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Об'єктом моніторингу були замовники сфери освіти - у 10 об'єднаних територіальних
громадах у Вінницькій області та м. Вінниці.
Предметом моніторингу було дотримання замовниками сфери освіти вимог Закону
України «Про публічні закупівлі».
Мета моніторингу - проведення об'єктивної та незалежної оцінки стану виконання
законодавства у сфері публічних закупівель у Вінницькій області.

місто Вінниця

Моніторинг закупівель у сфері освіти м. Вінниці та 10 об'єднаних територіальних
громад у Вінницькій області (далі ОТГ)охопив період з липня 2018 року по липень 2019
року.
Інформацію про 34навчальні заклади м. Вінниці, які є замовниками в розумінні
Закону України «Про публічні закупівлі» і здійснюють закупівлі в системі електронних
закупівель Прозорро, розміщено в повному обсязі на сайті Вінницької міської ради. Це
значно полегшило пошук інформації про освітні закупівлі.
Особливість придбання меблів, дидактичних матеріалів та комп’ютерної техніки
навчальними закладами міста для Нової української школи (надалі НУШ) є те, що у
2018 році закупівлі здійснювалися в основному комплектами, а вже у 2019 році
окремими об’єктами - стільці, парти/столи.
#1 За інформацією у системі Прозорро КЗ ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №1 ІМЕНІ
М.І. ПИРОГОВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ здійснював придбання послуг по
оздоровленню дітей, послуги їдалень та придбання електричної енергії. За даними
системи Прозорро і Єдата закупівлі для потреб НУШ навчальним закладом не
здійснювалось. Пошук здійснювався за ключовими словами «шкільні меблі»,
«дидактичні матеріали», «учнівський стіл».
#2 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "НАВЧАЛЬНОВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ - ГІМНАЗІЯ № 2
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у 2018 році відбувалося придбання оргтехніки, а саме:
ноутбуків – 3 шт., по ціні 11 600,00 кожний та Багатофункціональний пристрій Epson
L4150 з комплектом чорнил та витратними матеріалами – 4 шт. по ціні 7869,00 грн.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні оргтехніки – вказані конкретні торговельні
марки без можливості розгляду аналогів.
#3 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 3 ім. М. Коцюбинського Вінницької міської ради" у 2019 році
здійснював придбання столів учнівських 1-місних антисколіозних з площадкою
регулюємих по висоті з полицею (№4-6) в кількості 100 шт. по ціні 980,10 грн., та лише
55 шт. стільців учнівських регулюємих по висоті (№4-6)по ціні 623,7 грн.

Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні проекторів та проекційних екранів – вказані
конкретні торговельні марки, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#4 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва Вінницької міської ради" у 2018 році у
допороговій закупівлі Капітальний ремонт приміщення оранжереї з влаштуванням
альтернативної (резервної) системи електропостачання на фотоелементах на суму 1
333 588,80 грн. переможцем було обрано ТОВ СПРЕДОМ. Стосовно зазначеної
закупівлі в реєстрі судових справ міститься справа №1-кс/127/1410/19. У ході
досудового розслідування встановлено, що службові особи Комунального закладу
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І. Менделєєва» (ЄДРПОУ 20089686,
адреса: м. Вінниця, вул. Гоголя, 18) за попередньою змовою із службовими особами
ТОВ «Спредом» (ЄДРПОУ 39177989, адреса: м. Вінниця, вул. 600 - річчя, 25)
незаконно привласнили кошти комунального закладу, призначені для оплати
будівельно - монтажних робіт12.12.2018 між КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№4 ім. Д.І. Менделєєва» і ТОВ «Спредом» (ЄДРПОУ - 39177989) укладено договір №1
на виконання робіт з капітального ремонту приміщення оранжереї з влаштуванням
альтернативної (резервної) системи електропостачання на фотоелементах на
загальну суму 1 124 624 грн. Термін виконання робіт - до 26.12.2018.
У подальшому КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 ім. Д.І.Менделєєва»
перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Спредом» повну вартість робіт, які
фактично виконані не були.
Згідно відповіді Департаменту освіти Вінницької міської ради роботи було
виконано в повному обсязі, акти засвідчені представниками технічного нагляду.
#5 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад «Загальноосвітня
школа І ступеня № 5 Вінницької міської ради» у 2018 році для потреб НУШ
здійснювалося придбання дидактичних матеріалів для початкових класів – 9
комплектів по ціні 16 666,68 грн. кожний. Згідно пропозиції переможця до складу
комплекту згідно пропозиції переможця входить 15 найменувань.
У 2019 році було проведено по дві допорогові закупівлі окремо з придбання
стільців учнівських, що регулюються по висоті (№4-6) -192 шт. по ціні 623,70 грн. та ще
80 шт. по ціні 626,00 грн., а також придбання столів учнівських1-місних антисколіозних
з площадкою регулюємих по висоті з полицею (№4-6) – 192 шт. по ціні 980,10 грн. та
ще 80 шт. по ціні 984,00 грн. Загалом сума закупівель з придбання столів за кодом ДК
021:2015: 39120000-9 — Столи, серванти, письмові столи та книжкові шафи становить
269 280,00 грн., що може свідчити про уникнення відкритих торгів.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказані конкретні торговельні марки,
що обмежує можливості розгляду аналогів.
#6 За інформацією у системі Прозорро "Комунальний заклад «Навчальновиховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія № 6 Вінницької
міської ради» у 2018 році для потреб НУШ здійснював придбання дидактичних
матеріалів для початкових класів – 7 комплектів по ціні 17 600,04 грн. кожний. Згідно
пропозиції переможця до складу комплекту згідно пропозиції переможця входить 15
найменувань.

Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні проекторів - вказані конкретні торговельні
марки, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#7 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад «Навчальновиховний комплекс: Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей № 7 Вінницької міської
ради"у 2018 році здійснював закупівлю 86 ш. учнівських парт та 1 вчительський стіл по
ціні752,00 грн. та 2000,00 грн. відповідно. Придбання стільців не здійснювалося.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказані конкретні торговельні марки,
що обмежує можливості розгляду аналогів.
#8 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа I-III ступенів №8 Вінницької міської ради"у2019 році здійснював придбання
меблів для потреб НУШ здійснювалося окремо: столи учнівські 1-місні антисколіозні з
площадкою регулюємих по висоті з полицею (№4-6) – 105 шт. по ціні 980,10 грн. та
лише 75 шт. стільців учнівських регулюємих по висоті (№4-6) по ціні 623,70 грн.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказані конкретні торговельні марки,
що обмежує можливості розгляду аналогів.
#9 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 9 Вінницької міської ради" у 2018 році придбання шкільних
меблів для потреб НУШ не здійснювалось. За даними системи Єдата у 2018 році
зафіксовані транзакції по придбанню учнівських парт на суму 12 801,00 грн., гральне
обладнання для початкових класів на суму 20 760,00 грн., проте завантажені договори
та акти/накладні не дають можливість ідентифікувати кількісних показників предмету
закупівлі. По транзакції від 27.12.2018 р. по придбанню столів учнівських на суму 9
879,00 грн. відсутні завантажені документи: договір №27вiд 05.11.18р. та накладна
№10вiд20.12.18р.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні проекторів та проекційних екранів - вказані
конкретні торговельні марки, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#10 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №10 Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював закупівлю
столів учнівських– лише 180 шт. по ціні 753,00 грн. та 185 шт. стільців учнівських по
ціні 573,00 грн. Придбані 6 комплектів дидактичних матеріалів для початкових класів
по ціні 20 949,00 грн. кожний. включає15 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказані конкретні торговельні марки,
що обмежує можливості розгляду аналогів.
#11 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №11 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у
2018 році здійснював двічі закупівлю столів учнівських – 49 шт. по ціні 753,00 грн. та
96 шт. по значно вищій ціні – 900,00 грн. А також закупівлю 145 шт. стільців учнівських
по ціні 572,40 грн. Придбані5 комплектів дидактичних матеріалів для початкових класів

