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СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ
РЕФОРМУВАННЯ ТА
РОЗВИТКУ СФЕРИ
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
В 2016 р оці Мініс тер с тв о економі чног о р озви тк у і торгівлі Укр а їни (да лі –
Мінекономрозвитку), як Уповноважений орган в сфері закупівель, сфокусувало свою
діяльність над реалізацією Стратегії реформування системи публічних закупівель, яка
схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 175-р.
Основною метою документу є затвердження стратегії реформування системи публічних
закупівель до 2022 року та забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у сфері
публічних закупівель щодо адаптації законодавства до європейських та міжнародних
стандартів.
ОСНОВНИМИ НАПРЯМКАМИ РЕФОРМУВАННЯ ВИЗНАЧЕНО:

ВСТУП
2016 рік став надзвичайно важливим для сфери державних закупівель України, о
скільки саме в
цьому році був закладений фундамент для створення сучасної і дієвої системи публічних
закупівель, спрямованої на створення конкурентного середовища та подальший розвиток
добросовісної конкуренції, а також забезпечення виконання міжнародних зобов'язань
України у сфері публічних закупівель.
Однією з проблем сфери публічних закупівель є питання проявів корупції. Підвищення рівня
прозорості дій замовників та відповідальності посадових осіб є важливим чинником
виявлення та запобігання корупції. Під прозорістю сфери ми розуміємо інформування ринку
про оголошені та завершені закупівлі, оприлюднення всіх необхідних умов та вимог до
потенційних учасників та виконавців договорів, своєчасну та повну звітність щодо проведених
процедур та виконання укладених договорів. Прозорість сфери публічних закупівель також
передбачає наявність у відкритому доступ інормативної бази, рекомендацій, загальних
роз'яснень, методик та стандартів, відповідних рішень щодо процедур закупівлі. Чіткі
передбачувані правила, прості умови участі у процедурах, стандартні документи, чіткий
розподіл відповідальності між інституціями, фахівцями та контролюючими органами
обмежують можливості посадових осіб приймати необґрунтовані чи неправомірні рішення
щодо закупівлі та значно знижують рівень корупції.
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забезпечення прогнозованості та стабільності нормативно-правової бази на основі
гармонізації національного законодавства з правилами Європейського Союзу (далі – ЄС),
приведення процедур закупівель у відповідність із міжнародними стандартами;
створення та розвиток системи електронних закупівель з урахуванням вимог та стандартів
ЄС, кращої міжнародної практики;
розвиток інституційної структури та вдосконалення й оптимізація функцій контролюючих
органів;
міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель;
навчання та професіоналізація у сфері публічних закупівель.
В 2016 році було введено в дію Закон України “Про публічні закупівлі” (далі – Закон). З метою
створення умов для комфортної адаптації замовників до нових правил було передбачено
поетапне його введення в дію, а саме:
з 1 квітня 2016 року - для центральних органів виконавчої влади та замовників, що
здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання;
з 1 серпня 2016 року - для всіх інших замовників.
При цьому, за ініціативою Донецької обласної військово-цивільної адміністрації були внесені
зміни до Закону стосовно розповсюдження його дії на замовників Донецької області з більш
раннього періоду, ніж для всіх замовників, а саме з травня 2016 року. Потреба в достроковому
запровадженні Закону була обумовлена особливостями, пов'язаними з проведенням
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антитерористичної операції, спеціальними правами та обов'язками військово-цивільних
адміністрацій, а також необхідністю максимально відкритого та публічного використання
державних субвенцій на відновлення об'єктів соціальної і транспортної інфраструктури,
житлового фонду та систем забезпечення життєдіяльності, включаючи їх утримання, а також
соціально-економічний розвиток.
Слід зазначити, що положення Закону гармонізовані з нормами Директив ЄС з державних
закупівель та відповідають стандартам Угоди світової організації торгівлі (далі – СОТ) про
державні закупівлі, у тому числі в частині визначення замовників, на яких поширюється дія
Закону.
Для введення в дію Закону Мінекономрозвитку, як Уповноваженим органом було розроблено
11 нормативно-правових актів, необхідних для його практичної реалізації:
3 ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:
«Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та
проведення авторизації електронних майданчиків» від 24 лютого 2016 р. № 166;
«Про встановлення розміру плати за подання скарги» від 23 березня 2016 р. № 291;
«Про внесення змін до Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі
України» від 31 серпня 2016 р. № 568;
3 НАКАЗИ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ ЗАРЕЄСТРОВАНІ В МІНІСТЕРСТВІ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
(ДАЛІ - МІН'ЮСТ):
«Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» від 17 березня 2016 року № 454
(зареєстровано в Мін'юсті 25 березня 2016 року за № 448/28578);
«Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18 березня
2016 року № 477 (зареєстровано в Мін'юсті 25 березня 2016 року за № 447/28577);
«Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 18 березня 2016 року
№ 490 (зареєстровано в Мін'юсті 25 березня 2016 року за № 449/28579);
5 НАКАЗІВ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ:
«Про утворення комісії із забезпечення здійснення авторизації електронних майданчиків,
підготовки рішень щодо їх підключення/відключення до/від електронної системи
закупівель, усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель» від 15 березня 2016
року № 440;
«Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі
електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування» від 18 березня 2016
року № 473;
«Про затвердження Примірного договору про надання доступу до модуля електронного
аукціону та бази даних» від 31 березня 2016 року № 571;
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«Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу
(осіб)» від 30 березня 2016 року № 557;
«Про затвердження примірної тендерної документації» від 13 квітня 2016 № 680.
Крім того, у травні 2016 року було прийнято окремий Закон України “Про особливості
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони”,
яким запроваджено більш гнучкі правила для здійснення таких закупівель, при цьому
збережено основні принципи публічних закупівель, що встановлені статтею 3 Закону. І це
незважаючи на те, що міжнародними стандартами дозволяється країнам не застосовувати
законодавство у сфері публічних закупівель у випадку необхідності захисту їх інтересів
безпеки стосовно закупівлі зброї, боєприпасів, воєнних матеріалів, або закупівель, які є
незамінним для цілей національної безпеки або національної оборони.
Разом з тим, протягом року до Мінекономрозвитку надійшло ряд законодавчих ініціатив,
якими пропонувалось вивести зпід дії Закону окремі предмети закупівлі, а саме:
розрахунки комунальних підприємств, що здійснюють продаж квитків на міські автобусні
маршрути загального користування, з перевізниками (законопроект № 3151);
послуги реабілітації в реабілітаційних центрах та реабілітаційних відділеннях санаторнокурортних закладів (законопроект № 4037а);
товари та послуги з організації харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх
навчальних закладах (законопроект № 4174);
медичні засоби, товари, послуги і роботи для здійснення санітарних та протиепідемічних
заходів при виникненні інфекційних та масових неінфекційних захворювань (законопроект
№ 4934);
товари і послуги, необхідні для проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд
України (законопроект № 5194).
Внесення таких змін до Закону було категорично не підтримано Мінекономрозвитку, так як
вони порушують основні принципи здійснення закупівель та суперечать міжнародним
зобов'язанням України.
З метою висвітлення та запобігання можливих зловживань під час проведення закупівель
створено систему громадського моніторингу у публічних закупівлях. Кожен громадянин
України може побачити, як держава витрачає сплачені ним податки.
Модуль аналітики, розташований за адресою http://bi.prozorro.org. Це інструмент, завдяки
якому суспільство може контролювати сферу публічних закупівель.
TRANSPARENCY INTERNATIONAL УКРАЇНА (далі – TI Україна) звернулися до українського
представництва одного з найбільших провайдерів систем бізнес-аналітики Qlik із проханням
підтримати реформу та виділити Україні безкоштовні ліцензії до їх продуктів QlikSense та
QlikView (що входять до трійки найпотужніших ВІ рішень в світі). ТІ Україна отримала 300
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ліцензій до професійного модулю аналітики та безлімітну ліцензію до публічного. За кілька
місяців за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку були створені
інструменти моніторингу модулі аналітики bi.prozorro.org та bipro.prozorro.org. Ці модулі мають
доволі широкий функціонал та дають можливість здійснювати глибокий аналіз та
моніторинг публічних закупівель. Зокрема, в модулях відображається інформація про кожен
оголошений тендер, кожного замовника, учасника (їх коди ЄДРПОУ та контактна
інформація), скарги, суми контрактів, інша машиночитаєма інформація з електронної
системи закупівель Prozorro, а також посилання на офіційний портал по кожному тендеру, де
можна переглянути всю іншу інформацію (тендерну документацію, пропозиції учасників,
історію аукціонів тощо).
Розвитком та підтримкою модулів аналітики на базі Qlik займається команда ТІ Україна та RBC
Group (українське представництво компанії Qlik). За оцінками провідних світових експертів у
публічних закупівлях Україна має найкращу в світі систему аналітики.
Після оптимізації додатків модулів аналітики була розпочата активна фаза проведення
навчань: записано ряд відео-уроків, проведено 2 вебінари, організовано та проведено 10
виїзних навчань по території України, організовано поглиблене навчання для всіх регіональних
філій Державної аудиторської служби України.
Загалом участь у тренінгах по роботі з моніторинговими інструментами взяло:

