка веб-порталу
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Пошукове меню в розділі «Результати закупівель»

Розділ «результати закупівель» містить функціональне меню. Завдяки чому, можна знайти будь 
яку закупівлю за критеріями: 

•	 Номер	друкованого	журналу	«Вісник	державних	закупівель»
•	 Номер	оголошення	про	результати	закупівель
•	 Процедура	закупівель
•	 Галузь	закупівель
•	 Предмет	закпівель
•	 Діапазон	дат	проведення	закупівель
•	 Регіон,	в	якому	проводились	закупівлі
•	 Замовник,	переможець	та	предмет	конкурсних	торгів
Варто пам’ятати. Діапазон дат проведення закупівель не може бути більшим за 120 календарних 

днів, що створює додаткові незручності для користувача. регіон, в якому проводились закупівлі – 
це конкретна область, АРК чи Київ або Севастополь. Не можна вибрати одразу дві області, що також 
створює певні незручності. замовника закупівель можна знайти як за повною назвою чи точним 
окремим словом із назви, так і за кодом ЄДРПОУ. Учасника лише за назвою чи окремим словом. 

Генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи орга-
нізація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Рес-
публіки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих 
рад відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовни-
ків за рамковими угодами.

4. звіТи Про УКлаДеННя Договорів Та зМіНи ісТоТНиХ УМов Догово-
рУ – інформація про укладені договори природними монополіями. 

5. звіТи за резУльТаТаМи зДійсНеННя Договорів – перелік укладених дого-
ворів природними монополіями. 

Дуже важливим є розділ «Результати закупівель», адже він містить оголошення про ре-
зультати всіх закупівель. 
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Перелік закупівель в розділі «Результати закупівель», який з`являється після заповнення пошукового вікна 

Перелік закупівель в розділі «Результати закупівель» містить наступну корисну інформацію для 
громадського аудитора:  

•	 Галузь,	в	якій	здійснена	закупівля	
•	 Замовник,	який	здійснив	закупівлю	
•	 Назва	процедури	закупівель	
•	 Предмет	закупівель
•	 Результати	закупівель	
•	 Переможець	
•	 Сума	та	дата	укладеного	договору
За допомогою крайньої справа стрілочки можна перейти до розділу «Оголошення про результати 

торгів», фактично до історії закупівель. 

Оголошення про результати торгів

Номер бюлетеня: 36 (882) від 05.05.2014
Номер оголошення у бюлетені: 115788
Замовник торгів Відділ освіти Нахімовської райдержадміні-

страції м.Севастополя, 02147670
Адреса вул.Рози Люксембург, 50, м.Севастополь, 99001
Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 02147670
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Повне найменування розпорядника: Відділ освіти Нахімовської райдержадміні-
страції м. Севастополя

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
інформація про предмет закупівлі
Галузь: Харчова промисловість та громадське харчу-

вання
ТРП: Товар
Код предмету закупівлі: 10.51.1
Предмет з класифікатору Молоко та вершки, рідинні, оброблені
Предмет: код 10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, обро-

блені (лот № 1 - молоко рідке жирністю 2,6% 
лот № 2 - молоко рідке жирністю 3,2%) - лот 
№ 1 - молоко рідке жирністю 2,6% – 115000 л 
лот № 2 - молоко рідке жирністю 3,2% - 18000 
л: лот 1 - молоко рідке жирністю 2,6% - 115000 
л; лот 2 - молоко рідке жирністю 3,2% - 18000 л

Кількість лотів: 2
Лоти оголошення: 1, 2
Місце поставки: ДНЗ Нахімовського р-ну м.Севастополя
Термін поставки: Протягом березня – грудня 2014 року

№ опис лота Кількість Місце Термін поставки
1 молоко рідке 

жирністю 2,6%
115000 л ДНЗ Нахімовського р-ну 

м.Севастополя
Протягом березня – 
грудня 2014 року

2 молоко рідке 
жирністю 3,2%

18000 л ДНЗ Нахімовського р-ну 
м.Севастополя

Протягом березня – 
грудня 2014 року

інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:

www.nahimadm.gov.ua

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №001468, "ВДЗ" №2 (848) від 06.01.2014р.
Номер оголошення, номер і дата міжнародно-
го видання:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 
бюлетеня:

№101621, "ВДЗ" №28 (874) від 07.04.2014р.

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця

Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації)
фізична особа-підприємець Дени-
сов Євген Вікторович

ІПН 2276100057 99011, м.Севастополь, вул.В.Морсь-
ка,25,кв.4

завершені з визначенням переможця
Дата акцепту: 02.04.2014
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лоти Дата акцеп-
ту

Переможець вартість догово-
ру

Дата дого-
вору

Додатков а 
інформація

1 02.04.2014 фізична особа-підпри-
ємець Денисов Євген 
Вікторович

763 600 грн.(з 
ПДВ)

22.04.2014

2 02.04.2014 фізична особа-підпри-
ємець Денисов Євген 
Вікторович

127 620 грн.(з 
ПДВ)

22.04.2014

Повний текст оголошення про результати торгів містить, серед іншого, важливу інформацію 
щодо переможця. А саме його повну назву, код ЄДРПОУ та юридичну адресу. А також інфор-
мацію щодо договору: дату акцепту, вартість договору, дату укладення договору тощо. Вищена-
ведена інформація дає змогу громадському аудитору приступити до досліджень державних за-
купівель на предмет корупції, до пошуку злочинних схем таких як змова учасників, маніпуляції 
замовників чи розкриття цілих політико-бізнесових угрупувань. 

Проте, шукаючи схеми, громадський аудитор зобов’язаний пам’ятати і про соціальний ас-
пект закупівель. Адже кожні торги, проводяться з метою надання послуг населенню. І часто 
громадяни не доотримують ліки в лікарнях чи продукти харчування в школах не через злочинні 
схеми, а через некомпетентність чиновників, які зірвали торги.   

 
якими є типові зловживання у сфері державних закупівель?

У сфері державних закупівель зловживання є численними. Найбільш типові можна виділити 
у наступні групи. 

УНИКНЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ. 
Це зловживання спрямоване на закупівлю товарів, робіт або послуг у «свого» постачальника, 

із наступним корупційним відкатом. Це робиться декількома шляхами: прямим ігноруванням 
вимог законодавства; поділом предмету закупівлі на декілька частин, вартість кожної з яких є 
меншою за вартісні, передбачені закупівельним законодавством; штучним заниженням варто-
сті закупівлі (нижче вартісних порогів).

Слід пам’ятати, що Закон України «Про здійснення державних закупівель» забороняє укла-
дання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та \ або оплата замовником 
товарів, робіт та послуг до \ без проведення процедур, визначених законом про здійснення дер-
жавних закупівель (п.5 ст.2).

В цьому ж законі наголошується, що замовник не має права ділити предмет закупівлі на части-
ни з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування Закону (п.2 ст.4). 

НЕ-ДОПУСК НЕБАЖАНИХ КОМПАНІЙ НА ДЕРЖАВНІ ТОРГИ 
Це робиться із використанням різноманітних кваліфікаційних критеріїв, тобто, критеріїв, 

яким потенційні учасники торги мають відповідати (наявність обладнання, працівників з до-
свідом тощо). 

Тому громадські активісти мають ретельно аналізувати доцільність критеріїв, які замовники 
виставляють для відбору учасників торгів. 

ІГНОРУВАННЯ ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ ТА ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ
Йдеться про недотримання замовниками антикорупційних та антикартельних норм ст.17 За-

кону України «Про здійснення державних закупівель», які характеризувалися вище. 
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МАНІПУЛЯЦІї З ОЦІНКОЮ ПРОПОЗИЦІЙ
Як зазначалося у попередньому розділі, в певних випадках замовник, крім ціни, може ви-

ставляти інші критерії для оцінки пропозицій. Інші критерії можуть сягати 50% під час оцінки 
пропозицій. 

Отже, громадським активістам потрібно ретельно аналізувати критерії оцінки на предмет 
їхньої доцільності. Вони мають бути виписані у відповідному розділі документації конкурсних 
торгів. 

БЕЗПІДСТАВНЕ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОї ПРОЦЕДУРИ (закупівлі у одного 
учасника)

Переговорна процедура є найбільш корупційно небезпечною процедурою державних закупі-
вель. Замовники часто вдаються до штучного видумування підстав для її застосування. 

Тому громадські активісти повинні критично оцінювати обґрунтування, які надають замов-
ники для виправдання такого вибору. 

ДИСКРИМІНАЦІЙНІ НОРМИ 
Всі наведені вище зловживання мають дискримінацію як основу. Особливий тип дискриміна-

ційного підходу можна знайти у документації конкурсних торгів, коли предмет закупівлі та його 
технічні характеристики «підганяються» під конкретного постачальника. 

Отже, громадські активісти мають звертати увагу на те, яким чином формулюється предмет 
закупівлі у документації конкурсних торгів. 

Слід наголосити, що ціна переможця, яка є завищеною у порівнянні з ринковими цінами, 
часто є своєрідним «червоним прапорцем», оскільки свідчить про високу ймовірність коруп-
ційних оборудок. Тому активістам бажано звертати першочергову увагу саме на такі закупівлі. 

Втім, потрібно пам’ятати, що сама по собі висока ціна переможця не є зловживанням, оскільки 
держава не регулює ціни на державних торгах (як і на переважній більшості ринків, крім соціально 
значущих товарів). Вона може бути результатом порушень тих чи інших норм бюджетного та тен-
дерного законодавства, проте виявлення цих порушень потребує окремого з’ясування з боку гро-
мадських контролерів. 

ЯК	ОСКАРжУВАТи	ПОТЕНЦІйНО	КОРУПЦІйНІ	ДЕРжАВНІ	ЗАКУПІВЛІ?
Як зазначалося у розділі щодо законодавчого регулювання державних закупівель, учасники 

торгів мають право оскаржувати дії або бездіяльність замовників в Антимонопольному коміте-
ті України або через суд. 

Що ж робити громадському активісту, коли виникають обгрунтовані підозри щодо тендерної 
корупції?	Він	може	звертатися	із	зверненнями	до	наступних	органів	влади.	