по ціні 28 048,00 грн. кожний. включає13 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#12 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у
2018 році здійснював двічі закупівлю столів учнівських – 165 шт. по ціні 753,00 грн. та
в наступній закупівлі -комплекті зі стільцями – придбано 3 комплекти по 10 шт.,
вартість комплекту 12 360,00 грн.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні багатофункціонального пристрою - вказані
конкретні торговельні марки. У закупівлі послуги їдалень моніторами було виявлено
надмірні вимоги до учасників у тендерній документації. А по закупівлі друкарська
продукція, переможцем в якій було визнано ФОП Гнатюк О.О., моніторами виявлено
змову між переможцем закупівлі та ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ДРУКАРНЯ
"ДРУК-СЕРВІС", відповідно було надіслано звернення до територіального відділення
АМКУ.
#13 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД"
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №13 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у 2018
році здійснював закупівлю170 ш. учнівських столів по ціні 753,00 грн. Придбання
стільців не здійснювалося. Придбані5 комплектів дидактичних матеріалів для
початкових класів по ціні 20 979,60 грн. кожний. включає20 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#14 За даними системи Прозорро і Єдата Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №14 Вінницької міської ради" у 2019 році закупівлі для потреб НУШ
навчальним закладом не здійснювалось.
За даними системи Єдата у 2018 році зафіксовані транзакції по придбанню
комплекту учнівських меблів для початкових класів на суму 37 080,00 грн., проте
завантажені договори та акти/накладні не дають можливість ідентифікувати кількісних
показників предмету закупівлі.
#15 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №15 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у
2018 році здійснював закупівлю 9 комплектів шкільних меблів для початкових класів
(по 10 шт.) за ціною 12 345,00 грн. По даній закупівлі відбулися зміни до основного
договору, проте сам договір (додаткова угода) в систему замовником не завантажено.
Аналогічні порушення були виявлені по закупівлях – стіл учнівський, стілець
учнівський та ноутбуки. По останні закупівлі було також зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог - вказана конкретна торговельна марка.
#16 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 16 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у
2018 році провів по дві допорогові закупівлі окремо з придбання комплектів

дидактичних матеріалів: 8 комплектів по ціні 19 480,00 грн. (налічує 28 найменувань).
та ще 1 комплект на суму 25 200,00 грн. (налічує лише 9 найменувань. Загалом сума
закупівель з придбання комплектів дидактичних матеріалів за кодом ДК 021:2015:
37520000-9 — Іграшки становить 242 928,00 грн., що може свідчити про уникнення
відкритих торгів.
#17 За інформацією у системі Прозорро КЗ Фізико-математична гімназія № 17
Вінницької міської ради у 2018 році здійснював закупівлю 3 комплектів шкільних
меблів (по 10 шт.) для початкових класів по ціні 12 345,00 грн. та закупівлю столів
учнівських 60 шт. по ціні 752,00 грн.Придбані3 комплектів дидактичних матеріалів для
початкових класів по ціні 35 328,00 грн. кожний. включає18 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка.
#18 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №18 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у
2018 році здійснював дві допорогові закупівлі з придбання комплектів дидактичних
матеріалів: 6 комплектів по ціні 14 133,00 грн. (налічує 17 найменувань). та ще 6
комплектів по ціні 12 669,00 грн. (налічує 15 найменувань). В обох закупівлях
переможець один і той же – ПП «ТД Едельвейс і К». Загалом сума закупівель з
придбання комплектів дидактичних матеріалів за кодом ДК 021:2015: 37520000-9 —
Іграшки становить 251 695,00 грн., що може свідчити про уникнення відкритих торгів.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні багатофункціонального пристрою - вказана
конкретна торговельна марка, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#19 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №19 Вінницької міської ради" у 2018 році для потреб НУШ
здійснював закупівлю лише столів учнівських 62 шт. по ціні 753,00 грн. на загальну
суму 46 686,00 грн. Разом з тим, в системі Єдата26.12.2018 р. зафіксовані дві
транзакції за придбання шкільних меблів на суму лише 35 519,00 грн. та 07.12.2018 р.
зафіксована транзакція на суму 12 159,00 грн. – за комплект дидактичних матеріалів
для початкових класів.
#20 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №20 Вінницької міської ради" у 2018 році проведено по дві
допорогові закупівлі з придбання комплектів дидактичних матеріалів: 6 комплектів по
ціні 6 600,00 грн. (налічує 10 найменувань). та ще 6 комплектів по ціні 17 149,00 грн.
(налічує 18 найменувань. Загалом сума закупівель з придбання комплектів
дидактичних матеріалів за кодом ДК 021:2015: 37520000-9 — Іграшки становить
206 135,00 грн., що може свідчити про уникнення відкритих торгів.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків- вказана конкретна торговельна
марка, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#21 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 21 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у