При цьому останні 2 органи – інструментом не користуються. Для представників Державної
аудиторської служби України та Антимонопольного комітету України організовувалося окреме
дводенне поглиблене навчання. В рамках якого розглядалися всі можливості аналітичних
інструментів та методологія ризик індикаторів. Окремо проводилося навчання для
контролюючих підрозділів Київської міської державної адміністрації, Дніпровської міської
ради та інших великих замовників.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
9.02.2011

Грудень 2016

заявка про приєднання
до Угоди СОТ

Україна стала
членом
новоствореної
організації
Контрактінґ 5

16.11.2015

прийняття рішення про
приєднання України до
Угоди про держзакупівлі
на засіданні Комітету СОТ

Можливості:
Обмін досвідом у
сфері публічних
закупівель

ЗАГАЛЬНА УЧАСТЬ У ТРЕНІНГАХ ПО РОБОТІ З МОНІТОРИНГОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ:
з них:

180

3

представники
контролюючих
органів

15 5

85

121

представники профільних
громадських організацій
та журналісти-розслідувачі

представники
великих
замовників

представники
бізнесу

представники
наукових
інститутів

Окрім того, було проведено безліч презентацій інструменту на різноманітних
конференціях, участь у яких взяло понад 3000 осіб.

тис

24.02.2016

16.03.2016

406 користувачів

За результатами навчань значно зросла кількість активних користувачів. Зокрема було
розподілено понад 270 професійних ліцензій (із наявних 300). Наразі, активних користувачів
на місяць налічується близько 200.

ВРУ прийнято Закон
України «Про приєднання
України до Угоди про
державні закупівлі»
№ 1029-VIII

прийняття КМУ
розпорядження
«Про Стратегію
реформування
системи публічних
закупівель»

18.05.2016

Україна набула статусу
повноправної сторони
Угоди

Відстоювання
інтересів, зокрема,
українського
бізнесу щодо
доступу до
інформації про
міжнародні
ринки
Вплив на
впровадження
іноземними держ.
Стандарту відкритих
контрактних даних

Можливості: доступ до
міжнародних ринків 45 країн
( річний обсяг закупівель –
1.7 трлн. дол. США)
ЗРОБЛЕНО:

Значна увага приділялася роботі з контролюючими органами:
ДОСТУП ДО МОДУЛЮ МАЮТЬ ПРЕДСТАВНИКИ:

4

Мінекономрозвитку

1

Держ. фіскальної
служби України

6

5

27

Антимонопольного
комітету України

Держ. аудиторської
служби України

11

Нац. поліції

Нац. антикорупційного
бюро України

6

25

Деп-т захисту економіки
Нац.поліції України

1

Рахункової палати
України

3

Прокуратури

1

Служби безпеки
України

проведено більше
50 навчальних
семінарів

проведено ІІІ Міжнародну
конференцію «Реформування
публічних закупівель в
Україні — нові досягнення,
перешкоди та виклики»