- Антимонопольний комітет України. Згідно із законодавством, АМКУ є відповідальним 
за забезпечення ринкової конкуренції, у том числі, під час проведення державних закупівель. В 
рамках цієї діяльності АМКУ має виявляти так звані тендерні змови між учасниками торгів. 

Отже, якщо існують підстави вважати, що на тих чи інших торгах відбулася подібна змова, 
потрібно спрямовувати звернення до територіального відділення АМКУ з проханням перевіри-
ти виявлені підстави.  

- Державна фінансова інспекція несе пряму відповідальність за перевірку того, щоб розпо-
рядники бюджетних коштів чітко дотримувалися бюджетного законодавства, використовували 
бюджетні кошти ефективно та за призначенням. У разі виявлення порушень інспектори можуть 
притягати порушників до адміністративної відповідальності. Крім того, висновки ДфІ можуть 
стати привідом для початку кримінальних розслідувань з боку правоохоронних органів. 
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Тому ДфІ є першим органом влади, до якої активістам потрібно звертатися у разі виявлення 
можливих зловживань бюджетними коштами. 

- Рахункова палата України є органом парламентського контролю за бюджетними видат-
ками. Разом з тим, її діяльність є набагато більш обмеженою, ніж діяльність ДфІ. Тому не варто 
сподіватися, що перевірки замовників з боку палати будуть оперативними та ефективними. 

- Прокуратура та правоохоронні органи (МВС, СБУ). Органи прокуратури зобов’язані 
слідкувати за дотриманням будь-якого законодавства країни, в тому числі, у сфері державних 
закупівель, тоді як МВС та СБУ спрямовані на розслідування потенційних порушень. 

Отже, громадські активісти мають звертатися до них у разі виявлення потенційних пору-
шень, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність (зловживання бюджетними коштами, 
посадовим становищем тощо). 
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РОЗДІЛ 4. кейси громадського моніторингу 
державних закупівель

Офіційний	державний	веб-портал	tender.me.gov.ua	є	головним	джерелом	інформації	про	дер-
жавні закупівлі в Україні, який контролює ДП «Зовнішторгвидав України», що належить до сфе-
ри управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

У квітні 2014 року під натиском Центру політичних студій та аналітики і партнерів у Мінеко-
номрозвитку доступ до інформації про державні закупівлі був кардинально спрощений. Наразі 
новий сервіс пошуку на веб-порталі дозволяє створювати пошукові запити згідно обраних па-
раметрів, мати доступ до архіву закупівель та відслідковувати оприлюднення нової інформації 
за обраними процедурами закупівель.

Доступ до веб-порталу є безкоштовним для будь-кого, однак потребує реєстрації. Портал 
передбачає дві групи користувачів: замовників і потенційних учасників. 

замовники - органи державної влади й органи місцевого самоврядування, а також юридичні 
особи (підприємства, установи, організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави 
або територіальної громади не на комерційній чи промисловій основі і мають одну із наступних 
ознак:

•	 юридична особа є одержувачем бюджетних коштів та уповноважена розпорядником бю-
джетних коштів на здійснення заходів, передбачених бюджетною програмою, в межах та-
кого фінансування;

•	 органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші замовники володі-
ють більшістю голосів у вищому органі управління юридичної особи;

•	 у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна частка акцій (часток, 
паїв) перевищує 50 відсотків.

Головна сторінка  веб-порталу.
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До замовників також належать замовники, визначені в пункті 1 частини першої статті 1 за-
кону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах господарської ді-
яльності». 

Учасники - фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, юридична особа, яка 
письмово підтвердила намір взяти участь у процедурі закупівлі та/або подала пропозицію кон-
курсних торгів, або цінову пропозицію, або взяла участь у переговорах у разі застосування пе-
реговорної процедури закупівлі.

 Для замовників існує спеціальний режим реєстрації. Іншим бажаючим зареєструватись на 
порталі слід використовувати процедуру реєстрації для потенційних учасників. 

На головній сторінці зліва розташоване функціональне меню, кілька розділів якого містять 
конкретну інформацію про проведення державних закупівель. А саме:

1. ПошУК оголошеНь.
•	 	Проведення процедури закупівель – інформація про проведення всіх існуючих проце-

дур закупівель, які були оголошені замовниками. 
•	 	результати попередньої кваліфікації – інформація про учасників, які пройшли особли-

ву процедуру закупівель – попередню кваліфікацію, а відтак були допущені до подаль-
ших конкурсних торгів. 

Попередня кваліфікація – особлива процедура закупівель, яка застосовується в разі необхід-
ності попереднього визначення кваліфікаційної відповідності, фінансово-економічного стану 
та технічних і організаційних можливостей учасника, що пов’язано із складністю чи комплек-
сністю предмета закупівлі. Учасники, які пройшли кваліфікацію, допускаються до подальших 
конкурсних торгів. 

•	 	Повідомлення про акцепти – інформація про учасників, які попередньо перемогли у 
конкурсних торгах. 

Акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (пропозиції за результатами 
застосування переговорної процедури) - прийняття замовником пропозиції конкурсних торгів 
або цінової пропозиції, яку визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки (за 
результатами застосування переговорної процедури), та надання згоди на взяття зобов’язань на 
оплату предмета закупівлі або його частини (лота). 

•	 відомості щодо рішення Уповноваженого органу – рішення Мінекономрозвитку. 
•	 	Повідомлення про відміни – інформація про закупівлі, які замовник з тих чи інших при-

чин відмінив. Варто зазначити, що замовники зобов’язані вказувати причини відміни 
закупівель.   

•	 	результати закупівель – інформація про перебіг закупівель від оголошення про прове-
дення до оголошення про укладений договір між замовником та учасником. 

•	 	рішення органу оскарження – інформація про рішення АМКУ, які були прийняті під 
час розгляду скарг від учасників закупівель. Дана інформація є цінною, так як зазвичай 
містить опис конкретних порушень збоку замовників, а також факти змов учасників.   

•	 Міжнародні оголошення  - оголошення про проведення закупівель для іноземних учасників. 
•	 	інші закупівлі – інформація про закупівлі, які не здійснюються згідно з законодавством 

у сфері державних закупівель.
•	 відомості про рамкові угоди – інформація про рамкові закупівлі. 

2.  ПошУК ПлаНів – інформація про річні плани та щоквартальні звіти природних мо-
нополій.

3. геНеральНі заМовНиКи – перелік генеральних замовників. 
Генеральний замовник - орган державної влади, державна, комунальна установа чи органі-
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зація, визначені відповідно Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Респу-
бліки Крим, місцевими державними адміністраціями або виконавчими органами місцевих рад, 
відповідальними за організацію і проведення процедур закупівель в інтересах замовників за 
рамковими угодами.

4. звіТи Про УКлаДеННя Договорів Та зМіНи ісТоТНиХ УМов ДоговорУ – 
інформація про укладені договори природними монополіями. 

5. звіТ за резУльТаТаМи зДійсНеННя Договорів – перелік укладених договорів 
природними монополіями. 

Всі ці розділи містять важливу, але другорядну інформацію. Набагато важливішим є розділ 
«результати закупівель», адже він містить оголошення про результати всіх закупівель. 

Розділ «результати закупівель» містить функціональне меню, завдяки якому можна знайти 
будь-яку закупівлю за критеріями: 

•	 Номер	друкованого	журналу	«Вісник	державних	закупівель».
•	 Номер	оголошення	про	результати	закупівель.
•	 Процедура	закупівель.
•	 Галузь	закупівель.
•	 Предмет	закпівель.
•	 Діапазон	дат	проведення	закупівель.
•	 Регіон,	в	якому	проводились	закупівлі.
•	 Замовник,	переможець	та	предмет	конкурсних	торгів.
Варто пам’ятати! Діапазон дат проведення закупівель не може бути більшим за 120 календар-

них днів, що створює деякі незручності для користувача. регіон, в якому проводились закупівлі – 
це конкретна область, АРК чи Київ або Севастополь. Не можна вибрати одразу дві області, що 
також створює додаткові незручності. замовника закупівель можна знайти як за повною наз-
вою чи точним окремим словом із назви, так і за кодом ЄДРПОУ. Учасника лише за назвою чи 
окремим словом.

Пошукове меню в розділі «Результати закупівель».
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Перелік закупівель в розділі «Результати закупівель» містить наступну  корисну інформацію 
для громадського аудитора:  

•	 Галузь,	в	якій	здійснена	закупівля.	
•	 Замовник,	який	здійснив	закупівлю.	
•	 Назва	процедури	закупівель.	
•	 Предмет	закупівель.
•	 Результати	закупівель.	
•	 Переможець.	
•	 Сума	та	дата	укладеного	договору.
За допомогою крайньої справа стрілочки можна перейти до розділу «оголошення про ре-

зультати торгів», фактично до історії закупівель. 
Оголошення про результати торгів
Номер бюлетеня: 36 (882) від 05.05.2014
Номер оголошення у бюлетені: 115788
замовник торгів Відділ освіти Нахімовської райдержадміністрації м.Севас-

тополя, 02147670
адреса вул.Рози Люксембург, 50, м.Севастополь, 99001
Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 02147670
Повне найменування розпоряд-
ника:

Відділ освіти Нахімовської райдержадміністрації м. Севас-
тополя

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів

Перелік закупівель в розділі «Результати закупівель», який з`являється після заповнення пошукового вікна. 
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Інформація про предмет закупівлі
Галузь: Харчова промисловість та громадське харчування
ТРП: Товар
Код предмету закупівлі: 10.51.1
Предмет з класифікатору Молоко та вершки, рідинні, оброблені
Предмет: код 10.51.1 - молоко та вершки, рідинні, оброблені (лот 

№ 1 - молоко рідке жирністю 2,6% лот № 2 - молоко рідке 
жирністю 3,2% ) - лот № 1 - молоко рідке жирністю 2,6% – 
115000 л лот № 2 - молоко рідке жирністю 3,2% - 18000 л : 
лот 1 - молоко рідке жирністю 2,6% - 115000 л; лот 2 - моло-
ко рідке жирністю 3,2% - 18000 л

Кількість лотів: 2
Лоти оголошення: 1, 2
Місце поставки: ДНЗ Нахімовського р-ну м.Севастополя
Термін поставки: Протягом березня – грудня 2014 року

Інформація по лотах: 
№ Опис лота Кіль-

кість
Місце Термін поставки

1 молоко рідке жирністю 
2,6%

115000 л ДНЗ Нахімовського р-ну 
м.Севастополя

Протягом березня – грудня 
2014 року

2 молоко рідке жирністю 
3,2%

18000 л ДНЗ Нахімовського р-ну 
м.Севастополя

Протягом березня – грудня 
2014 року

Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформа-
цію:

www.nahimadm.gov.ua

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №001468, "ВДЗ" №2 (848) від 
06.01.2014р.

