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Щодо розгляду запиry
цро доступ до публiчноi iнформаuii

Аятимонопольний KoMiTeT УкраiЪи (лалi - KoMiTeT), розгJuIнувши Вшп запит на
отримaнЕя rryблiчноi iнформашii вlд 21.02.202l б/н (вх. KoMiTery вtд 22.02.202|
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14-01/127-пi), в межах повновФкень повiдомляе насryпне.

Вiдповiдно до cTaTTi 1 Закону Украrни <Про доступ до публi.шоi iнформаrrii>,

публi,пrа iнформацiя - це вiдображена та задокумеЕтована будь-якими засобаrrли та на будьякrд< носiп< iнформацiя, що була отримана або створена в процесi викоЕанЕя суб'ектаruи
владних пoBItoBlDKeHb cBoix обов'язкiв, передбачених чиЕним зlжонодавством, або яка
знаходиться у володiннi суб'ектiв владних повновФкень, iHIшrx розпорядrикiв публiшrоi
iнформацii, визначених цим Законом.
Згйно з tryнктом 5 роздirry I Iнструкцii про порядок забезпеченrrя достугry до
rryблiчноi iнформачii в Антимонопоlьному KoMiTeTi YKpailп, затвердженоi розпорядженням
KoMiTeTy вiд 27 .07 .2О]l| Nэ 406-р, зареесц)овrrним в MiHicTepcTBi юсмцii Украiни 16.08.201l
за Np 97 4/|9772 (зi змiнами), KoMiTeT Ее е розпорядIиком iнформацii за запитами на
iнформацiю, зокрем4 щодо iнформацii, надмпя якоi потребуе узагальнення, mraTriTлщroi
даних або створеЕня в iнший спосiб.
Визначальнr-пr,r д;rя rrублiчноi iнформацii е те. шо вона заздалегiдь зафiксовма та на
будь-яких носiлr знаходилась у володiннi розпооядника iнформацii.
вiдповiда.тrа критерЙм Вашого запиry
KoMiTeTi вiдсутrя iнформацiя, л<а
вiд2|.02.202I б/н (вх. KoMiTeTy вlд22,02.202l Nэ 14-01/127-пi).
Частиною дlугою статгi 19 Констиryцii УкраЪи встановлеЕо, що оргalни державноi
влади та органи мiсцевого самоврядувzulня, ix посадовi особи зобов'язшri дiяти rпrше на
пiдстазi, в межах повноваJкеЕь та у спосiб, що передбаченi Констиryцiсю та законап,tи
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Украiни.
Згiдно з частиною першою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про Антимонопольrп,rй комiтgл
УкраiЪи > KoMiTeT с державIIим орг:lном iз спецiа;ьыr.пчt статусом, метою дiяльвостi ш<ого е
забезпечення державного зzDмсту конкуренцii у пiдприемницькiй дiяльностi та у сферi
.
ýlублiчних закупiвеь.
Перелiк повновФкень Комiтgгу визначено статтею 7 Закопу Украrни кПро
9
ýА,нтимонопольншi KoMiTeT УкраЪи>.
ёi
Комiтег, л( державЕий оргшr iз захисту конкуренцii, вiдповiдно до пункту 4 частини
.
першоi cTaTTi 7 Украiни кПро АнтимонополъниЙ KoMiTeT УкраiЪи>, мас повноваження
шl
перевiряти суб'екти господарювання, об'еднання, органи влади, органи мiсцевого
самоврядування, органи адмiнiстративно-госIIодарського управлiння та контролю щодп
|ё--**д€*FримаЕтIя Еими вимог законодавства про захист екопомi.лrоi конкуренцii та пЦ час
проведення розслiдувшrь за заяв:lI\.Iи i справами про порушення закоподzlвства про захист
економiчноi конкуренцii.
Законом Украiни <Про Антшrонопольний комiтgr УкраiЬи> не передбачено
повновФкень здiйснення органаN,rи KoMiTETy перевiрок процедур закупЬель, в тому числi
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перевiрок з питань вiдповiдностi проведеноi процедури законодавству в сферi публiчних
закупiвель.
Згiдно з пунктом 14 частини першоi cTaTTi 1 Закону УкраiЪи кПро публiчнi закупiвлi>
ItoMiTeT с органом оскарження у сферi закупiвель.
Орган оскарження здiйснюс розгляд скарг в порядку, визначеному статтею 18
Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi>.
На адресу KoMiTeTy як органу оскарження скарг щодо порушення замовником
порядку проведення процедури закупiвлi, оголошення про проведення якоi оприлюднене на
веб-порталi Уповноваженого органу за Ng UA-2020-04-17-001064-c, не надходило.
Разом з тим, повiдомJuIемо, що питання проведення перевiрок процедур закупiвлi, а
також встановлення порушень Закону УкраiЪи кПро публiчнi закупiвлi> поза процедурою
розгляду скарг, визначеною статтею 18 Закону Украiни кПро публiчнi закупiвлi>, не
вiдноситься до повноважень KoMiTeTy, як органу оскарження, визначених Законом Украiни
.-<Плр.публiчнi закупiвлi>.
Питаrrня Вапrого з:ши]ry виходять за меяii повноважень KoMiTery. Отже, KoMiTeT не е
розпорядником iнформацii, що запитусться.
Вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону УкраТни кПро доступ до публiчноi iнформацii>
розпорядник iнформацiТ, який не володiе запитуваною iнформацiею, €ше якому за статусом
або характером дiяльностi вiдомо або мае бути вiдомо, хто нею володiе, зобов'яз аний
направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повiдомленням про це
загIитувача. У такому разi вiдлiк строку розгляду запиту на iнформацiю починаетъся з дня
отримання запиту н€rлежним розпорядником.
Вiдповiдно до частини першоi cTaTTi 1З Закону Украiни кПро доступ до публiчноi,
iнформацii> розпорядниками iнформацii для цiлей цього Закону визнаються:
1) суб'екти владних повноважень - органи державноi влади, iншi державнi органи,
органи мiсцевого самоврядування, органи влади ABToHoMHoi Республiки Крим, iншi суб'екти,
що здiйснюють владнi управлiнськi функцii вiдповiдно до законодавства та рiшення яких е
обов'язковими для виконання;
2) юридичнi особи, що фiнансуються з державного, мiсцевих бюджетiв, бюджету
Автономноi Республiки Крим, - стосовно iнформацii щодо використання бюджетних коштiв;
3) особи, якщо вони виконуютъ делегованi повноваження суб'ектiв владних
повноваженъ згiдно iз законом чи договором, включаючи надання ocBiTHix, оздоровчих,
соцiальних або iнших державних послуг, - стосовно iнформацiТ, пов'язаноТ з виконанням
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ов'язкiв ;
4) суб'екти господарювання, якi займають домiнуюче становище на ринку або надiленi