проведено міжнародні
семінари на теми:
«Можливості зарубіжних
закупівель та Угода СОТ
про державні закупівлі»
та «Угода СОТ про державні
закупівлі та її імплементація
в Україні»
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АГРЕГАЦІЯ ЗАКУПІВЕЛЬ
Oдним із наступних кроків реформи публічних закупівель, зокрема, в питанні професіоналізації і підвищення якості тендерів є створення централізованої закупівельної
організації (далі - ЦЗО). Так, Кабінетом Міністрів України прийнята постанова від 23
листопада 2016 року № 928 “Про реалізацію пілотного проекту з організації діяльності
централізованої закупівельної організації”, якою передбачено створення та функціонування,
поки в пілотному режимі ЦЗО, з метою здійснення закупівель в інтересах інших замовників,
для подальшого масштабування діяльності таких організацій на національний рівень.
Виявили намір взяти участь у пілотному проекті 24 органи центральної виконавчої влади.
В рамках проекту, відповідальною за виконання функцій ЦЗО, визначена державна установа
“Професійні закупівлі”, яка утворена Мінекономрозвиткузгідно наказу від 12 січня 2017 №20.
Залучення ЦЗО до публічних закупівель надає такі переваги:
розвантажує тендерні комітети;
підвищує професійність закупівель;
мінімізує ризики оскаржень в закупівлях, а також зрив постачання і можливих претензій з
боку контролюючих органів;
забезпечує економію бюджету за рахунок об'єднання однотипних товарів та послуг у великі
лоти;
збільшує кількість сумлінних постачальників.
НАВЧАННЯ В СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ
З метою збільшення поінформованості суб'єктів сфери щодо нових правил проведення
закупівель до 1 квітня 2016 року було проведено ряд безкоштовних семінарів з питань
публічних закупівель для замовників. До 1 серпня 2016 року проведено ряд виїзних семінарів
для замовників та контролюючих органів тощо, серед яких Національне антикорупційне бюро
України, Державна аудиторська служба України, регіональні представники благодійної
організації“ Всеукраїнська мережа ЛЖВ” та інші. Загально за рік проведено більше 20 виїзних
семінарів.
Поряд з цим, Мінекономрозвитку за підтримки Проекту ЄС “Гармонізація системи державних
закупівель в Україні зі стандартами ЄС” (далі - Проект) проведено серію з десяти регіональних
семінарів для замовників та учасників торгів для всіх областей України. Всього участь у 10
регіональних семінарах прийняли 975 особи (496 від замовників по всій території України та
479 представники бізнес-спільноти).
З цією ж метою реалізовано проект розвитку навчання в регіонах. Цей проект мав сформувати
мережу регіональних тренерів, які проводитимуть безкоштовні семінари з питань публічних
закупівель. За підтримки Міжнародного Фонду “Відродження” та TI Україна було проведено 2
навчання в форматі Training of Trainers для 36 тренерів з усієї країни, які лише за три місяці
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роботи провели 165 навчань для близько 9000 представників замовників.
В рамках реалізації програми підвищення рівня професіоналізації в 2016 році було створено
базу знань для суб'єктів сфери публічних закупівель, яка поєднує в собі три складові. Однією з
них є перший в Україні державний безкоштовний онлайн-курс “Публічні закупівлі” для
спеціалістів – замовників, який створено Проектом спільно з Мінекономрозвитку. Курс
розділено на два рівні:
базовий, що присвячений вивченню основ публічних закупівель;
поглиблений, що спрямований на більш високий професійний рівень закупівельної
діяльності.
Слухачі курсу мають можливість отримати сертифікати як базового, так і поглибленого
рівнів.За період трансляції на платформі Prometheus онлайн-курс “Публічні закупівлі”
прослухали майже 13 тисяч фахівців. Сертифікати про успішне закінчення курсу отримали
2`724 слухачі, з них – 2`077 базового рівня, та 647 – підвищеного. Це показник високої
ефективності освітньої онлайн-програми. Рівень успішності цього курсу становить 16%, в той
час, коли середній світовий показник визначення успішності складає 5-7%.
Другою складовою бази знань є створений інформаційний ресурс Уповноваженим органом,
розміщений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку, на якому надаються он-лайн
консультації суб'єктам сфери публічних закупівель.
Третя складова бази знань розміщена на інтернет ресурсі за адресою http://
infobox.prozorro.org, на якому опубліковано методичні матеріали - це більше 35
роз'яснювальних статей; 4 онлайн-курси самопідготовки, які пройшли за час роботи ресурсу
більше 3`000 користувачів; бібліотека примірних специфікацій (наявно 230 специфікацій
різноманітних товарів); та форум для обговорення питань з публічних закупівель між
замовниками, учасниками, представниками державного підприємства “Прозорро” (далі – ДП
“Прозорро”) та Мінекономрозвитку.
Окремо варто виділи програму навчання професійних замовників, що була запущена в
Київській школі економіки, та підготовка до запуску якої тривала весь 2016 рік. Ця програма
стала можливою завдяки найбільшому на сьогодні проекту допомоги в сфері закупівель
Transparency and Accountability in Public Administration and Services Activity (далі – TAPAS) та
Мінекономрозвитку. Вперше не тільки в Україні, а і в усьому регіоні навчання публічним
закупівлям буде побудовано не лише навколо проведення процедур та юридичних аспектів, а на
базі стратегічного планування та бізнес-логіки закупівель.
Разом з цим, протягом року відбулося багато різних активностей для замовників, бізнесу,
експертів та громадськості. Серед них бізнес-форум учасників публічних закупівель,
проведений Проектом ЄС у червні 2016 року на прохання Мінекономрозвитку в місті Одеса.
Третя щорічна міжнародна конференція щодо публічних закупівель на тему “Реформування
публічних закупівель в Україні — нові досягнення, перешкоди та виклики” відбулася у грудні. А
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СФЕРА ПУБЛІЧНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ В ЦИФРАХ

в рамках узагальнення та поширення світового досвіду з питань закупівель за підтримки
Commercial Law Development Program посольства США проведено міжнародні семінари на
теми: “Можливості зарубіжних закупівель та Угода СОТ про державні закупівлі” та “Угода СОТ
про державні закупівлі та її імплементація в Україні”.
В 2016 році електронна система Prozorro отримала визнання на міжнародному рівні.
Українська система включена Європейським банком реконструкції та розвитку як
рекомендована модель для впровадження в інших країнах.
У травні 2016 року в Лондоні електронна система публічних закупівель Prozorro отримала
міжнародну премію у сфері закупівель – World Procurement Awards 2016 в номінації
“Публічний сектор за створення і впровадження електронної системи з унікальною
архітектурою”.
У грудні 2016 в Парижі, систему Prozorro визнано найкращою в світі ініціативою відкритого
урядування та нагороджено міжнародною премією Open Government Awards 2016, яка
відзначає громадські ініціативи, що покращують життя громадян на державному рівні. Україна
визнана найкращою серед більш ніж 70 країн.

Аналізуючи кількість оголошених закупівель в 2015 та 2016 рокахможна спостерігати
відмінність кількості оголошених закупівель в одних і тих самих місяцях відповідних років
(Рис 1). Так, у 2015 році піковим місяцем був лютий, протягом березня- серпня спостерігався
певний спад активності (з 16,32 тис. процедур до 10,44 тис. процедур), після чого
продовжувалось стрімке падіння кількості оголошених процедур аж до кінця року. На
відміну, у 2016 році піковими є березень (21,85 тис. процедур) та липень (11,19 тис.
процедур). Це місяці, що передували поетапному введенню в дію Закону України “Про
публічні закупівлі” (з 1 квітня та з 1 серпня 2016). Це може пояснюватися неготовністю
замовників до змін та відкриття даних при проведенні процедур, що і спровокувало
оголошення закупівель у звичний для них спосіб без застосування електронної системи. В
серпні 2016 року було оголошено найменшу кількість процедур, але згодом відбулося
пожвавлення аж до грудня включно.