Номер оголошення, номер і дата міжнародного видан-
ня:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата бюлете-
ня:

№101621, "ВДЗ" №28 (874) від 
07.04.2014р.

результат процедури закупівлі: завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців торгів
Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації)
фізична особа-підприємець 
Денисов Євген Вікторович

ІПН 2276100057 99011, м.Севастополь, вул. В.Морська,25, 
кв.4
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Повний текст оголошення про результати торгів містить, між іншим, важливу інформацію щодо 
переможця. А саме його повну назву, код ЄДРПОУ та юридичну адресу. А також інформацію щодо 
договору: дату акцепту, вартість договору, дату укладення договору тощо. Вищенаведена інформа-
ція дає змогу громадському аудитору приступити до пошуку злочинних схем. Таких як змова учас-
ників, маніпуляції замовників чи розкриття цілих політико-бізнесових угрупувань. Проте, шукаю-
чи схеми, громадський аудитор зобов’язаний  пам’ятати і про соціальний аспект закупівель. Адже 
кожні торги проводяться з метою надання послуг населенню. І часто громадяни не доотримують 
ліки в лікарнях чи продукти харчування в школах не через злочинні схеми, а через некомпетент-
ність чиновників, які зірвали торги.    

кеЙС №1.     ЗМОВа УчаСникІВ У СФеРІ ЗаБеЗПечення ДІяЛьнОСТІ 
ОРганІВ ВЛаДи. 

Змова серед учасників чи між учасниками та замовниками - найпопулярніше корупційне дійство. 
фактично змову можна довести через грубі помилки учасників під час подачі пропозицій конкур-
сних торгів. Наприклад, в пропозиціях від учасників вказані однакові номери телефонів, юридичні 
адреси чи навіть власники фірм. Проте є і інші ознаки, які можуть свідчити про потенційну змову 
під час закупівель. А саме: 

1) Регулярно на торгах одного і того ж замовника приймають участь одні і ті ж учасники.
2) Регулярно одні і ті ж учасники приймають участь на торгах різних замовників.
3) Учасники подають ідентичні пропозиції конкурсних торгів. 
4) Учасники подають ідентичний товар від одного виробника.
5) Наявність скарг від одних учасників на інших під час проведення державних закупівель.
6)  Замовник в документації конкурсних торгів встановив унікальні технічні характеристики 

предмета закупівель, які може надати лише конкретний учасник.
7)  Замовник в документації конкурсних торгів робить акцент на певному бренді, як на техніч-

ній характеристиці предмета закупівель.         
Для прикладу розглянемо закупівлю в Київській області, під час якої громадські аудитори роз-

крили змову учасників. фактично така закупівля є хрестоматійною для  громадських аудиторів - по-
чатківців, так як містить ряд порушень чинного законодавства. 

У березні 2013 року Управління пенсійного фонду України в м. василькові за результатами 
державних закупівель уклало угоду на послуги охорони з ПП «Пітон» сумою 97,6 тис. гривень.   

Після пошуку закупівель в меню «результати закупівель» переходимо до історії закупівель – 
«Оголошення про результати торгів».

Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту: 02.04.2014

Лоти Дата акцепту Переможець Вартість 
договору

Дата 
договору

Додаткова 
інформа-
ція

1 02.04.2014 фізична особа-підприємець Де-
нисов Євген Вікторович

763 600 
грн.(з 
ПДВ)

22.04.2014

2 02.04.2014 фізична особа-підприємець Де-
нисов Євген Вікторович

127 620 
грн.(з 
ПДВ)

22.04.2014
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Оголошення про результати торгів
Номер бюлетеня: 26 (872) від 31.03.2014
Номер оголошення у бюлетені: 096800
замовник торгів Управління пенсійного фонду України в м.Василькові та 

Васильківському районі Київської області, 37885812
адреса вул.Соборна, 105, м.Васильків, Київська обл., 08600
Процедура закупівлі: Запит цінових пропозицій
ЄДРПОУ розпорядника: 00035323
Повне найменування розпорядни-
ка:

Пенсійний фонд України

Джерело фінансування: кошти Пенсійного фонду
ІНфОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ
Галузь: Товари, роботи, послуги
ТРП:
Код предмету закупівлі:
Предмет з класифікатору
Предмет: послуги, пов’язані з особистою безпекою (охорона примі-

щень управління Пенсійного фонду України в м. Василь-
кові та Васильківському районі Київської області), код 
80.10.1.

Місце поставки: Київська область, м. Васильків, вул. Соборна, 105, 08600; 
Київська область, Васильківський район, смт Гребінки, 
вул. Леніна, 88, 08662

Термін поставки: послуги надаються протягом 2014 року
ІНфОРМУВАННЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ
Адреса веб-порталу 
Уповноваженого органу:

www.tender.me.gov.ua

Адреса веб-сайту, на якому було 
розміщено інформацію:
Номер оголошення, номер і дата 
бюлетеня:

№051325, "ВДЗ" №14 (860) від 17.02.2014р.

Номер оголошення, номер і дата 
міжнародного видання:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, 
номер і дата бюлетеня:

№084417, "ВДЗ" №22 (868) від 17.03.2014р.

результат процедури закупівлі: завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців торгів
Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації)
Приватне підприємство 
"Пітон", код: 31519974

31519974 м.Київ, пр-т. Григоренка Петра, 19, кв. 101, 
02068, телефон/факс (044) 207-08-72
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Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту: 

Дата ак-
цепту

Переможець Вартість договору Дата дого-
вору

Додаткова 
інформація

Додаткова 
інформа-
ція

12.03.2014 Приватне підпри-
ємство "Пітон", код: 
31519974

97 600 грн.(з ПДВ) 25.03.2014

Отже, як видно із прикладу вище, саме «Оголошення про результат торгів» насичене доволі 
чіткою інформацією (підкреслена), з якою може працювати аудитор.

А саме: 
•	 	Назва	замовника	закупівель	та	його	код	реєстрації	–	Управління	пенсійного	фонду	Укра-

їни в м. Василькові та Васильківському районі Київської області, 37885812.
•	 	Процедура,	за	якою	здійснили	закупівлю	-	запит	цінових	пропозицій.	
•	 	Розпорядник	бюджетних	коштів	 (кому	надійшли	гроші	з	бюджету)	 -	 	Пенсійний	фонд	

України. 
•	 	Що	саме	купили	-	охорона	приміщень	управління	Пенсійного	фонду	України	в	м.	Василь-

кові та Васильківському районі Київської області. 
•	 	З	ким	заключили	договір	(хто	переміг	в	закупівлі)	-	Приватне	підприємство	«Пітон»,	код:	

31519974. 
•	 	Дата	укладеного	договору	та	сума	договору	-	25.03.2014	р.,	97	600	грн.(з	ПДВ).
Також з оголошення торгів можна взяти інформацію про перебіг торгів. Для цього необхідно 

перейти за посиланням (підкреслено зеленим кольором), яке перенаправить до оголошення про 
проведення торгів. В даному випадку – «Запит цінових пропозицій (котирувань)». 

Запит цінових пропозицій – процедура конкурсних торгів, яку може обрати замовник, якщо 
для товарів та послуг, які закуповуються, існує постійно діючий ринок, а їх вартість не пере-
вищує 300 тисяч гривень. Іншими словами, йдеться про закупівлю звичайних меблів, овочів, 
фруктів, канцелярії тощо. Замовник надсилає запит про ціни не менш ніж трьом учасникам та 
публікує	запит	у	«Віснику	державних	закупівель»	та	на	веб-порталі	www.tender.me.gov.ua.	Ціно-
ві пропозиції можуть подавати всі зацікавлені особи.

Запит цінових пропозицій (котирувань)

Номер бюлетеня: 14 (860) від 17.02.2014
Номер оголошення у бюлетені: 051325
ЗАМОВНИК ТОРГІВ
Назва: Управління пенсійного фонду України в м.Ва-

силькові та Васильківському районі Київської 
області

Код ЄДРПОУ: 37885812
Адреса: вул.Соборна, 105, м.Васильків, Київська обл., 

08600
Реєстраційний рахунок замовника: 2560930687129 в ТВБВ №10026/0688 філії ГУ 

по м. Києву та Київській обл. АТ "Ощадбанк", 
МфО 322669.
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ПОСАДОВА ОСОБА ЗАМОВНИКА, УПОВНОВАЖЕНА ЗДІЙСНЮВАТИ 
ЗВ'ЯЗОК З УЧАСНИКАМИ
ПІБ: Козленко Галина Віталіївна
Посада:
Телефони: (04571) 2-21-99
Телефони/факси: (04571) 2-10-86
Email: upfu10375@koupfu.gov.ua
ЄДРПОУ розпорядника: 00035323
Повне найменування розпорядника: Пенсійний фонд України
Джерело фінансування: кошти Пенсійного фонду
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:
ІНфОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ
Галузь: Товари, роботи, послуги
ТРП:
Код предмету закупівлі:
Предмет з класифікатору
Предмет: послуги, пов’язані з особистою безпекою (охо-

рона приміщень управління Пенсійного фон-
ду України в м. Василькові та Васильківському 
районі Київськоії області), код 80.10.1.

Кількість:
Місце поставки:
Термін поставки: послуги надаються протягом 2014 року.
Умови договору: згідно розділу ІХ Закону України "Про здійс-

нення державних закупівель" від 01.06.2010 р. 
№ 2289-VІ.

