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Гліб Канєвський
керівник відділу з протидії
корупції Центру "Ейдос»

2016 рік став роком Prozorro. В тендерній сфері нарешті
запанував принцип «всі бачать все». Відтепер будь-який
пацієнт зможе перевірити, які ліки закупила поліклініка чи,
в якій лікарні запланований ремонт.
Разом з тим, всевідкритість дала зрозуміти природу системних проблем в сфері забезпечення медичних установ.
Це і уникнення конкуренції, і закупівлі по завищеним
цінам, і низький рівень професійності тендерних комітетів.
Протидія деяких місцевих органів влади системі Prozorro
тільки поглиблює наслідки від наведених проблем.

В даній праці читач знайде аналітичні дослідження системи Prozorro в медичній сфері, проведені з метою визначення альтернативних рішень існуючих проблем. Конкретні приклади, як дії різних органів влади позитивно чи негативно впливають на ефективність саме медичних закупівель. І, авжеж, згадані альтернативні рішення проблем.
Дана праця стане в нагоді членам тендерних комітетів
медичних установ, представникам органів місцевого самоврядування, урядовим структурам, профільним експертам,
а також свідомим активістам та пацієнтам.
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1. Ключові проблеми, які стоять на шляху впровадження
Prozorro
У грудні 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон
«Про публічні закупівлі», відповідно до якого паперові
закупівлі протягом 2016 року були замінені на систему
електронних закупівель Prozorro [1].
До ухвалення законодавчого акту Prozorro існувало як
пілотний проект, ініційований Міністерством економічного
розвитку і торгівлі спільно з громадськими активістами та
представниками відповідального бізнесу.
Впровадження електронної системи закупівель Prozorro без
перебільшення можна назвати справжньою реформою.
Тобто інституційними змінами, котрі затвердили нові
принципи та правила витрачання бюджетних коштів із
залученням нових стейкголдерів. А саме приватних вебмайданчиків, покликаних забезпечити електронні закупівлі за фінансову винагороду від учасників. При цьому вся
інформація про перебіг торгів є відкритою. Тим самим ініціатори реформи втілили принцип трикутника співпраці на
основі довіри між владою, громадськістю та бізнесом.
Місія нового Закону полягає у допомозі замовникам закупівель зменшити шкоду від двох ключових тендерних проблем — низького рівня конкуренції та високого рівня корупції.
Дійсно, доброчесним замовникам новий Закон забезпечив
сприятливі умови для зменшення впливу наведених
проблем на ефективність тендерів. Серед ключових переваг
Prozorro варто виділити такі [2]:
- проведення аукціону для зниження ціни;
- конкуренція серед приватних майданчиків, які надають
послуги з організації тендерів, для підвищення сервісу
проведення закупів;
- принцип «всі бачать все», прозора статистика торгів і
суттєве спрощення процедури оскарження

Окремо варто акцентувати увагу на «порогах» закупівель.
Відповідно до нового Закону закупівлі товарів і послуг
сумою від 200 тисяч бюджетних гривень та закупівлі робіт
від 1,5 мільйона бюджетних гривень проводяться обов'язково онлайн в системі Prozorro. Крім того, замовникам
дозволено закупівлі меншої очікуваної вартості за означені
«пороги», так звані допорогові закупівлі також проводити
через систему Prozorro у вигляді аукціонів. Для прикладу,
міські ради, як органи місцевого самоврядування, можуть
прийняти рішення, яким зобов'язати підпорядкованих розпорядників бюджетних коштів проводити всі допорогові
закупівлі як аукціони на Prozorro від 3 тисяч гривень. Тим
самим, ще більше підвищується конкуренція та зменшується простір для корупційних маневрів на закупівлях. У
тому числі і для закладів охорони здоров`я, які знаходяться
під контролем міських рад.
У лютому 2016 року уряд затвердив стратегію реформування публічних закупівель [3]. Це документ містить чіткі
кроки щодо вдосконалення системи Prozorro, з визначеними виконавцями стратегії, дедлайнами та джерелами
фінансування включно до 2022 року. Фактично, 2017-18 р.р.
стануть вирішальними для становлення системи Prozorro
як безповоротної рефоми закупівель. Оскільки на той період заплановані більш глибока інтеграція закупівельного
законодавства України в правову систему Європейського
Союзу; старт пілотного проекту з централізації закупівель,
а також підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель. Очікується, що саме наведені кроки
підвищать ефективність у тому числі закупівель медичних
установ.
Запровадження електронної системи закупівель Prozorro
відбулося в два етапи. Під час першого етапу з 01 квітня 2016