Рис. 1 Оголошено процедур закупівель у 2015 -2016 рр., тис.
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Загалом, у 2016 році в сфері було здійснено 366`533 закупівель на загальну суму
274`974`756`234,55 грн. (за даними веб-порталу tender.me.gov.ua та prozorro.gov.ua).
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ЗАВЕРШЕНІ ЗАКУПІВЛІ У 2016 Р.
ВИД ЗАКУПІВЛІ

Таблиця 1
КІЛЬКІСТЬ ДОГОВОРІВ/ПРОЦЕДУР

СУМА, ГРН.

Звітування1

128 643

25 819 457 147.50

Допорогові закупівлі 2

136 185

15 136 643 814.38

При цьому, топовими місяцями по оголошенню допорогових закупівель є листопад та вересень
(37`282 та 26`649 закупівель відповідно). На Рис. 3 та Рис. 4 відображено ТОП-5 предметів
закупівель, які оголошували в зазначені місяці.
Рис. 3 ТОП-5 предметів закупівель за кількістю оголошених закупівель у вересні, в тис.
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УСЬОГО

Рис. 4 ТОП-5 предметів закупівель за кількістю оголошених закупівель у листопаді, в тис.

АНАЛІЗ ДОПОРОГОВИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
Разом з тим, в електронній системі публічних закупівель Prozorro розміщено інформацію
стосовно допорогових закупівель, а саме звіти про укладені договори та допорогові закупівлі в
загальній кількості 264`828 закупівель на суму 40`956`100`962,88грн.
Протягом січня-липня 2016 року оголошено 99`213 допорогових закупівель на загальну суму
16`918`194`143,07 грн., при цьому протягом серпня-грудня 2016 року таких закупівель
оголошено 133`972 на суму 31`655`980`352,27 грн. Порівнюючи 7 місяців пілотного проекту
та 5 місяців дії Закону, можна зробити висновок, що в період дії Закону, допорогових
закупівель було оголошено на 34`759 закупівлі більше (Рис. 2). Це демонструє, що замовники
активно використовують систему електронних закупівель для визначення надавачів послуг,
виконавців робіт або постачальників товарів на конкурентній основі.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ

Рис. 2 Динаміка кількості оголошених допорогових закупівель за 2016 рік (через систему Prozorro)
37 282

ОГОЛОШЕНІ

26 649

25 957
22 853

21 231
17 567
13 160

16 573
12 873

18 462

Загалом, протягом 2016 року було завершено 101`705 процедур закупівель, що підпадають під
дію Закону, сума укладених договорів по процедурам становить 234`018`655`272,67 грн. (за
даними веб-порталу tender.me.gov.ua та системи prozorro.gov.ua)
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1

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета
закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за 200 тисяч гривень для закупівлі товарів та послуг, а для робіт - 1,5
мільйона гривень, замовники обов'язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель.

2

Допорогова закупівля - закупівля замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких є меншою за 200 тисяч гривень для закупівлі товарів та
послуг, а для робіт - 1,5 мільйона гривень.

12

В період з 1 квітня до 1 серпня 2016 року замовниками було оголошено 5`497 процедур на
загальну суму 33`695`441`956,83 грн. (замовниками виступали центральні органи виконавчої
влади та замовники, що здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання), а
протягом серпня-грудня оголошено 47`446 процедур на очікувану вартість
168`418`865`399,99грн. (за даними prozorro.gov.ua) (Табл. 2).
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ЗАВЕРШЕНІ УСПІШНО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ У 2016 Р.
ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ

ЗАВЕРШЕНО ЗАКУПІВЕЛЬ

Таблиця 3
ВАРТІСНА ТА КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВЕРШЕНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЗА ДАНИМИ ВЕБ-ПОРТАЛУ TENDER.ME.GOV.UA ТА СИСТЕМИ PROZORRO.GOV.UA

Таблиця 2
СУМА УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ, ГРН.

ГРН

КІЛЬКІСТЬ
ТЕНДЕРІВ

% ЗА
ВАРТІСТЮ

% ЗА
КІЛЬКІСТЮ

38 461 929 631.19
120 208 195 200.51

13 713
49 557

55.86
72.81

63.49
62.02

30 388 720 558.48
44 477 694 157.09

7 886
30 389

44.14
27.19

36.51
37.98

68 850 650 189.67
163 256 023 298.36

21 599
79 946

100
100

100
100

ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ

Відкриті торги

13 446

33 675 877 689.34

Переговорна процедура

7 886

30 388 838 719.17

Переговорна процедура
(для потреб оборони)

267

4 856 972 960.51

21 599

68 921 689 369.02

44 728

117 225 916 376.58

УСЬОГО ЧЕРЕЗ PROZORRO.GOV.UA
Відкриті торги

КОНКУРЕНТНІ ПРОЦЕДУРИ
НЕКОНКУРЕНТНІ ПРОЦЕДУРИ

УСЬОГО

ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ PROZORRO.GOV.UA
ЗАКУПІВЛІ НА ВЕБ-ПОРТАЛІ TENDER.ME.GOV.UA

Двоступеневі торги

30

537 353 899.47

4 898

1 064 757 091.50

Переговорна процедура закупівлі

30 428

44 888 770 703.15

Попередня кваліфікація учасників

22

1 380 167 832.96

80 106

165 096 965 903.65

Запит цінових пропозицій

УСЬОГО ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ
TENDER.ME.GOV.UA

Протягом квітня-листопада кількість оголошених процедур закупівель в електронній системі
Prozorro зростала щомісячно, спад на 2`824 процедури спостерігався у грудні (порівнюючи
грудень до листопада). Це пояснюється тим, що термін проведення конкурентних процедур в
середньому коливається від 35-45 днів, тому оголошення процедур закупівель в другій половині
листопада є недоцільним (Рис.5), за виключенням випадків оголошення процедур закупівель в
поточному році на наступний. Щодо неконкурентних процедур, то навпаки, у грудні
спостерігається зростання кількості оголошених закупівель (на 3`905 закупівлі, порівнюючи
грудень до листопада).
Рис. 5 Оголошення конкурентних та неконкурентних процедур через електронну систему Prozorro

Серед укладених договорів замовниками, в результаті проведення процедур закупівель за
даними веб-порталу tender.me.gov.ua99,6 відсотка припадає на договори з вітчизняними
суб'єктами господарювання, а 0,4 відсотка – на договори з іноземними постачальниками.
Через систему Prozorro цей показник становить 99,5 відсотка та 0,5 відсотка відповідно.
Отже, переважна більшість договорів про закупівлю укладається з вітчизняними учасниками.