Строк дії пропозиції: 120 днів.
ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
Місце: Київська область, м. Васильків, вул. Володи-

мирська, 43-А, кімната № 2, 08600, телефон/
факс (04571) 2-21-99

Спосіб: особисто та/або поштою
Дата та час кінцевого строку:1 04.03.2014 10:00
РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ
Місце: Київська область, м. Васильків, вул.Соборна, 

105, кімната №4, 08600, телефон/факс (04571) 
2-36-36

Дата та час розкриття: 04.03.2014 14:00
Додаткова інформація:
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Інформація про акцепти:
№ оголошення Лоти
№078239, "ВДЗ" №20 (866) від 10.03.2014р.
№084417, "ВДЗ" №22 (868) від 17.03.2014р.

Інформація про результати закупівлі:
№ оголошення Результат про-

цедури закупів-
лі

Лоти

№096800, "ВДЗ" №26 (872) від 
31.03.2014р.

31519974 м.Київ, пр-т. Григоренка Петра, 19, кв. 101, 
02068, телефон/факс (044) 207-08-72

Завершені з визначенням 
переможця

Інші документи
Тип документу файл(и)
Запит цінових пропозицій 14022O545137_ЗЦП_1.

DOC	
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, цінових 
пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

14022O545137_ПР_1.DOC		

Із такого оголошення громадський аудитор може отримати наступну інформацію.
•	 		Документація	конкурсних	торгів	(умови	в	участі	в	торгах)	–	в	даному	випадку	запит	ці-

нових пропозицій, так як процедура за якою проводились торги – запит. 
•	 	Протоколу	розкриття	пропозицій	від	учасників	торгів	-	Протокол	розкриття	пропозицій	

конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій.
•	 Звіт	про	результати	проведення	процедури	закупівлі.
•	 Інформація	про	вартість	одиниці	товару	під	час	акцепту,	якщо	закуповують	товар.		
•	 Інформація	про	вартість	одиниці	товару	на	момент	укладання	договору,	якщо	закупову-

ють товар.  
Як видно із прикладу, в «Запиті цінових пропозицій» відсутній останній документ – «Звіт про 

результати проведення закупівлі». Слід пам’ятати, що час появи всіх документів на веб-порталі 
(тобто, коли замовники повинні їх оприлюднити) чітко регламентується законом про здійснен-
ня державних закупівель. Отже, якщо ви не бачите якогось документа, то потрібно з’ясувати, 
чи вже прийшов час, коли він мав з’явитися на веб-порталі. З іншого боку, достатньо часто 
замовники ігнорують вимоги закону та не розміщують всі необхідні документи на веб-порталі. 
Це є підставою для звернення до  Державної фінансової інспекції з приводу порушення закону 
та притягнення замовників до адміністративної відповідальності, згідно з Кодексом про адміні-
стративні правопорушення.

Тепер більш детально розглянемо два інших документи – запит і протокол розкриття про-
позицій. 

Документація конкурсних торгів (запит). Корисною інформацією для громадських аудиторів 
в такому документі є технічний опис предмета закупівлі. Зазвичай такий опис знаходиться в 
додатках на останніх сторінках під  назвою «Технічні характеристики».
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В  прикладі з Управлінням пенсійного фонду, інформація про необхідний предмет закупівлі 
виглядає так:

№ п/п Найменування послуг одини-
ця вимі-
ру

Кіль-
кість

Ціна за одини-
цю (грн., з ПДв, 
щомісячно)

1. Послуги з цілодобової охорони приміщення 
управління за адресою м. Васильків, вул. 
Соборна, 105

пост 1

2. Послуги з цілодобової охорони приміщення 
управління за адресою смт. Гребінки, вул. 
Леніна, 88

пост 1

Протокол розкриття пропозицій. Другий документ містить необхідну інформацію про ВСІХ 
учасників закупівель, які подали свою пропозицію на торги. А саме:

•	 Назва	учасника	та	його	код.	
•	 Юридична	адреса	учасника	та	його	телефон.
•	 Запропонована	ціна.

Номер і дата 
реєстрації замов-
ником пропози-
ції конкурсних 
торгів (кваліфі-
каційної про-
позиції, цінової 
пропозиції)

Повне найменування (для 
юридичної особи) або пріз-
вище, ім’я, по батькові (для 
фізичної особи) учасника про-
цедури закупівлі, ідентифіка-
ційний код/реєстраційний но-
мер облікової картки платника 
податків*, місцезнаходження/
місце проживання, телефон/
телефакс

Інформація про 
наявність чи 
відсутність необ-
хідних докумен-
тів, передбачених 
документацією 
конкурсних торгів 
(запитом щодо 
цінових пропози-
цій)

Ціна пропозиції або 
ціни окремих частин 
предмета закупівлі 
(лотів) (якщо окремі 
частини предмета 
закупівлі визначе-
ні замовником для 
надання учасниками 
пропозицій щодо 
них)

№ 1 від 
28.02.2014р.

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «ДОН І К» 
код ЄДРПОУ 37287630,
юр. адреса: 91050, м. Луганськ, 
вул. Тухачевського, 11а, прим. 
120, тел. (0642)41-65-44, факс 
(0642) 41-65-44

Документи в наяв-
ності

17 568,00 грн. 
(з ПДВ)

№ 2 від 
03.03.2014р.

Приватне підприємство «Стрі-
лець-2» 
код ЄДРПОУ 32373494, 
юр. адреса: 03048, м. Київ, вул. 
Кадетський Гай, 11, кв. 108, 
тел./факс (044)246-18-19

Документи в наяв-
ності

11 900,00 грн. 
(з ПДВ)

№ 3 від 
04.03.2014р.

Приватне підприємство «Пі-
тон» код ЄДРПОУ 31519974,
 юр. адреса: 02068, м. Київ, 
пр-т. Григоренка Петра, 19, кв. 
101, тел. (044)207-08-72, факс 
(044)207-08-72

Документи в наяв-
ності

10 540,80 грн.
(з ПДВ)
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№ 4 від 
04.03.2014р.

Приватне підприємство «фа-
раон» 
код ЄДРПОУ 32304530,
 юр. адреса: 02068, м. Київ, пр- 
т. Григоренка Петра, 19, кв. 100 
тел./факс (044)227-54-27

Документи в наяв-
ності

9 662,40 грн.
(з ПДВ)

№ 5 від 
04.03.2014р

Приватне підприємство «2Д 
Сек’юріті груп»
код ЄДРПОУ 37499917, 
юр. адреса: 03134, м. Київ, вул. 
Симиренка, 23, кв. 168,  
тел. (044)592-22-13, факс 
(044)402-88-93

Документи в наяв-
ності

14 640,00 грн. 
(без ПДВ)

№ 6 від 
04.03.2014р.

Приватне підприємство «Га-
рантус»
 код ЄДРПОУ 36517641, 
юр. адреса: 03134, м. Київ, вул. 
Симиренко, 19, кв. 15,  
тел. (044)599-68-63, факс 
(044)223-33-68

Документи в наяв-
ності

13 468,80 грн. 
(без ПДВ)

№ 7 від 
04.03.2014р.

Товариство з обмеженою від-
повідальністю «МІВ-1»
код ЄДРПОУ 34439860, 
юр. адреса: 08150, Київська 
обл., м. Боярка, вул. Петров-
ського, 24/6, тел. (04598)47-618

Документи в наяв-
ності

19 987,40 грн. 
(без ПДВ)

Приклад протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів

За допомогою протоколу громадський аудитор може скласти історію про учасників та пе-
реможців торгів. Проаналізувати юридичні адреси. Перевірити, які ще фірми зареєстровані за 
цими ж адресами. Встановити власників фірм учасників торгів. Перевірити реальність телефон-
них номерів. 

В пошуку допоможуть кілька офіційних сайтів.  
1.  ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА фІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИ-

ЄМЦІВ.  ДОСТУПНИЙ ЗА АДРЕСОЮ	www.IrC.gOv.ua.	
З онлайн-реєстру безкоштовно можна дізнатись таку інформацію про підприємство: 
•	 адреса;	
•	 контактний	телефон;	
•	 дата	та	орган	державної	реєстрації;	
•	 П.І.Б.	керівника;
•	 засновників;
•	 статутний	капітал;
•	 відомості	про	банкрутство;	
•	 види	діяльності;	
•	 дані	про	припинення	діяльності	тощо.
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2. РЕЄСТР ДАНИХ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ. ДОСТУПНИЙ ЗА АДРЕСОЮ WWW.
smIDa.gOv.ua.	ДОСТУП	ДО	НЕЇ	Є	БЕЗКОшТОВНиМ.	

За допомогою цієї бази можна дізнатись про:
•	керівництво	товариств;	
•	власників	більше	10%	акцій	(але	дані	про	власників-фізичних	осіб	не	розкриваються);	
•	річні	звіти	із	фінансовими	показниками	діяльності	товариства	тощо.
В	нагоді	стане	неофіційний,	але	з	достовірною	інформацією	сайт	www.z.texty.org.ua.	За	слова-

ми	авторів	сайту,	Z.Texty	-	інструмент,	за	допомогою	якого	можна	дізнатися,	що	відбувається	в	
галузі державних закупівель. Кожен бажаючий може дослідити скільки коштів було витрачено 
на держзакупівлі за певний період часу, яке відомство і скільки витрачало за обраний відрізок 
часу, які компанії вигравали найбільші тендери, як в цілому так і по галузях.   

Як видно із вищенаведеного протоколу, в торгах приймали участь підозрілі учасники – зареє-
стровані за однією адресою фірми-сусіди(підкреслено). Теоретично, вони можуть бути пов’яза-
ні між собою. Крім того, згідно протоколу розкриття, найменшу ціну запропонував сусід «Піто-
на» - «фараон». Однак, чомусь відмовився від перемоги. Зважаючи на те, що замовник підписав 
договір  з «Пітоном», є всі підстави для висновків, що «фараон» спеціально відмовився на ко-
ристь «Пітону». Адже, учасники пов’язані, в «Пітона» ціна вища, а відтак і вигода для останньо-
го більша. 

кеЙС №2.     ПРихОВУВання ІнФОРМацІї У СФеРІ наДання ПОСЛУг 
ОРганаМ ВЛаДи. 