6

7

року на систему Prozorro в обов'язковому порядку
перейшли всі органи центральної влади та підприємствамонополісти. З 01 серпня 2016 року стартував другий етап.
На Prozorro перейшли всі інші замовники тендерів. Зокрема
органи місцевого самоврядування, підпорядковані їм
комунальні підприємства, організації та установи, місцеві
органи виконавчої влади та правоохоронні органи в регіонах, навчальні заклади різних рівнів, військові частини
тощо. Фактично, медичні установи на місцевому рівні
перейшли на електронні закупівлі саме в серпні.
Етапність впровадження Prozorro зумовлена загальною
великою кількістю тендерних комітетів в Україні (понад 20
тисяч). А також очікувано низьким рівнем матеріального,
кадрового та професійного забезпечення бюджетних установ та комунальних підприємств на місцевому рівні. Втім,
через кілька місяців після повноцінного впровадження
Prozorro системно підтвердилися лише одна проблема —
незадовільний рівень професіоналізації [4].
Історично в Україні поширена практика проведення закупівель на громадських засадах. Це значить, що члени
тендерних комітетів, які формуються із персоналу замовника, не отримують якусь додаткову фінансову винагороду.
А навпаки, до основних професійних обов'язків додається
ще один — проведення закупівель та додаткова юридична
відповідальність. Наприклад, бухгалтер в лікарні, який є
членом тендерного комітету, веде бухгалтерію і паралельно проводить закупівлі. За що отримує лише зарплату
бухгалтера. І може стати учасником кримінального провадження, якщо тендерний комітет допустить серйозне порушення законів на закупівлях. Така ситуація є передумовою

«дефіциту освічених та досвідчених спеціалістів» [4],
скільки у членів тендерних комітетів фактично відсутній
додатковий час на навчання у тендерній сфері, а також
через відсутність навчальних установ професійної підготовки замовників закупівель.
Що стосується корупції та конкуренції, то недарма вище
зазначено, що новий Закон є гарним інструментом для
доброчесних замовників. Проте, недоброчесні замовники
навпаки будуть намагатися всіляко обійти принципи
відкритості. Що підтверджується численними новими журналістськими розслідуваннями [5] [6] [7].
Таким чином, вже за нового Закону про публічні закупівлі
варто виділити три ключові проблеми, які стоять на шляху
ефективного впровадження Prozorro в медичних установах
на місцевому рівні. Це:
- корупція;
- уникнення конкуренції;
- непрофесійні тендерні комітети.
Наведені проблеми часто призводять до реакції заперечення зі сторони представників місцевої влади. В медіа
лунають звинувачення в сторону Prozorro. Створюються
локальні альтернативи національній системі торгів. Через
суди корегуються впровадження електронних закупівель в
регіонах.
Все це негативно впливає на використання публічних
фінансів і на якість послуг для пацієнтів. Проте, наведені
проблеми не є абсолютними. А відтак потребують детального розгляду для їх вирішення.
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2. Чи цілі та завдання державної політики на локальному
рівні відповідають викликам та проблемам у сфері медичних публічних закупівель?
Відповідно до нового Закону закупівлі товарів і послуг сумою від 200 тисяч бюджетних гривень та закупівлі робіт від
1,5 мільйони бюджетних гривень проводяться обов'язково
онлайн в системі Prozorro. Як було наголошено вище, замовникам торгів дозволено проводити допорогові закупівлі як
аукціони власними нормативно-правовими актами. Тим самим сприяти конкурентним торгам медичних установ, які
перебувають у підпорядкуванні міських рад. Моніторинг
рішень органів місцевого самоврядування дає розуміння,
чи задіюється саморегуляція порогів в містах.
Мета моніторингу: окреслити тенденції впровадження
допорогових конкурентних закупівель на місцевому рівні.
Об`єкти моніторингу: рішення 24 обласних центрів України
за виключенням м. Сімферополь та м. Севастополь.
Ризики моніторингу: рішення органів місцевого самоврядування є досить динамічними. Яскравий приклад м. Черкаси,
де в травні 2016 року міська рада перевела допорогові
закупівлі на конкурентну основу, а вже в листопаді такий
підхід був скасований.
Моніторинг проведений протягом листопада 2016 року.
Джерело інформації — відповіді на інформаційні запити.
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Загалом із 24 обласних центрів рішення про проведення
конкурентних допорогових закупівель існують у 14 міст.
Інші міста або не надали інформацію, або просто не запровадили принципи конкуренції. Хоча, варто зауважити,
ніхто не заважає керівникам замовників торгів самостійно
проводити допорогові закупівлі в системі Prozorro.
Важливо звернути увагу, що навіть у тих містах, де конкурентні допорогові закупівлі затверджені, у рішеннях місцевої влади є суттєві винятки, які корегують результати
тендерів.
Для прикладу, у Києві товари, послуги та роботи закуповуються від 3 тисяч гривень на електронних аукціонах [19],
однак, існує вісім винятків. При чому деякі досить спірні, як
то, закупівлі за кошти кредиторів, позик, що надані міжнародними фінансовими організаціями, та тих, що надаються
нерезидентами.
Івано-Франківська міська рада повідомила, що пілотні
допорогові закупівлі запроваджені лише на комунальному
підприємстві «Івано-Франківськтеплокомуненерго» [18].
У Житомирі, товари, послуги та роботи закуповуються
через електронні аукціони вартістю від 50 тисяч гривень
[16]. Втім, мають важливу примітку: у виключних випадках,
за погодженням з міським головою дозволяється допорогові закупівлі проводити без конкурсу.
У Львові та Ужгороді винятками під час проведення допорогових закупівель є роботи [20], [23]. Тобто, реконструкції
лікарень можуть організовувати без конкурсів. У Харкові —
послуги та роботи [24].