10 721

Конкурентні
Неконкурентні
7 432

7 897
6 399

5 658

Частка оголошень про проведення конкурентних процедур закупівель (за даними веб-порталу
tender.me.gov.ua) складає 72,81 відсотків, за сумою укладених договорів від загальної вартості
укладених договорів у 2016 році та 62,02 відсотків за кількістю процедур від загальної
кількості оголошених закупівель за 2016 рік (Табл. 3), аналогічний показник конкурентних
процедур через систему Prozorro становить 55,86 відсотків за сумою укладених договорів та
63,49 відсотків за кількістю процедур. Більша частка неконкурентних процедур через
електронну систему Prozorro, порівнюючи з даними веб-порталу tender.me.gov.ua
пояснюється тим, що ближче до кінця року замовниками оголошується закупівля
комунальних послуг, на данному ринку відсутня конкуренція, тому для проведення
закупівель використовується переговорна процедура (Рис.5).
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Аналіз закупівель свідчить, що з конкурентних процедур закупівель замовники частіше
обирають відкриті торги, які, згідно Закону, є основною процедурою закупівель (61,40 відсотків
через веб-портал tender.me.gov.ua та 75,54 відсотків через систему prozorro.gov.ua). (Рис. 6)
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Рис. 7 Розподіл підстав для застосування переговорної процедури за квітень-грудень 2016 року
по завершеним закупівлям, % (за даними системи prozorro.gov.ua)

Рис. 6 Структура оголошених та успішно завершених процедур
за даними веб-порталу tender.me.gov.ua та системи prozorro.gov.ua
tender.me.gov.ua
ОГОЛОШЕНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ TENDER.ME.GOV.UA
У СІЧНІ-СЕРПНІ, %

31.24

УСПІШНО ЗАВЕРШЕНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЧЕРЕЗ ВЕБ-ПОРТАЛ TENDER.ME.GOV.UA
У СІЧНІ-СЕРПНІ, %

0.04

27.42

0.34

20.43

9.65

Закупівля творів мистецтва

1.56
2.35
4.37

0.01

Відсутність конкуренції

Закупівля юридичних послуг
Замовником двічі відмінено тендер
Нагальна потреба у здійсненні закупівлі
Необхідність проведення додаткових будівельних робіт

7.29
0.03
61.40

Відкриті
торги

Двоступеневі
торги

71.60

Переговорна
процедура

Запит цінових
пропозицій

Попередня
кваліфікація
учасників
prozorro.gov.ua

ОГОЛОШЕНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO.GOV.UA
У КВІТНІ-ГРУДНІ, %

Потреба здіснити додаткову закупівлю

61.31

0.65
0.03

УСПІШНО ЗАВЕРШЕНІ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЗАКУПІВЕЛЬ PROZORRO.GOV.UA
У КВІТНІ-ГРУДНІ, %

Водночас аналіз інформації щодо договорів, укладених у результаті проведення процедур
закупівель (Рис. 8), свідчить про те, що переважну більшість серед неконкурентних процедур
закупівель (83,79 відсотка по кількості та 67,36 відсотка по вартості) складають закупівлі
комунальних послуг (послуг з транспортування природного газу магістральними та
розподільними трубопроводами; електричної енергії та послуг з постачання електроенергії;
послуг з постачання водяної пари і гарячої води (послуг з постачання теплової енергії); послуг з
водопостачання та водовідведення), ринки яких традиційно є монопольними, а тому,
відповідно до законодавства, їх закупівля може здійснюватися виключно за неконкурентною
процедурою закупівлі. Також, за неконкурентними процедурами часто замовники
продовжують здійснювати придбання газу природного, враховуючи колізії законодавчого поля
щодо діяльності постачальників газу за нерегульованим тарифом.
Рис. 8 Розподіл неконкурентних процедур за січень-липень 2016 року по завершеним закупівлям, %
(заданими веб-порталу tender.me.gov.ua)

0.74

1.24
12.42
2.39

23.72

36.51

1.41

Комунальні послуги
Поштові послуги
Закупівлі, пов’язані з особливим періодом
Інші

75.54

62.25
83.79

Відкриті
торги

Переговорна
процедура

Переговорна процедура
(для потреби оборони)

Левову частку підстав застосування переговорної процедури, що визначена статтею 35
Закону, становить відсутність конкуренції (61,31відсотки) та двічі відміна тендеру у зв'язку з
відсутністю достатньої кількості учасників (20,43 відсотки) (Рис. 7).
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Найбільше неконкурентних процедур (переговорних процедур) через систему Prozorro
оголошувалося замовниками органами управління яких є Міністерство інфраструктури
України, Державний комітет телебачення і радіомовлення України, Маріупольська міська рада,
Дніпропетровська обласна державна адміністрація, Міністерство освіти і науки України (Рис.
9).
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Рис. 9 Топ- 5 замовників з оголошення неконкурентних процедур закупівель у розрізі замовників, тис. процедур

898

Міністерство інфраструктури України

546

Держ. комітет телебачення та радіомовлення України

505

Маріупольська міська рада

294

Дніпропетровська обл. держ. адміністрація

332

Міністерство освіти і науки України

АНАЛІЗ ЗАМОВНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ
Найактивнішими замовниками по оголошеним допороговим закупівлям є замовники
органами управління яких є Київська міська державна адміністрація (43`805 закупівель),
Дніпропетровська обласна державна адміністрація (16`335 закупівель), Маріупольська міська
рада (12`273 закупівель), Дніпровська міська рада (10`968 закупівель), Міністерство
інфраструктури України (7`382 закупівель) (Рис. 10). Попри значну кількість оголошених
закупівель, в середньому по топ-5 замовників, завершуються укладанням договору 35 відсотків
допорогових закупівель.
Рис. 10 Найактивніші замовники допорогових закупівель
7 382

Протягом 2016 року було оголошено 267 переговорних процедур для потреб оборони з
очікуваною вартістю 5`039`164`557,30 грн. (Табл. 4).
ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ЗАВЕРШЕНИХ ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕДУР
ДЛЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ

10 968

Таблиця 4

КІЛЬКІСТЬ ТЕНДЕРІВ,
ЗАВЕРШЕНІ

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ
ЗАКУПІВЕЛЬ, ГРН

СУМА ДОГОВОРІВ,
ГРН

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ
ПРОПОЗИЦІЙ НА ТОРГИ

267

5 039 164 557.30

4 870 922 962.12

2.59

Водночас, аналіз середньої кількості пропозицій на відбіручасників для проведення
переговорної процедури закупівлідля потреб оборони показує, що в переважній більшості
випадків ця процедурає конкурентною процедурою, оскільки такий відбір відбувається
шляхом проведення електронного аукціону.
ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ЗАМОВНИКІВ ЗАВЕРШЕНИХ
ПЕРЕГОВОРНИХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ ПОТРЕБ ОБОРОНИ
ЗАМОВНИК,
ОРГАНОМ
УПРАВЛІННЯ
ЯКОГО Є

СУМА
ДОГОВОРУ,
ГРН

122

3 079 742 412.98

3 057 963 765.00

21 778 647.98

2.61

Держ. прикордонна
служба України

42

134 009 614.20

120 409 335.47

13 600 278.73

4.38

Нац. гвардія
України

42

249 109 708.02

247 982 604.21

1 127 103.81

2.14

Нац. поліція
України

35

1 552 079 613.10

1 421 591 205.89

130 488407.21

1.74

Служба безпеки
України

24

21 419 050.00

20 426 249.55

992 800.45

1.69

2

2 804 159.00

2 549 802.00

254 357.00

3.00

Запорізька міська
рада
18

ЕКОНОМІЯ

Дніпровська міська рада
Маріупольська міська рада

16 335 11 992

Дніпропетровська обл. держ. адміністрація

26 442

Київська міська дарж. адміністрація
ОГОЛОШЕНІ

ЗАВЕРШЕНІ

Щодо найактивніших замовників по оголошених процедурах закупівель органами управління
яких є Міністерство інфраструктури України (11`837 процедур), Міністерство енергетики та
вугільної промисловості України ( 3`304 процедур), Київська міська державна адміністрація
(2`011 процедур), Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (1`430 процедур),
Дніпропетровська обласна державна адміністрація (1`019 процедур) (Рис. 11). В середньому по
топ-5 замовників, завершуються укладанням договору 45,88 відсотків процедур закупівель.
Рис. 11 Найактивніші замовники з процедур закупівель

Таблиця 5

ОЧІКУВАНА
ВАРТІСТЬ
ЗАКУПІВЛІ,
ГРН

Мін. оборони
України

КІЛЬКІСТЬ
ПРОЦЕДУР

7 900

12 273 7 917

43 805

Найбільше завершених процедур серед замовників, що скористалися переговорною
процедурою для потреб оборони є Міністерство оборони України (122 процедури), Державна
прикордонна служби України (42 процедури) та Національна гвардія України (42 процедури).
(Табл. 5).

Міністерство інфраструктури України

4 002

1 019

648

1 430 683

СЕРЕДНЯ
КІЛЬКІСТЬ
ПРОПОЗИЦІЙ
НА ТОРГИ

2 011 1 187
3 304 1 913
11 837

5 008
ОГОЛОШЕНІ

Дніпропетровська обл. держ. адміністрація
Мін економ. розвитку і торгівлі
Київська міська дарж. адміністрація
Мін. енергетики та вугільної промисловості
Мін. інфраструктури України

ЗАВЕРШЕНІ

ТОП-5 найактивніших учасників з якими укладено договори по допороговим закупівлям та за
процедурами наведено на Рис. 12 та Рис. 13
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Рис. 12 ТОП-5 переможців за кількістю допорогових закупівель

Таблиця 6

ТОП-5 НАЙЧАСТІШЕ ОГОЛОШЕНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
1 687

ТОВ «Долина Мрій»

1 823

ТОВ «Виджи Медикал»

1 862

ТОВ «Бадм-Б»

2 885
7 927

СЕРЕДНЯ КІЛЬКІСТЬ
ПРОПОЗИЦІЙ НА ТОРГИ

44000000-0 Конструкції та конструкційні матеріали; допоміжна будівельна
продукція (крім електроапаратури)

3.18

ТОВ «Епіцентр К»

30000000-9 Офісна та комп'ютерна техніка, устаткування та приладдя, крім
меблів та пакетів програмного забезпечення

3.11

ТОВ «Український папір»

42000000-6 Промислова техніка

3.05

09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та інші джерела енергії

2.93

34000000-7 Транспортне обладнання та допоміжне приладдя до нього

2.65

Рис. 13 ТОП-5 переможцівза кількістю процедур закупівель

217

ТОВ «НАФТОТРЕЙД РЕСУРС»

222

ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ»

252

ТОВ «Пром Гарант Плюс»

265

ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ»

274

ТОВ «Український папір»

АНАЛІЗ ПРЕДМЕТІВ ЗАКУПІВЛІ
ТОП-5 оголошених закупівель за кодами Єдиного закупівельного словника(далі – ЄЗС) за
найбільшою кількістю такі:
Рис. 14 ТОП-5 оголошених закупівель за кодами Єдиного закупівельного словника(далі – ЄЗС)
за найбільшою кількістю

7 078

09000000-3 Нафтопродукти, паливо, електроенергія та
інші джерела енергії;

3 567

34000000-7 Транспортне обладнання та допоміжне
приладдя до нього;

2 849

44000000-0 Конструкції та конструкційні матеріали;
допоміжна будівельна продукція (крім електроапаратури);

1 759

30000000-9 Офісна та комп'ютерна техніка, устаткування
та приладдя, крім меблів та пакетів програмного
забезпечення;

1 573

42000000-6 Промислова техніка.

ТОП-5 найчастіше оголошених закупівель (по конкурентним процедурам), середня кількість
пропозицій на торги:
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КОД ЄЗС

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЇ
ВІДСОТОК ЕКОНОМІЇ, %

19.64

ПОЛТАВСЬКА

17.67

ХАРКІВСЬКА

16.45

МИКОЛАЇВСЬКА

16.85

ЗАКАРПАТСЬКА

17.93

ОДЕСЬКА

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ

10.10
8.37
13.69
6.67
11.16
ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ

Однією з переваг електронної системи публічних закупівель Prozorro є можливість економії
бюджетних коштів за рахунок відкритості даних у системі та простоти участі у публічних
закупівлях, що забезпечує конкуренцію на торгах. Економія розраховується як різниця між
очікуваною вартістю закупівлі та сумою укладеного договору. На Рис. 15 зображено найбільші
показники економії в розрізі областей, в яких зареєстровані відповідні замовники.
Слід зазначити, що показник економії, окрім зменшення ціни під час аукціону за рахунок
високої конкуренції на торгах, також може свідчити про значно завищену очікувану вартість
закупівлі та низький рівень планування. Очікується, що з часом даний показник буде
зменшуватись за рахунок підвищення рівня професійності замовників та більш точного
очікування вартості предмету закупівлі.
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Рис. 15 ТОП областей по економії