Приховування інформації – найулюбленіший прийом нечесних замовників, який дозволяє 
фактично визначити саме «потрібного» переможця державних закупівель. Як вже зазначалося 
в першому кейсі, замовник зобов’язаний в оголошення про проведення закупівель розмістити 
наступні конкретні документи: 

•	 	Документація	конкурсних	торгів	(умови	в	участі	в	торгах)	–	в	даному	випадку	запит	ці-
нових пропозицій, так як процедура за якою проводились торги – запит. 

•	 	Протоколу	розкриття	пропозицій	від	учасників	торгів	–	Протокол	розкриття	пропозицій	
конкурсних торгів, цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій.

•	 Звіт	про	результати	проведення	процедури	закупівлі.
•	 Інформація	про	вартість	одиниці	товару	під	час	акцепту.	Якщо	закуповують	товар.		
•	 	Інформація	про	вартість	одиниці	товару	на	момент	укладання	договору.	Якщо	закупову-

ють товар.  
Коли ж одного з таких документів не вистачає, значить замовник приховує інформацію. Ав-

томатично порушує закон про здійснення державних закупівель. Хоча треба мати на увазі, що 
інколи адміністратори веб-порталу не опубліковують вчасно всі необхідні документи. 

Проте, громадський аудитор має перевіряти і зміст документів. Чи є там вся інформація. 
Найцікавіший в такому випадку є протокол розкриття пропозицій від учасників. Тому що від-
сутність деяких записів, наприклад ціни від учасників, відкриває широкі можливості замовни-
кам для маніпуляцій під час державних закупівель. 

28 лютого 2014 року Броварський міськвиконком за результатами тендеру уклав угоду з 
ТОВ «Бломінфо-Юкрейн» на суму 3 400 170 гривень. Київська компанія має провести інвен-
таризацію земель в м. Бровари. Кошти передбачені із місцевого бюджету. Про це повідомляє 
«Вісник державних закупівель» від 10.03.2014. 
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Оголошення про результати торгів

Номер бюлетеня: 20 (866) від 10.03.2014
Номер оголошення у бюлетені: 074197
Замовник торгів Броварський міськвиконком Київської облас-

ті, 04054932
Адреса вул.Гагаріна, 15, м.Бровари, Київська обл., 

07400
Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 04054932
Повне найменування розпорядника: Виконавчий комітет Броварської міської ради 

Київської області
Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
ІНфОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ
Галузь: Товари, роботи, послуги
ТРП: Послуга
Код предмету закупівлі: 71.12.1
Предмет з класифікатору Послуги інженерні
Предмет: код 71.12.1 - послуги інженерні (Послуги ін-

женерні з проведення інвентаризації земель у 
межах міста Бровари Київської області)

Місце поставки: Київська область м.Бровари вул. Гагаріна, 15
Термін поставки: 2014 рік
ІНфОРМУВАННЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №221322, "ВДЗ" №101 (844) від 23.12.2013р.

Номер оголошення, номер і дата міжнародно-
го видання:

№014604,	"aPP"	№52	(178)	від	24.12.2013р.

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 
бюлетеня:

№053230, "ВДЗ" №13 (859) від 13.02.2014р.

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців торгів

Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації)
ТОВ "Бломінфо-Юкрейн" 33496357 С.Скляренка, 15, м.Київ-073, 03073
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Завершені з визначенням переможця

Дата акцепту:         10.02.2014
Дата акцеп-
ту

Переможець Вартість договору Дата договору Додаткова ін-
формація

10.02.2014 ТОВ "Бломін-
фо-Юкрейн"

3 400 170,44 грн.(з 
ПДВ)

28.02.2014

Інвентаризація земель проводиться з метою забезпечення ведення Державного земельного 
кадастру. Орієнтовно опрацюють площу в 3 400 га.

Єдиним конкурентом на тендері виступило держпідприємство «Центр державного земельно-
го кадастру».

На перший погляд здається, що торги пройшли бездоганно. Два учасники. Перемагає най-
нижча ціна. Всі документи опубліковані. 

Оголошення про заплановану закупівлю

Номер бюлетеня: 101 (844) від 23.12.2013
Номер оголошення у бюлетені: 221322
Замовник торгів
Назва: Броварський міськвиконком Київської облас-

ті
Код ЄДРПОУ: 04054932
Адреса: вул.Гагаріна, 15, м.Бровари, Київська обл., 

07400
Реєстраційний рахунок замовника: 35424031000013
Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками
ПІБ: Гнатюк Ніна Іванівна
Посада: начальник загального відділу виконкому
Телефони: (04594) 5-25-04
Телефони/факси: (04594) 5-24-94
Email:
Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 04054932
Повне найменування розпорядника: Виконавчий комітет Броварської міської ради 

Київської області
Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua

Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:
Інформація про предмет закупівлі
Галузь: Товари, роботи, послуги
ТРП: Послуга
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Код предмету закупівлі: 71.12.1
Предмет з класифікатору Послуги інженерні
Предмет: Послуги інженерні з проведення інвентари-

зації земель у межах міста Бровари Київської 
області

Кількість:
Місце поставки: Київська область м.Бровари вул. Гагаріна, 15
Термін поставки: 2014 рік
Отримання документації
Місце: за адресою замовника, каб.300
Спосіб: особисто або поштою
Забезпечення пропозиції не вимагається
Строк надання:
Умови надання:
Подання пропозицій
Місце: за адресою замовника, каб.300
Дата та час кінцевого строку: 23.01.2014 11:00
Розкриття пропозицій
Місце: за адресою замовника, мала зала, кімн.204
Дата та час розкриття: 23.01.2014 15:00
Додаткова інформація: Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 

16 Закону

Інформація про акцепти:
№ оголошення Лоти
№053230, "ВДЗ" №13 (859) від 13.02.2014р.

Інформація про результати закупівлі:
№ оголошення Результат процеду-

ри закупівлі
Лоти

№074197, "ВДЗ" №20 (866) від 
10.03.2014р.

33496357 С.Скляренка, 15, м.Київ-073, 
03073

Завершені з визначенням переможця

Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту:         10.02.2014
Тип документу файл(и)
Документація конкурсних торгів або кваліфікаційна 
документація

•	 кваліфікаційна	документація.doc		

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

•	 Протокол	розкриття	23.01.2014	
.doc	

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, 
цінових пропозицій, кваліфікаційних пропозицій

•	 Протокол	10.02.2014	розкриття	
.doc		

Звіт про результати проведення процедури закупівлі •	 звіт	2014	про	торги	земля.doc	
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Однак, якщо проаналізувати зміст документів, виявиться, що торги не зовсім чесні. Пред-
ставники конкурсного комітету не опублікували в протоколі розкриття пропозицій від учасни-
ків запропоновані суми.
Номер і дата 
реєстрації за-
мовником про-
позиції  кон-
курсних торгів 
(кваліфікацій-
ної пропозиції, 
цінової пропо-
зиції) 

Повне найменування для 
(юридичної особи) або та 
прізвище, ініціали (для 
фізичної особи) учасника 
процедури закупівлі, іден-
тифікаційний код місце 
знаходження/ місце прожи-
вання/ реєстрації, телефон/
телефакс 

Інформація про 
наявність необ-
хідних докумен-
тів, передбачених 
документацією 
конкурсних торгів 
(запитом щодо ці-
нових пропозицій) 

Ціна пропозиції або ціни 
окремих частин предмета 
закупівлі (лотів) (якщо 
окремі частини предмета 
закупівлі визначені за-
мовником для надання 
учасниками пропозицій 
щодо них)

     01.

23.01.2014

ТОВ «Бломінфо-Юкрейн»
код  33496357
м. Київ-073
вул. С. Скляренка, 15. 
03073
тел.044 3905205
       044 2587266

Ціна Цифрами

Прописом

      02.
23.01.2014

ДП «Центр державного 
земельного кадастру»
код  21616582
м. Київ-151 
вул. Народного 
ополчення, 3
03151
тел.044 4540188
       044 2704727

Ціна Цифрами

Прописом

Таким чином не був дотриманий принцип прозорості. фактично приховування запропоно-
ваних сум замовником надає останньому простір для маніпулювання результатами торгів.

кеЙС №3.    ЗРиВ ТОРгІВ чеРеЗ ТехнІчнУ ПОМиЛкУ ЗаМОВника 
(В ОСВІТнІЙ СФеРІ) 

Громадський аудитор зобов’язаний пам’ятати і про соціальний аспект закупівель, досліджу-
ючи державні закупівлі. Адже кожні торги, проводяться з метою надання послуг населенню. І 
часто громадяни не доотримують ліки в лікарнях чи продукти харчування в школах не через 
злочинні схеми, а через некомпетентність чиновників, які зірвали торги.    

19 лютого 2014 року Відділ освіти Сквирської райдержадміністрації відмінив тендер на заку-
півлю 150 000 гарячих обідів. Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». 

Оголошення про результати торгів

Номер бюлетеня: 19 (865) від 06.03.2014
Номер оголошення у бюлетені: 071913
Замовник торгів Відділ освіти Сквирської райдержадміністра-

ції Київської області, 02143778
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Адреса вул.Богачевського, 55, м.Сквира, Київська 
обл., 09000

Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 02143778
Повне найменування розпорядника: Відділ освіти Сквирської райдержадміністра-

ції
Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
ІНфОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ
Галузь: Харчова промисловість та громадське харчу-

вання
ТРП: Послуга
Код предмету закупівлі: 56.29.2
Предмет з класифікатору Послуги їдалень
Предмет: код 56.29.2 – послуги їдалень (Послуги з орга-

нізації гарячого харчування учнів навчальних 
закладів Сквирського району) - 150000 гаря-
чих обідів

Місце поставки: Київська обл., навчальні заклади Сквирського 
району

Термін поставки: лютий-грудень 2014 року
ІНфОРМУВАННЯ ПРО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №010050, "ВДЗ" №6 (852) від 20.01.2014р.
Номер оголошення, номер і дата міжнародно-
го видання:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 
бюлетеня:

(відсутнє)

Результат процедури закупівлі: Відмінені

Відмінені
Дата рішення Текст причини Додаткова інформація
19.02.2014 На участь у торгах було подано менше двох кон-

курсних пропозицій

Ще 20 січня був оголошений тендер, з метою організувати харчування учнів протягом 2014 
року.	Однак,	на	торги	ніхто	не	подав	заявки.	Чому?	Якщо	перевірити	обов’язкові	до	оприлюд-
нення документи, виявиться, що комітет конкурсних торгів не розмістив в оголошенні про про-
ведення торгів умови участі в торгах, а саме документацію конкурсних торгів.