Лікарські засоби ідентифіковані винятками під час проведення електронних аукціонів у містах Запоріжжі, Львові та
Херсоні [17], [20], [25].
Документи, якими впроваджуються конкурентні допорогові закупівлі на місцях також різняться за своєю впливовістю. Наприклад, у більшості міст це рішення міської ради.
А у Житомирі та Івано-Франківську — розпорядження міських голів [16], [18]. У Запоріжжі — це також розпорядження
міського голови, створене на основі Закону «Про здійснення
державних закупівель», який втратив чинність [17]. У Харкові та Ужгороді це рішення виконавчих комітетів [24], [23].
Наведений спектр винятків та рішень органів місцевого
самоврядування, якими регулюються допорогові конкурентні закупівлі свідчить про домінування ідеї децентралізації у даному питанні. Разом з тим, рішення міських рад є
більш динамічними по відношенню до законів. Таким
чином, існує суттєвий ризик «відкату» правил проведення
допорогових закупівель в протилежну сторону відкритості
в залежності від політичних змін.
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3. Чи належним чином виконуються заходи державної політики на локальному рівні?
Підвищення рівня конкуренції
Не чітке урегулювання допорогових закупівель та різного
роду винятки в правилах проведення таких закупівель не
сприяють розвитку конкуренції на торгах медичних закладів в регіонах. Таке твердження підкріплене даними
моніторингу тендерів медичних департаментів та їх лікарень, які підпорядковуються міським радам обласних центрів України.
Мета моніторингу: порівняти суми грошей, витрачених
медичними установами органів місцевого самоврядування,
на конкурентних надпорогових закупівлях та неконкурентних допорогових закупівлях.
Об`єкти моніторингу: закупівлі 505 медичних установ 24
обласних центрів, у тому числі департаменти міських рад
обласних центрів (крім м. Сімферополь та м. Севастополь, АР
Крим), клінічні лікарні, пологові будинки, стоматології,
центри крові, диспансери, дитячі лікарні, дитячі спеціалізовані санаторії, центри екстреної медичної допомоги,
психоневрологічні лікарні та інші.
Загалом проаналізовано тендерні контракти на суму 253
млн. гривень, які укладені протягом 01 серпня — 23 листопада 2016 року.
Джерело інформації — онлайн-модуль аналітики bi.prozorro.org.
В основному медичні установи купували ліки, медичні
інструменти і обладнання, меблі, продукти харчування,
форменний одяг, матеріали для лабораторій та інше.