%

ВІДСОТОК ЕКОНОМІЇ

штучне розширення предмета закупівлі (невиправдане об'єднання товару /послуг в один лот/
предмет закупівлі; нечітке, загальне визначення предмета закупівлі);
штучне звуження предмета закупівлі (зайва деталізація предмета закупівлі);

13.72
15.35

ВІННИЦЬКА

15.51

ЧЕРНІВЕЦЬКА

15.10

16.28

вимагання документів, які можуть бути подані лише обмеженим колом осіб (зокрема, довідки
від органів, які не уповноважені видавати такі довідки, копії технічних умов, завірених
оригіналом печатки власника цих технічних умов);

11.79

ЗАПОРІЗЬКА

ДОПОРОГОВІ ЗАКУПІВЛІ

помилки під час складення документації конкурсних торгів (невідповідність додатків
документації конкурсних торгів основним вимогам документації конкурсних торгів, невірно
визначені строки подання пропозицій конкурсних торгів тощо);

встановлення територіальних обмежень тощо.

ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ

ОСКАРЖЕННЯ В СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Щодо процедурних порушень, зокрема:

За даними органу оскарження – постійно діючої адміністративної колегії з розгляду скарг
протягом звітного періоду до Антимонопольного комітету України подано 1`846 скарг про
порушення законодавства у сфері закупівель (що на 504 скарги більше ніж у 2015 році), з них 704
скарги прийнято до розгляду (Таблиця 7). У більшості випадків скарги подавалися на рішення
замовника (76,1 відсотків).
Таблиця 7

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО СКАРГ, ЩО НАДІЙШЛИ
ДО АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

порушення порядку оприлюднення інформації про закупівлю;
неправомірне відхилення пропозицій конкурсних торгів учасників процедури закупівлі;
допущення до оцінки пропозицій конкурсних торгів (тендерних торгів) учасників процедури
закупівлі, які не відповідають вимогам документації конкурсних торгів (тендерної
документації);
неправомірне визначення переможця процедури закупівлі;

КІЛЬКІСТЬ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО СКАРГ
2015

2016

Подано скарг

1 342

1 846

Прийнято скарг до розгляду

1 092

704

Відмовлено у задоволенні скарг, у тому числі,
скарг, що надійшли у попередні періоди

337

176

Задоволено скарг повністю та частково, у тому
числі, скарг, що надійшли у попередні періоди

494

352

Припинено розгляд, у тому числі скарг, що
надійшли у попередні періоди

216

216

укладення договорів про закупівлю з порушенням строків, визначених Законом (у тому числі
під час процедури оскарження).
За результатами аналізу рішень органу оскарження щодо задоволених скарг, як правило,
приймаються рішення, якими зобов'язують замовників:
внести зміни до документації конкурсних торгів (тендерної документації) з метою усунення
дискримінаційних вимог;
скасувати прийняті рішення та завершити процедуру відповідно до вимог Закону;
відмінити процедуру закупівлі.
Рейтинг замовників на закупівлі, яких надійшло найбільше скарг наведено на Рис. 16.
Рис. 16 Рейтинг замовників на закупівлі, яких надійшло найбільше скарг
НА УМОВИ

30

У процесі виконання Антимонопольним комітетом України функцій органу оскарження,
відповідно до Закону, виявлені типові порушення замовниками вимог законодавства у сфері
закупівель під час проведення ними процедур закупівель. Відносно умов визначених у тендерній
документації, зокрема:

29

встановлення непрозорих та нечітких технічних і кваліфікаційних вимог документації
конкурсних торгів;

30

Київська міська адміністрація

43

Міністерство оборони України

89
1

114
22

НА РІШЕННЯ

117
82

Полтавська обл. держ. адміністрація
Мін. енергетики та вугільної промисловості України

310 Мін. інфраструктури України
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Рейтинг скаржників (Рис. 17) показує, що найбільше скарг через електронну систему Prozorro
подано ПП “Делюкс системи” (173 скарги) та ТОВ “Радіал-Україна” (60 скарг).
Рис. 17 Рейтинг скаржників по процедурам закупівель

28

ТОВ «Трейд коммодіті»

28

ТОВ «Український папір»

49

ТОВ «Техноплюс»

60

ТОВ «Радіал-України»

173

ПП «Де люкс системи»

Рейтинг ТОП-5 скарг за кодами ЄЗС за класифікацією (Рис. 18) показує, що найбільше скарг
подано за кодом 31000000-6 - Електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та
матеріали; освітлювальне устаткування (257 скарг, з них 235 на рішення та 22 на умови) та
09000000-3 - Нафтопродукти, паливо (174 скарги, з них 144 на рішення та 30 на умови).

44000000-0 Конструкції та конструкційні матеріали
42000000-6 Промислова техніка

До основних проблемних питань реалізації Закону можна віднести:

НА РІШЕННЯ

93

41
13
81

127

34000000-7 Транспортне обладнання та допоміжне
приладдя до нього

87
30
22

09000000-3 Нафтопродукти, паливо

144

235 31000000-6 Електротех. устаткування, апаратура,
обладнання, та матеріали,
освітлювальне устаткування

КОНТРОЛЬ В СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
За результатами контрольних заходів, проведених Державною аудиторською службою України
протягом 2016 року, установлено порушень законодавства у сфері державних закупівель, що
призвели до втрат державних ресурсів на загальну суму 39,6 млн. грн. та порушень, що не
призвели до втрат майже на 13,2 млрд. грн.

319

ПРОТОКОЛІВ

Підводячи підсумки проведеної роботи за рік, можна однозначно зазначити, що сфера
публічних закупівель дійсно змінилася і перейшла на новий сучасний рівень. Тим не менш, на
шляху імплементації реформи публічних закупівель стоїть ще чимало завдань і викликів. Щоб
досягти успіху, держава, бізнес-спільнота та громадськість мають продовжувати докладати
спільних конструктивних зусиль.
З огляду на це, протягом 2016 року Мінекономрозвитку проводився постійний моніторинг
виконання положень Закону, використання електронної системи закупівель, а також вивчення
міжнародного досвіду реформування системи публічних закупівель. На основі зібраної
інформації проаналізовано основні проблемні питання діяльності сфери та ініційовано
внесення необхідних змін як до нормативно-правової бази, так і до електронної системи
закупівель.