Оголошення про заплановану закупівлю
Номер бюлетеня: 6 (852) від 20.01.2014
Номер оголошення у бюлетені: 010050
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ЗАМОВНИК ТОРГІВ
Назва: Відділ освіти Сквирської райдержадміністра-

ції Київської області
Код ЄДРПОУ: 02143778
Адреса: вул.Богачевського, 55, м.Сквира, Київська 

обл., 09000
Реєстраційний рахунок замовника: 35418011002133
Посадова особа замовника, уповноважена 
здійснювати зв'язок з учасниками
ПІБ: Заболотний Олександр Вікторович
Посада:
Телефони: 0456852575
Телефони/факси: (04568) 5-25-75
Email:
Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 02143778
Повне найменування розпорядника: Відділ освіти Сквирської райдержадміністра-

ції
Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:
ІНфОРМАЦІЯ ПРО ПРЕДМЕТ ЗАКУПІВЛІ
Галузь: Харчова промисловість та громадське харчу-

вання
ТРП: Послуга
Код предмету закупівлі: 56.29.2
Предмет з класифікатору Послуги їдалень
Предмет: Послуги з організації гарячого харчування 

учнів навчальних закладів Сквирського райо-
ну

Кількість: 150000 гарячих обідів
Місце поставки: Київська обл., навчальні заклади Сквирсько-

го району
Термін поставки: лютий-грудень 2014 року
ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТАЦІї
Місце: за адресою замовника, кабінет начальника
Спосіб: на письмовий запит, особисто або поштою
Забезпечення пропозиції не вимагається
Строк надання:
Умови надання:
ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ
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Інформація про відміни
№ оголошення Лоти
№063842, "ВДЗ" №16 (862) від 24.02.2014р.

Інформація про результати закупівлі:
№ оголошення Результат процедури закупівлі Лоти
№071913, "ВДЗ" №19 (865) від 
06.03.2014р.

Відмінені

Інші документи
Тип документу файл(и)

Таким чином потенційні учасники просто не знали, як прийняти участь в торгах. А школярі 
Сквирського району не отримали вчасно 150 000 гарячих обідів. 

кеЙС №4. ЗРиВ ТОРгІВ, якиЙ СТВОРюЄ ЗагРОЗУ ЗДОРОВ’ю ДІТеЙ. 
Окрім змов, недбалості та корупції під час державних закупівель, громадський аудитор зо-

бов’язаний пам’ятати про соціально значущу сторону питання. Для прикладу, деякі торги відмі-
няються через брак коштів у бюджеті. Проте, наслідки такої відміни інколи можуть загрожува-
ти здоров`ю та життю громадян. 

Наприклад, 03 лютого 2014 року відділ освіти Рокитнянської райдержадміністрації прийняв 
рішення скасувати заплановану закупівлю водопостачання у КП «Рокитне водоканал».

За 168 500 гривень із місцевого бюджету планували забезпечити водою навчальні заклади на 
2014 рік. Від 17 січня тривали перемовини з водоканалам. За повідомленням відділу освіти угода 
зірвалася - через скорочення видатків. Таким чином, навчальні заклади в районі постали перед 
загрозою залишитись без води. А відтак може зірватися навчальний процес для тисяч учнів.

Інформація про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника

Номер бюлетеня: 13 (859) від 13.02.2014
Номер оголошення у бюлетені: 048571
Замовник торгів: Відділ освіти Рокитнянської райдержадміні-

страції Київської області, 02143761, вул.За-
водська, 2, смт.Рокитне, Київська обл., 09600

Процедура закупівлі: Закупівля в одного учасника
ЄДРПОУ розпорядника: 02143761

Місце: за адресою замовника, кабінет начальника
Дата та час кінцевого строку: 19.02.2014 11:00
РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ
Місце: за адресою замовника, кабінет начальника
Дата та час розкриття: 19.02.2014 11:30
Додаткова інформація:
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Повне найменування розпорядника: Відділ освіти Рокитнянської районної дер-
жавної адміністрації

Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
Інформація про предмет закупівлі
Галузь: Товари, роботи, послуги
ТРП:
Код предмету закупівлі: 36.00.2
Предмет з класифікатору Обробляння та розподіляння води трубопро-

водами
Предмет: код 36.00.2 – обробляння та розподіляння 

води трубопроводами (централізоване водо-
постачання та водовідведення)

Місце поставки: за адресою замовника
Термін поставки: 2014
Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:

www.osvitark.at.ua

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №028734, "ВДЗ" №10 (856) від 03.02.2014р.
Номер оголошення, номер і дата міжнародно-
го видання:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 
бюлетеня:

(відсутнє)

Обгрунтування застосування процедури в 
одного учасника:

028734/1 від 03.02.2014р.

Дата відправлення запрошення до участі: 17.01.2014.
Результат процедури закупівлі: Відмінені

Інформація про переможців торгів
Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації)
КП "Рокитне водоканал" 35512176 смт. Рокитне, Київська обл.

Відмінені
Дата рішення Текст причини Додаткова інформація
03.02.2014 Через скорочення видатків на здійснення закупів-

лі товарів, робіт і послуг

кеЙС №5.  ПОЛІТична кОРУПцІя У СФеРІ жкг. 
Через неналежну роботу правоохоронних та контролюючих органів, в Україні стало розпо-

всюдженим явище, коли політики активно займаються бізнесом. І лобіюють власні господарські 
інтереси. Для того, щоб викрити нечесних політиків, громадським аудиторам варто активно 
користуватися пошуковою системою «Гугл», спеціалізованими порталами (такі як «Наші Гро-
ші»,	«z.texty»,	«Тендергід»	та	інші),	і	Єдиним	державним	реєстром	юридичних	осіб	та	фізичних	
осіб-підприємців. 
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08 січня 2014 року Служба автомобільних доріг у Київській області за результатами тендеру 
уклала договір з ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» на поточний ремонт автомобільної дороги М-05 Київ 
– Одеса, ділянка км 11+660 – км 12+760, протяжністю 1,1 км. Ціна ремонту – 1,061 млн. гривень. 
Ремонт має завершитися до 2015 року. 

Оголошення про заплановану закупівлю

Номер бюлетеня: 4 (850) від 13.01.2014
Номер оголошення у бюлетені: 011934
Замовник торгів Служба автомобільних доріг у Київській 

області Держагентства автомобільних доріг 
України, 26345736

Адреса вул.Народного Ополчення, 11-А, м.Київ, 
03680, Україна

Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника:
Повне найменування розпорядника: Державне агентство автомобільних доріг 

України, код за ЄДРПОУ 37641918.
Джерело фінансування: кошти державного бюджету України
Інформація про предмет закупівлі
Галузь: Будівництво, будівельні матеріали та спецтех-

ніка
ТРП:
Код предмету закупівлі:
Предмет з класифікатору
Предмет: ГБН Г.1-218-182:2011 Поточний середній ре-

монт автомобільної дороги М-05 Київ - Одеса 
на ділянці км 11+660 - км 12+760, протяжніс-
тю 1,1 км (додаткові роботи)

Місце поставки: автомобільна дорога М-05 Київ - Одеса
ТЕРМІН ПОСТАВКИ: 2013р. - 2014р.
Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено 
інформацію:

www.ukravtodor.gov.ua

Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №193047, "ВДЗ" №89 (832) від 11.11.2013р.
Номер оголошення, номер і дата міжнародно-
го видання:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 
бюлетеня:

№232638, "ВДЗ" №101 (844) від 23.12.2013р.

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця
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Пошук на спеціалізованих сайтах інформації про учасників торгів є ключовою умовою успіш-
ного аудиту державних закупівель.

Інформація про переможців торгів
Повна назва Код ЄДРПОУ Адреса (для публікації)
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"РОСТДОРСТРОЙ". Ідентифікаційний код/
реєстраційний номер облікової картки плат-
ника податків: код ЄДРПОУ - 33658865

33658865 65012, м. Одеса, Приморський 
р-н, вул.Мала Арнаутська, 46, 
тел./факс (048) 784-75-30, (048) 
784-75-31

Завершені з визначенням переможця
Дата акцеп-
ту

Переможець Вартість 
договору

Дата догово-
ру

Додаткова 
інформація

19.12.2013 Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю "РОСТДОРСТРОЙ". Ідентифі-
каційний код/реєстраційний номер 
облікової картки платника податків: 
код ЄДРПОУ - 33658865

1 061 244 
грн.(з 
ПДВ)

08.01.2014

Єдиним конкурентом «РОСТДОРСТРОЮ» виступило дочірнє підприємство «Київське об-
ласне дорожнє управління» ВАТ «Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги Украї-
ни», проти якого від липня 2013 року порушено справу про банкрутство. Відповідно до закону 
про держзакупівлі учасники мають надавати підтвердження про відсутність справ банкрутства. 
Тож підозріло, чому пропозицію «Автомобільних доріг України» не відхилили. За даними ЗМІ, 
«РОСТДОРСТРОЙ» входить до бізнес-угрупування екс-нардепа від ПР Геннадія Труханова.
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кеЙС №6. МанІПУЛюВання З УМОВаМи УчаСТІ В ТОРгах В ОСВІТнІЙ СФеРІ 
Нерідко замовники вдаються до хитрощів, з метою забезпечити перемогу «потрібному» учас-

нику. Зазвичай маніпуляції відбуваються на рівні опису технічних характеристик предмету за-
купівель. Тобто, предмет описується так, що запропонувати подібний може тільки один учас-
ник. 

Відділ освіти Тетіївської райдержадміністрації 28 січня 2014 року уклав низку договорів за 
результатами держзакупівель на перевезення дітей та вчителів до шкіл під час навчання. 

