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Про розгляд звернення 
 
 
 

Державна аудиторська служба України у межах повноважень розглянула 
Ваше звернення б/н, від 22.02.2021, яке надійшло від Антимонопольного 
комітету України листом від 26.02.2021 № 100-17/02-3076 (вх. від 03.03.2021  

№ І-179) (далі – звернення),  щодо можливих порушень законодавства у сфері 
публічних закупівель комунальною установою Центр фінансування та 
господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району 
м. Одеси (далі - Замовник) (інформацію опубліковано в електронній системі 
закупівель за номерами ID: UA-2020-04-17-001064-c, UA-2021-02-09-000424-c) 

та повідомляє.  

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові 
особи відповідно до частини другої статті 19 Конституції України зобов’язані 
діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 
Конституцією та законами України. 

Правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
для забезпечення потреб держави, територіальної громади та об’єднаних 
територіальних громад установлює Закон України «Про публічні закупівлі» 
(далі – Закон). 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про основні засади здійснення 
державного фінансового контролю в Україні» контроль за дотриманням 
законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється шляхом проведення 
моніторингу закупівлі у порядку, встановленому Законом, проведення 
перевірки закупівель, а також під час державного фінансового аудиту та 
інспектування. 
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Перелік процедур закупівель визначений статтею 13 Закону, а саме: 
відкриті торги, торги з обмеженою участю, конкурентний діалог та переговорна 
процедура закупівель. 

Якщо вартість закупівлі дорівнює або перевищує 50 тис. грн та є меншою 
за вартість, що встановлена у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону 
(пункт 28 частини першої статті 1 Закону), Замовники здійснюють спрощені 
закупівлі відповідно до статті 14 Закону. 

З огляду на викладене, у Держаудитслужби немає правових підстав для 
проведення моніторингу зазначених закупівель (стаття 8 Закону). 

Разом з тим, Держаудитслужба доручила Південному офісу 
Держаудитслужби в межах повноважень дослідити питання, щодо яких йдеться 
у зверненні, під час проведення інших заходів державного фінансового 
контролю у Замовника. 

У разі незгоди з діями Держаудитслужби Ви маєте право їх оскаржити 

відповідно до статті 16 Закону України «Про звернення громадян». 
 

 

 

Заступник Голови                                                                Олександр ШКУРОПАТ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Рудакова 425 51 73 

_________________ 

Персональні дані, вказані Вами у зверненні, захищаються та обробляються Держаудитслужбою відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних» з метою розгляду Вашого звернення згідно із 
законодавством. 
 