Рис. 18 Рейтинг за ЄЗС за класифікацією
НА УМОВИ

ВИСНОВКИ
ТА ПЛАНИ
НА МАЙБУТНЄ

Складено та направлено до суду 319 протоколів
за статтею 164-14 Кодексу України про адміністративні порушення.

низький рівень професіоналізму осіб, відповідальних за проведення процедур закупівель, що
призводить до неякісного та необ'єктивного вибору переможця торгів і, як наслідок, до
неефективного витрачання коштів;
невисокий рівень конкуренції, який пов'язаний з наявністю певних бар'єрів для участі в
тендерах, зокрема, через необхідність отримання довідок в органах влади, а також у зв'язку з
низьким рівнем довіри бізнесу до сфери публічних закупівель;
небажання замовників використовувати систему Prozorro для здійснення на конкурентних
засадах закупівель, вартість яких є нижчою за пороги, встановлені Законом;
суб'єктивність та непрозорість прийняття рішень в процесі проведення
контрольних заходів органами, уповноваженими на здійснення
контролю у сфері публічних закупівель.

Аналізом процедур державних закупівель встановлено проведення їх із порушеннями на
загальну суму 19,2 млрд. грн. За результатами направлених Державною аудиторською службою
України та її міжрегіональними територіальними органами рекомендацій до замовників,
попереджено порушень у сфері закупівель на загальну суму майже 4,7 млрд. грн., а саме:
відмінено процедур на загальну суму 3,8 млрд. грн. та розірвано укладених договорів на
загальну суму 0,9 млрд. грн.
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МИ БУДУЄМО ЗДОРОВУ ЕКОСИСТЕМУ
ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ, ВЛАДИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
ЧЕРЕЗ ПОБУДОВУ ДОВІРИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
ЗАДЛЯ ВІДБУДОВИ УКРАЇНИ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ СВІТУ
Втримати
ПРОЗОРІСТЬ

IT система розвивається,
підтримуючи стратегії
Нормативне регулювання
системи (прозорі правила
гри для всіх)
Впровадження контролю
для втримання прозорості
та конкурентності (з боку
бізнесу, громадськості,
ЗМІ, контролюючих
органів)

ПідвиЩити
КОНКУРЕНТНІСТЬ

СпроЩення доступу до
ринку закупівель

Побудова системи
ефективного
оскарження

Побудова ефективної
комунікації з бізнесом та
та суспільством

Побудувати
ПРОФЕСІЙНІСТЬ

Побудова екосистеми
знань публічних
закупівель

Забезпечення якісної
тендерної документації

Стати глобальним
ЛІДЕРОМ

Рис. 19

Переформатувати
ДЕРЖСЛУЖБУ

Експорт філософії Prozorro
до інших країн

Prozorro, як високорезультативна команда

Просування ініціатив та
інтересів України на
міжнародній арені у сфері
публічних закупівель

Експорт принципів
роботи команди Prozorro
в інші державні установи

КОМАНДНІСТЬ

РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ

ПідвиЩення ефективності
закупівель за рахунок
об’єднання закупівель

Забезпечення підтримки
учасників ринку публічних
закупівель

ВІДКРИТІСТЬ
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РОЗВИТОК

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
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Для вирішення цих проблем та подальшого розвитку сфери публічних закупівель на 2017 рік
заплановано комплекс заходів за п'ятьма основними напрямками, що представлені в
Стратегічному будинку Prozorro (Рис. 19).

Впроваджуючи ці кроки, Мінеконорозвитку прагне збудувати здорову екосистему публічних
закупівель, що спирається на взаємодію бізнесу, влади та громадянського суспільства, є
простою, прозорою, справедливою та сучасною, дозволяє купувати з оптимальним
співвідношенням “ціна/якість”.

ПІДВИЩЕННЯ ПРОЗОРОСТІ:
розширити функціональні можливості електронної системи (рамкові закупівлі, ЕСКОконтракти, моніторинг закупівель Державною аудиторською службою України, інтеграція з
реєстрами, електронні каталоги, тендери з обмеженою участю, переговорна процедура з
попередньою публікацією тощо) та впровадити процедури управління якістю електронної
системи Prozorro;
удосконалити нормативно-правове регулювання сфери закупівель (врегулювання
допорогових закупівель, гармонізація з Директивами ЄС в частині запровадження тендерів з
обмеженою участю, переговорної процедури з попередньою публікацією, оцінки пропозицій
з аномально низькими цінами; встановлення правил розрахунку очікуваної вартості
державного контракту);
впровадити систему ризик-менеджменту та моніторингу на основі індикаторів ризику,
завдяки чому створити базис для ефективного незалежного моніторингу та контролю
публічних закупівель.
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТНОСТІ:
спростити доступ бізнесу до ринку закупівель (повернення коштів у разі відміни торгів,
інтеграція з реєстрами тощо);

Підвищення прозорості самого процесу здійснення публічних закупівель, а також прозорості
та об'єктивності його моніторингу та контролю, дозволить зменшити ризики зловживань
(корупції) та підвищити довіру до цієї сфери.
Зменшення бар'єрів для участі в закупівлях призведе до підвищення конкуренції, що в свою
чергу надасть можливість більш ефективно здійснювати закупівлі.
Поступова професіоналізація сфери публічних закупівель, опрацювання на практиці
механізму здійснення централізованих закупівель також сприятимуть більш ефективному
проведенню процедур закупівель та кращому задоволенню потреб замовників.

НАШІ
ПАРТНЕРИ

побудувати ефективний механізм захисту прав учасників допорогових закупівель.
ПОБУДОВА ПРОФЕСІЙНОСТІ:
підготовка висококваліфікованих фахівців-закупівельників на базі Київської школи
економіки та ВНЗ;
розвиток он-лайн курсів та бази знань;
навчання call-центрів майданчиків, контролюючих органів та представників громадськості;
практична реалізація пілотного проекту ЦЗО.
СТАТИ ГЛОБАЛЬНИМ ЛІДЕРОМ:
сформувати стратегію захисту інтересів України в рамках Agreement on Government
Procurement (далі –GPA);
стати лідером World Trade Organization GPA Committee Statistic work program;
допомогти впровадити систему Prozorro в Молдові.
РОЗВИТОК PROZORRO ЯК ВИСОКО-РЕЗУЛЬТАТИВНОЇ КОМАНДИ:
налагодити всі системні процеси HR: рекрутинг, адаптація, управління розвитком,
мотивація, компенсація, оцінка ефективності;
скласти та виконати індивідуальні плани розвитку кожного члена команди.
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Дякуємо Інституту аналітики та адвокації (м. Полтава) за допомогу із візуалізацією.