Треба зауважити, що наведені статистичні дані мають
суттєвий недолік. Період моніторингу охоплює лише перші
чотири місяці впровадження реформи закупівель на місцевому рівні. Тому, остаточні висновки можна буде зробити
лише по завершенню першого повноцінного календарного
року дії реформи — 2017 року. Втім, і статистика чотирьох
місяців дає можливість охарактеризувати тренди закупівель медичних установ.
По-перше, із чверті мільярда гривень витрачених загалом,
35% складає сума контрактів неконкурентних допорогових
закупівель (90 млн. гривень).
По-друге, у 13 обласних центрах із 24, суми неконкурентних
допорогових закупівель переважають суми конкурентних
надпорогових.
І по третє, у 5 містах за вказаний період медичні установи
взагалі не укладали контракти на конкурентних надпорогових закупівлях. Щоправда це пояснюється тим, що замовники намагалися швидко витратити бюджети до першого серпня 2016 року — день обов`язкового старту Prozorro.
Паралельно був надісланий офіційний запит до 96 лікарень
(по чотири лікарні на область), які першими перейшли на
пілотний проект Prozorro до 01 серпня, щоб з`ясувати можливі технічні проблеми у проведенні торгів онлайн. Втім, у
відповідь отримали лише кілька незначних зауважень до
системи від трьох лікарень. Це значить, питання щодо
технічної проблеми перед впровадженням електронних
закупівель знято.
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У цілому, наведені дані свідчать про певну децентралізацію
медичних закупівель на місцевому рівні, оскільки об`єктами моніторингу стали понад півтисячі замовників, які в
принципі, купують аналогічний товар. А також про
наявність значних корупційних ризиків при витраті третини коштів, направлених на забезпечення пацієнтів. Адже
саме неконкурентні торги містять такі ризики, як завищення цін, неякісні послуги та конфлікт інтересів [8].
Реакція на антикорупційні принципи Prozorro
Впровадження електронної системи закупівель Prozorro без
перебільшення можна назвати реформою, тобто інституційними змінами, котрі затвердили нові принципи та правила витрачання бюджетних коштів із залученням нових
стейкголдерів. Очікувано, такі зміни викликали певну
негативну реакцію у тих гравців, які побоюються втратити
вплив на процеси закупівель через впровадження Prozorro.
Чи гравців, які не готові змінюватися разом з новими правилами витрачання бюджетних коштів. Мова йде передусім
про політиків і чиновників місцевого рівня, активна протидія яких яскраво проявилася в першому півріччя роботи
Prozorro у якості пілотного проекту.
Треба зауважити, що зазвичай негативні сигнали в сторону
Prozorro надходять від вищого керівництва міст. Через що
виконавці нижчого рівня, які безпосередньо відповідальні
за проведення закупівель в медицині, отримують неформальний дозвіл всіляко не використовувати систему
Prozorro. Наприклад, ділити предмет закупівель на допорогові очікувані суми та не проводити конкурентні допорогові закупівлі на електронних майданчиках [5]. Що

підтверджується вище наведеною статистикою (таблиця 2).
Аналіз такої протидії дозволить спрогнозувати наслідки
для Prozorro.
Інформаціний шум
З перших місяців пілотний проект Prozorro супроводжували негативні офіційні заяви міських голів та інших чиновників і політиків місцевого рівня, які переконували власні
громади через медіа, що електронні закупівлі нашкодять
саме пересічним мешканцям. Одним з перших виступив
міський голова Павлограду на Дніпропетровщині. За словами чиновника на початок 2016 року тодішня пілотна
система Prozorro не дала ефективних очікуваних результатів [9]. Подібні новини з`являлися і в інших містах.
Широко тиражувалися місцевими ЗМІ. І сіяли недовіру
серед громадськості та депутатів, від рішень яких в подальшому залежало поширення правил електронних тендерів
Prozorro на допорогові закупівлі медичних замовників.
Однією із подібних найгучніших негативних медіа-заяв
можна назвати виступ міського голови Черкас, на думку
якого місто не могло безкоштовно нагодувати борщем
малозабезпечених громадян, тому що чиновники не
розуміли, як купити послуги з приготування борщу через
Prozorro [10]. У результаті звістка про казус з борщем була
поширена численними місцевими і національними ЗМІ. У
майбутньому така заява сприяла призупиненню депутатами міської ради електронних конкурентних допорогових закупівель у м. Черкаси до 01 квітня 2017 року [11]. Таким
чином і медичні закупівлі у даному місті будуть витрачатися на особисту думку замовників, а не на конкурсах.
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Клон Prozorro
У деяких українських містах інформаційний спротив системі Prozorro призвів до породження альтернатив. Наприклад, відомий випадок в м. Біла Церква на Київщині. Там
міський голова підписав розпорядження, згідно з яким з
01 лютого 2016 року бюджетні установи Білої Церкви мали
проводити всі допорогові закупівлі товарів тільки через
Prozorro. Проте розпорядження мало дві серйозні прогалини. По-перше, під дію документа не потрапили комунальні
підприємства. По-друге, замовників зобов'язали закуповувати лише товари, виключаючи закупівлю послуг та робіт.
Таким чином, перед замовниками ввімкнули зелене світло
для уникнення конкурентних закупівель. Більш того, аби
таке розпорядження не отримало негативні відгуки громадськості, команда міського голови розробила та запустила альтернативний майданчик Prozorro на порталі
управління житлово-комунального господарства. На білоцерківському майданчику публікувалися дані у формі
таблиць про проведенні аукціони. Щоправда інформація
про перебіг аукціонів не публікувалася. На думку місцевих
активістів такий майданчиків не сприяв протидії корупції
та підвищенню конкуренції. А радше інформаційно легітимізував укладання контрактів на квазіторгах з фірмами
наближеними до місцевих політиків [12].