1) На 50,5 тис. гривень договір підписаний з фОП Касянчук В.А.
2) На 46,5 тис. гривень договір підписаний з фОП Лановенко В.В. 
3) На 137,8 тис. гривень з фОП Казнадзей Н.І. 
Кошти заплатять з місцевого бюджету. Торги проводилися по трьох лотах. Окрім вище згада-

них підприємців, ніхто участі в торгах не брав. 

Оголошення про результати торгів
Номер бюлетеня: 10 (856) від 03.02.2014
Номер оголошення у бюлетені: 037699
Замовник торгів Відділ освіти Тетіївської райдержадміністрації Київ-

ської області, 02143689
Адреса вул. Цвіткова, 11, м.Тетіїв, Київська обл., 09800
Процедура закупівлі: Відкриті торги
ЄДРПОУ розпорядника: 02143689
Повне найменування розпорядника: Відділ освіти Тетіївської райдержадміністрації
Джерело фінансування: кошти місцевих бюджетів
Інформація про предмет закупівлі
Галузь: Транспортні засоби та комплектуючі, технічне обслу-

говування, транспортні послуги
ТРП:
Код предмету закупівлі: 49.31.2
Предмет з класифікатору Послуги міського та приміського пасажирського на-

земного транспорту, інші
Предмет: код 49.31.2 - послуги міського та приміського паса-

жирського наземного транспорту, інші - відповідно 
до документації конкурсних торгів (3 лоти)

Кількість лотів: 3
Лоти оголошення: 1-3
Місце поставки: м. Тетіїв Київської обл.
Термін поставки: протягом 2014 року

Інформація по лотах:
№ Опис лота Кількість Місце Термін поставки
1

2

3
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Інформування про процедуру закупівлі
Адреса веб-порталу Уповноваженого органу: www.tender.me.gov.ua
Адреса веб-сайту, на якому було розміщено інформацію:
Номер оголошення, номер і дата бюлетеня: №196067, "ВДЗ" №91 (834) від 18.11.2013р.
Номер оголошення, номер і дата міжнародного 
видання:

(відсутнє)

Номер повідомлення про акцепт, номер і дата 
бюлетеня:

№014174, "ВДЗ" №4 (850) від 13.01.2014р.

Результат процедури закупівлі: Завершені з визначенням переможця

Інформація про переможців торгів
Повна назва Код ЄДР-

ПОУ
Адреса (для публікації) Місце Термін поставки

фОП Касянчук В.А. 2491007456 09800, Київська обл. Тетіїв-
ський р-н, с. Денихівка

фОП Лановенко В.В. 2464007533 09800, Київська обл., м. Теті-
їв, вул. Будьоного, 13

фОП Казнадзей Н.І. 2121612466 09800, Київська обл., м. Теті-
їв, вул.. Новоросійська,12

Завершені з визначенням переможця
Дата акцепту: 09.01.2014

Лоти Дата 
акцепту

Переможець Вартість договору Дата 
договору

Додаткова
інформація

1 09.01.2014 фОП Касянчук В.А. 50 456,12 грн.(без 
ПДВ)

28.01.2014

2 09.01.2014 фОП Лановенко 
В.В.

46 554,16 грн.(без 
ПДВ)

28.01.2014

3 09.01.2014 фОП Казнадзей 
Н.І.

137 800 грн.(без ПДВ) 28.01.2014

Казнадзей Надія Іванівна перемогла на третьому лоті Лановенка, який запропонував тран-
спортні послуги майже на 4 тис. гривень дорожче. Відповідно до технічного завдання лоту № 3, 
дітей та вчителів треба провезти за рейсом Тетіїв-Дзвеняче-Михайлівка-Теліжинці, а також за 
рейсом Тетіїв-Бурківці протягом 212 днів. Однак, не відомо, як підприємці розрахували запро-
поновану	вартість	перевезення?	Адже,	саме	на	третьому	лоті	відділ	освіти	не	вказав	кількість	
дітей, яких треба возити до Бурківців та Теліжинців (дивіться фото).
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як ОСкаРжиТи ПОРУШення ДеРжаВних ЗакУПІВеЛь?

Відповідно до статті 8 закону про державні закупівлі органом оскарження результатів закупі-
вель є Антимонопольний комітет України. Скарги розглядаються постійно діючою адміністра-
тивною колегією з розгляду скарг у складі трьох державних уповноважених. До АМКУ слід звер-
татися, якщо порушуються принципи конкуренції чи недискримінації учасників. Наприклад, 
замовник виписав технічну характеристику предмета закупівель під конкретного учасника, або 
учасники подали однакові дані в своїх пропозиціях на конкурсні торги, або замовник необґрун-
товано відсторонив від торгів одного з учасників.  

Окрім, АМКУ громадський аудитор має право звернутися до безпосередньо до керівни-
цтва замовника держзакупівель, органів прокуратури, МВС, Мінекономрозвитку та Держфі-
нінспекції, які відповідно до закону «Про звернення громадян» зобов’язані відреагувати на 
повідомлення про порушення законодавства. Але при звернення до ДфІ, варто пам’ятати, що 
останні перенаправляють виявлені порушення законодавства до правоохоронних органів. Мі-
некономрозвитку проводить моніторинг закупівель, однак по завершенню надає рекомендації 
замовнику, як недопустити виявлені порушення в майбутньому. В разі грубих порушень закону 
матеріали моніторингу також надсилаються правоохоронним органам.   

Відповідно до закону «Про звернення громадян» схема оскарження виглядає наступним чином:

Як вже зазначалося вище, проведення державних закупівель відбувається в кілька етапів. Де-
які з них містять корупційні ризики.

Оприлюднення річних планів закупівель. 
Закупівлі здійснюються відповідно до річного плану, який містить перелік запланованих 

закупівель, розміщених в календарному порядку. Річний план та зміни до нього обов’язково 
оприлюднюються	на	веб-порталі	 tender.me.gov.ua	протягом	п’яти	робочих	днів	 із	дня	затвер-
дження річного плану або змін до нього. Річний план та зміни до нього також оприлюднюються 
замовником на власному веб-сайті або за його відсутності на веб-сайті головного розпорядника 
бюджетних коштів.

керівник замовника 
закупівель

Внутрішній аудит. Звернення 
до правоохоронних органів

Правоохоронні органи приягують 
до відповідальності

аМкУ Скасування торгів. Притягнення 
до відповідальності порушників

ДФІ Зовнішній аудит. Звернення до 
правоохоронних органів

Звернення до 
правоохоронних органів

МеРТ Рекомендації. Звернення до 
правоохоронних органів

Правоохоронні органи приягують 
до відповідальності

МВС Притягнення до відповідальності

Прокуратура Притягнення до відповідальності
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Відповідно до наказу МеРТ, річний план має містити наступну інформацію:
•	предмет	закупівлі;
•	код	економічної	класифікації	видатків	бюджету;
•	процедуру	закупівлі;
•	джерело	фінансування;
•	очікувану	вартість	закупівлі;
•	підрозділ	(особу),	який	планується	залучити	до	підготовки	документації	конкурсних	торгів;
•	орієнтовний	початок	проведення	процедури	закупівлі	(місяць	року).
Отже, якщо річний план закупівель відсутній, громадський активіст має право оскаржити 

бездіяльність замовника, який не опублікував даний документ. 
Важливо пам`ятати, що річний план закупівель містить інформацію про закупівлі товарів, 

робіт і послуг, за умови, що вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вар-
тість), товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 100 тисяч гривень, а робіт - 1 
мільйон гривень. Тому, якщо ціна, наприклад, на товар нижче 100 тисяч гривень, тоді замовник 
не проводить закупівлі, а власноруч обирає постачальника. Такі закупівлі, які здійснюються 
поза конкурсом називаються «підпороговими», і містяться в окремому документі – додаток до 
річного плану закупівель. 
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Перше повідомлення про переможця торгів згадується в 
акцепті пропозиції конкурсних торгів або цінової пропози-
ції (пропозиції за результатами застосування переговорної 
процедури	закупівлі),	який	оприлюднюється	на	сайті	tender.
me.gov.ua	протягом	трьох	робочих	днів	із	дня	прийняття	рі-
шення замовником про визначення переможця процедури 
закупівлі. 

важливо пам`ятати! На цьому етапі громадський ауди-
тор може вплинути на результати торгів, а точніше сказати – 
зірвати торги, якщо вони були проведені з порушеннями чи 
корупцією. Акцепт – це лише повідомлення про переможця. 

ОПРиЛюДнення ІнФОРМацІї ПРО ПеРеМОжця ЗакУПІВеЛь.

ДОДаТОк №1 ДО РІчнОгО ПЛанУ ЗакУПІВеЛь на  2012 РІк
Міністерство юстиції України

Закупівля товарів робіт і послуг за умови, що вартість закупівлі 
товарів, послуг становить менше 100 тис. грн (в будівництві - 300 тис. грн.)

а робіт - 1 мільйон грн., згідно Закону України від 
«Про здійснення державних закупівель».

Дані щодо кожного окремого предмету закупівлі.

№ 
з/п

Загальне найменування  
предмету закупівлі

Код Класи-
фікатора ДК 
016-97

КЕКВ Очікувана вар-
тість предмета 
закупівлі, грн.

Зареєстро-
вані юр.зо-
бов’язання 

Залишок

 2 3 4 5 6 7
 РОЗДІЛ  І                                  

"ТОВАРИ"
  1320765,00 814378,52 506386,48

1 Сіль 14.40.1 1131 1485,00 1485,00 0,00
2 Води мінеральні 15.98.1. 1131 6012,00 6012,00 0,00
3 Пряжа текстильна зі   

штучних та синтетичних 
волокон (шпагат)

17.10.5. 1131 560,00  560,00

4 Вироби з текстилю  17.40.1 1131 8555,00 8554,38 0,62
5 Вироби з текстилю інші 

(салфетки для меблів, 
тканина для миття під-
логи)

17.40.2. 1131 8900,00 8840,94 59,06

6 Видання періодичні     22.13.1. 1131 99999,00 55471,78 44527,22

Приклад додатка до річного плану.