об

спецiалъними чи викJIючними правами, або е природними монополiями,
iнформацii шtодо умов постачання ToBapiB, послуг та цiн на них.

-

стосовно

Враховуючи виклацене, Ваш запит вiд 21.02.202l бlн (вх. KoMiTeTy вiд 22.02.202l
J\b 14-0ll1r27-пi) в частинi надання копiй документiв, про якi йдеться в запитi, направлено до
Комунальноi установи KL{eHTp фiнансування та господарськоТ дiяльностi закладiв та установ
системи освiти КиiЪського району MicTa Одеси> як до можливого нч}JIежного розпорядника
iнформацii.
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Одночасно з цим повiдомлясмо, що вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 3 Положення
про ,,Щержавну аудиторсъку службу Украiни (далi !ержаудитслужба), затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 03 .02.20lб J\Ъ 43 (далi - Положення), одним iз
основних завданъ Щержаудитслужби е здiйснення державного фiнансового контролю,
спрямованого на оцiнку ефективного, законного, цiлъового, результативного використання
та збереження державних фiнансових pecypciB, необоротних та iнших активiв, досягнення
eKoHoMii бюджетних коштiв.
Згiдно з пунктом 4 Положення, Щержаудитслужба, вiдповiдно до покладених на неi
| зацдань, реа;liзуе державний фiнансовий кокrроль через здiйснекня перевiрок закупiвель.
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Вч.то:у-"" викJIадене, вiдповiдно до cTaTTi 22 Закону УкраiЪи кПро доступ до
_.
публiчноi iнформацii>, Вшц запит також пересл.lне до
Держайr"йб" до можливого
Е4л9дIi{огорозпоряднкаiнформацii.
"*
2З Закону Украiни кПро доступ до публiчнот iнформацii>,
чи
бездiяльнiсть
рiшення, дii
розlrорядникiв iнфорruцiт можуть бути oc11apжeHi у судовому
порядку
ВiДПОВiДНО ДО cTaTTi

Перший заступник Голови KoMiTeTy
державний уповноважений
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Вик. Ахрамеева Н.С. 251-62-25* 62-69
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