Судова практика
Негативна реакція органів місцевої влади на впровадження
Prozorro логічно призвела до перших судових справ. У
деяких містах знайшлися ініціативи, які виступили проти
запровадження електронних допорогових закупівель. Аби
зупинити реформу такі ініціативи звернулися до суду.
Восени 2016 року одне приватне підприємство вимагало
через місцевий суд скасувати рішення тоді ще Дніпропетровської міської ради щодо запровадження конкурсних
допорогових закупівель на суму від трьох тисяч гривень.
Позивач наголошував, що рішення міської ради суперечить
Конституції України та основам законодавства про місцеве
самоврядування. У результаті судового процесу підприємство програло апеляцію у цій справі. Рішення міської
ради діє без змін [13]. Однак, залишається ризик, що подібні
судові справи можуть розпочатися в інших містах з метою
дискредитації Prozorro.
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Висновки

Наступні 2017-18 р.р. стануть вирішальними для становлення системи Prozorro, як безповоротної рефоми закупівель.
Заплановані на той час старт пілотного проекту з централізації закупівель, а також підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері публічних закупівель мають позитивно вплинути на закупівлі медичних установ на місцевому рівні.
Колективи лікарень отримають легальну можливість
передати повноваження із проведення закупівель професійним інституціям. Втім, уже до того часу і уряд, і органи
місцевого самоврядування разом з керівництвом медичних
установ можуть здійснити ряд вагомих кроків з метою
понизити рівень корупції та підвищити рівень конкуренції
на медичних закупівлях.
У першу чергу, Міністерство економічного розвитку і
торгівлі України може розглянути варіант переведення
допорогових закупівель на конкурентні умови. Це значить,
що всі закупівлі від 50 тис. гривень, окрім вже закріплених в
законодавстві винятків, мають в обов'язковому порядку
проводитися через аукціони Prozorro.
Міські ради та інші колегіальні органи місцевого самоврядування можуть також перевести допорогові закупівлі на
конкурентні умови власними рішеннями. І переглянути
кількість винятків у існуючих рішеннях про допорогові
закупівлі в сторону зменшення.
Врешті-решт, керівники медичних установ можуть не
чекати рішень керівних органів, натомість самостійно
започаткувати практику проведення конкурентних допорогових закупівель в системі Prozorro.

Для ефективного та безкоштовного контролю за використанням коштів через тендери уряд та громадськість пропонують місцевій владі ряд онлайн інструментів. Окрім уже
згаданого у моніторингу «Ейдосу» модулю аналітики
bi.prozorro.org, це портал використання публічних фінансів
e-data.gov.ua, громадські сайти для моніторингу acm-ua.org,
dozorro.org та інші.
Паралельно, голови міст та інших адміністративних одиниць мають зосередити власні зусилля на підвищення рівня професійності членів тендерних комітетів медичних
установ шляхом організації спеціалізованих навчальних
заходів та заохочення до самонавчання за допомогою
безкоштовних онлайн ресурсів.
Наведені кроки у повній мірі відповідають урядовій стратегії реформування закупівель, і здатні суттєво підвищити
рівень конкуренції на медичних закупівлях. Та розширити
принцип «всі бачать все» на витрати значних об`ємів коштів
органів місцевого самоврядування через допорогові закупівлі. А значить сприяти зниженню рівня корупції.
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