Зазвичай додаток не оприлюднюється замовниками разом з річним планом закупівель. Од-
нак, цей документ також містить корупційні ризики. Трапляються випадки, коли замовники 
необґрунтовано визначають очікувану вартість закупівель на рівні 99 999 гривень, для того щоб 
уникнути конкурсних процедур. Громадський аудитор отримати такий додаток зможе лише за 
допомогою запиту на інформацію відповідно до закону «Про доступ до публічної інформації». 

Замовник 
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Договір з переможцем підписується не раніше ніж через 10 днів після оприлюднення акцепту на 
сайті	tender.me.gov.ua.	Якщо	закупівля	відбувалася	за	скороченою	процедурою,	договір	підпису-
ється не раніше ніж через 5 днів після акцептування. Отже, фактично у громадського аудитора є 
5-10 днів в залежності від процедури, аби запобігти корупційній закупівлі. Очевидно, що звер-
нення, яке розглядається протягом 30 днів не ефективне в даному випадку. Тому є два дієвих 
варіанти запобігання корупційній закупівлі. 

По-перше, можна звернутися до народного депутата, який перенаправить звернення від свого 
імені до правоохоронних органів з фактами корупції чи порушень під час закупівель. Звернен-
ня від депутата відповідно до закону «Про статус народного депутата України» розглядається в 
обов`язковому порядку протягом 10 днів. Таким чином, є шанс зупинити процедуру закупівель 
до укладання угоди між замовником та переможцем торгів. Хоча, навіть якщо договір укладуть, 
правоохоронні органи перевірять та відреагують на депутатське звернення.

По-друге, громадський аудитор може вдатися до акції прямої дії чи підняти проблему за-
купівель в популярних ЗМІ до підписання угоди між замовником та переможцем. На сьогодні 
в Україні існує ряд професійних організацій, об’єднаних в антикорупційні коаліції, які разом 
борються з корупцією. Для прикладу, Центр політичних студій та аналітики, експерти якого 
підготували цей посібник.

Завищення ціни. 
Не пізніше як через 7 днів після підписання договору, замовник зобов`язаний оприлюднити 

на	tender.me.gov.ua	оголошення	про	результати	процедури	закупівлі,	яке	містить	ціну	за	одини-
цю товару (саме товару, а не послуги). Таким чином, громадський аудитор має змогу порівняти 
ціни	на	однаковий	товар	в	межаx	області	чи	по	регіонах	України.	Інформацію	про	ринкові	ціни	
на товари можна знайти у мережі Інтернет чи отримати інформацію від маркетингових агентств 
тощо. Існують кілька онлайн-джерел, які регулярно оприлюднюють ринкову інформацію щодо 
певних товарів. Зокрема, на сайті Мінекономрозвитку

- me.gov.ua - регулярно оприлюднюється статистика цін на соціально значущі товари (про-
дукти харчування, пальне тощо). На сайті НДІ «Украгропромпродуктивність» - uapp.kiev.ua - 
регулярно оприлюднюються

ціни на продукти харчування. Завищені ціни є підставою звернутися до контролюючих орга-
нів з вимогою провести перевірку. 

Принциповим моментом під час проведення громадського аудиту закупівель є контроль над 
виконанням угоди, яка була укладена між замовником і учасником. Відповідно до закону про 
здійснення державних закупівель, зміна істотних умов договорі у частині ціни дозволена у та-
ких випадках: 

1) зменшення обсягу закупівлі; 
2) зміна ціни за одиницю не більше ніж на 10% у разі коливання ринкових цін; 
3) зміна ціни у бік зменшення.
Інформація про внесення змін до істотних умов угоди – має оприлюднюватися на веб-пор-

талі закупівель протягом 3 днів із дня внесення змін. Порушення таких вимог є підставою для 
звернення в контролюючі та правоохоронні органи.  

важливо! В тексті листа-звернення від громадського аудитора має бути коротко та лаконічно 
викладена суть оскарження. Деталі та факти додаються додатками.   Скарга має бути надіслана в 
відповідне замовнику закупівель територіальне відділення органу влади. Тобто, якщо замовник 
знаходиться в межах Васильківського району Київської області, то і скарга має бути направлена 
до васильківських контролюючих органів.  

Нижче наведений приклад типової скарги на порушення в сфері державних закупівель. 
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ДОДаТки:

ДОДаТОк 1.

ТиПоваа сКарга До КоНТролююЧиХ оргаНів 
з ПривоДУ ПорУшеНь У ПроЦесі ДержавНиХ заКУПівель 

_____________________________________________
 (найменування контролюючого органу)

_____________________________________________
(П.І.Б керівника органу влади)

_____________________________________________
(П.І.Б скаржника + посада, якщо від юр. особи)

_____________________________________________ 
(поштова адреса скаржника, на яку надсилати відповідь)

_____________________________________________
(телефон скаржника) 

СКАРГА

«__»________201. року замовник ____________________ за результатами державних закупі-
вель уклав угоду з ____________________. Про що було оголошено у «Віснику державних заку-
півель» в бюлетені ____________________, номер оголошення ________. 

Протягом громадського моніторингу було встановлено, наступне порушення Закону України 
«Про здійснення державних закупівель» ______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Прошу перевірити вищенаведені факти та надати їм правову оцінку.

Додатки: 
1) 

Дата                                                  Підпис                                        Ініціали 
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ДОДаТОк 2.

Оскарження державних закупівель на прикладі КЕЙСУ №6 
Прокуратура Тетіївського району

Ємцю Ігорю Івановичу
Іваненка Івана Івановича

м.Київ, вул. Михайлівська, 24
тел. 234-45-67 

СКАРГА

«28» січня 2014 року Відділ освіти Тетіївської райдержадміністрації Київської області за ре-
зультатами держзакупівель уклав договір з фОП Казнадзей Н.І. на суму 137,8 тис. гривень за 
послуги перевезення дітей та вчителів до шкіл під час навчання.  

Про що було оголошено у «Віснику державних закупівель» в бюлетені               10 (856) від 
03.02.2014, номер оголошення 037699. 

Протягом громадського моніторингу було встановлено наступне порушення Закону Украї-
ни «Про здійснення державних закупівель». Відповідно до документації конкурсних торгів, в 
описі технічного завдання лоту № 3, зазначено, що дітей та вчителів треба провозити рейсом 
Тетіїв-Дзвеняче-Михайлівка-Теліжинці та рейсом Тетіїв-Бурківці протягом 212 днів. Однак 
посадові особи Тетіївської райдержадміністрації НЕ вказали кількість пасажирів, яких треба 
провозити. Таким чином, фактично замовник унеможливив участь всіх бажаючих учасників у 
закупівлях.  

Прошу перевірити вищенаведені факти та надати їм правову оцінку. 

Додатки:
1) Документація конкурсних торгів.
2) Опис технічного завдання лоту № 3.

«03» лютого 2014 року                            Підпис                                 Іваненко І.І.
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них	регіонах	Проекту	mFsI.	–	Інститут	бюджету	та	соціально-економічних	досліджень

4. Історії успіху українських міст. – ПРООН.-2011 рік
5.	 		Програма	 реформ	 «міжбюджетних	 відносин»	 ст	 18.	 http://www.president.gov.ua/docs/

Programa_reform_FINaL_1.pdf
6.	 	Основні	підходи	до	ПЦМ	на	місцевому	рівні	http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/

article?art_id=289413&cat_id=288202
7.	 	Запровадження	ПЦМ	на	місцевому	рівні	http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/

main?art_id=358716&cat_id=355989
8.	 	Інформація	 по	 реформі	 http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_

id=295011&cat_id=288202
9.	 	Інститут	 Бюджету	 та	 соціально	 –	 економічних	 досліджень	 http://www.ibser.org.ua/

news/542/?cp=1
10.  Навчальні матеріали тренінгу «Інструктивні матеріали по запровадженню програмно-ці-

льового	методу	формування	та	виконання	місцевих	бюджетів»	http://www.ibser.org.ua
11. Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень

нормативні акти у сфері ПцМ:
- Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу скла-

дання та виконання місцевих бюджетів (наказ Міністерства фінансів від 02.08.2010 №805 (зі змі-
нами))

- Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового мето-
ду складання та виконання місцевих бюджетів (наказ Міністерства фінансів від 09.07.2010 №679 
(зі змінами))

щодо затвердження:

- Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм,

- Правил складання паспортів бюджетних програм, звітів про їх виконання, 

- Форм паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання.

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (наказ Мінфіну від 
01.10.2010 №1147 (у новій редакції));

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я» (спільний наказ Мініс-
терства фінансів та Міністерства охорони здоров’я від 26.05.2010 №283/437);

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм перелік бюджетних програм 
та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів  у галузі  «Охорона 
здоров’я» для пілотних проектів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях 
та м. Києві (спільний наказ Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів від 
21.09.2012 №728/1015);
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-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» (спільний наказ Міністерства фі-
нансів та Міносвіти від 01.06.2010 №298/519);

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура» (спільний наказ Мінфіну та Мін-
культури від 01.10.2010 №1150/41);

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпе-
чення» (спільний наказ Міністерства фінансів та Міністерства праці та соціальної полі-
тики від 27.09.2010 №1097/290 (у новій редакції));

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї, дітей та молоді» 
(спільний наказ Мінфіну та Мінсім’ямолодьспорт від 01.10.2010 №1148/3437 (втратив 
чинність));

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист сім’ї та дітей» за видат-
ками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (спільний 
наказ Мінфіну та Мінсоцполітики від 24.10.2012 №1116/673);

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «фізична культура та спорт» за видатками, 
що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» (спільний наказ 
Мінфіну та Міносвітимолодьспорт від 22.11.2012 №1202/1291 (знаходиться на реєстрації 
в Мінюсті));

-  Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників 
їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «фізична культура та спорт» (спільний на-
каз Мінфіну та Мінсім’ямолодьспорт від 01.10.2010 №1149/3438 (втратить чинність після 
прийняття наказу від 22.11.2012 №1202/1291));

-  Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм 
для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбю-
джетних трансфертів (наказ Мінфіну від 27.07.2011 №945);

-  Про затвердження Структури коду програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів і Кодифікатора бюджетних програм місцевих бюджетів (наказ Мініс-
терства фінансів України від 14.02.2011 №97 (у новій редакції));

-  Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бю-
джетних програм (наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608).
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