2018 році здійснював придбання проекторів та проекційних екранів. Серед порушень у
сфері закупівель по даній закупівлі було зафіксовано наявність дискримінаційних
вимог - вказана конкретна торговельна марка, також замовником не завантажено в
систему зміни до основного договору.
#22За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 22 Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював придбання
180 шт. учнівських столів по ціні 752,00 грн., та лише 90 шт. учнівських стільців по ціні
572,40 грн. Придбання 7 комплектів дидактичних матеріалів по ціні 16 001,5714 грн.,
комплект налічує 18 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка, що обмежує можливості розгляду аналогів.
#23 За інформацією у системі Прозорро Навчально-виховний комплекс:
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія № 23 Вінницької міської ради у 2018 році
здійснював придбання 61 шт. учнівських столів по ціні 750,00 грн.. Стільці не
закуплялися. Придбання 5 комплектів дидактичних матеріалів по ціні 27 400,00 грн.,
згідно пропозиції переможця комплект налічує 14 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків та багатофункціонального пристрою вказані конкретні торговельні марки, що обмежує можливості розгляду аналогів. У
закупівлі послуги їдалень моніторами виявлені надмірні вимоги тендерної
документації, про що було надіслано відповідний лист до замовника.
#25За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Спеціалізована
загальноосвітня школа І ступеня з поглибленим вивченням іноземних мов №25
Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював придбання 8 комплектів дидактичних
матеріалів по ціні 19 781,50 грн., згідно пропозиції переможця комплект налічує 16
найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні багатофункціонального пристрою - вказана
конкретна торговельна марка, що обмежує можливості розгляду аналогів. У закупівлях
послуги їдалень, послуги їдалень моніторами виявлені надмірні вимоги тендерної
документації, про що було надіслано відповідний лист до замовника.
#26 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №26 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у
2018 році здійснював придбання 6 комплектів дидактичних матеріалів по ціні 25 470,00
грн., згідно пропозиції переможця комплект налічує 28 найменувань.
#27 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів №27 Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював 8 комплектів
дидактичних матеріалів для початкових класів по ціні 4 842,00 грн., згідно пропозиції
переможця комплект налічує 8 найменувань та ще 8 комплектів дидактичних
матеріалів для початкових класів по ціні 15 522,00 грн., згідно пропозиції переможця
комплект налічує 16 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність

дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка.
#29 За інформацією у системі Прозорро КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
"НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС:ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ ГУМАНІТАРНО-ЕСТЕТИЧНИЙ КОЛЕГІУМ № 29 ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" у 2018
році здійснював придбання 100 шт. учнівських столів по ціні 753,00 грн. та лише 97 шт.
учнівських стільців по ціні 573,00 грн. Придбання 5 комплектів дидактичних матеріалів
по ціні 19 245,00 грн., згідно пропозиції переможця комплект налічує 15 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка.
#30 За інформацією у системі Прозорро Комунальний заклад "Навчально
виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія №30 ім. Т.Шевченка
ВМР" у 2018 році здійснював придбання 6 комплектів дидактичних матеріалів для
початкових класів по ціні 15 448,33 грн., згідно пропозиції переможця комплект налічує
20 найменувань та ще 6 комплектів дидактичних матеріалів для початкових класів по
ціні 5 400,00 грн., згідно пропозиції переможця комплект налічує 8 найменувань.
Остання закупівля відсутня у річному плані закупівель. Крім того, замовником не
завантажені в систему зміни до основних договорів по вказаним закупівлям.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка. По закупівлях послуги спеціалізованих автомобільних перевезень та послуги
спеціалізованих автомобільних перевезень пасажирів моніторами було виявлено
змову між учасниками, про що відповідно було надіслано звернення до
територіального відділення АМКУ.
#31За даними системи Прозорро і Єдата Комунальний заклад "Загальноосвітня
школа ІІ-ІІІ ступенів № 31 Вінницької міської ради" у 2018 та 2019 роках закупівлі для
потреб НУШ не здійснювалось. Пошук здійснювався за ключовими словами «шкільні
меблі», «дидактичні матеріали», «учнівський стіл».
#32 За даними системи Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 32 Вінницької міської ради" у 2018 році придбання 6 комплектів
дидактичних матеріалів для початкових класів по ціні 29 730,00 грн., згідно пропозиції
переможця комплект налічує 14 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні багатофункціонального пристрою - вказана
конкретна торговельна марка.
#33 За даними системи Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня школа
I-III ступенів № 33 Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював придбання
ноутбуків та багатофункціонального пристрою, в даних закупівлях було зафіксовано
наявність дискримінаційних вимог - вказана конкретна торговельна марка, що є
порушенням у сфері закупівель.
#34 За даними системи Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня школа

І-ІІІ ступенів із спеціалізованими класами з поглибленим вивченням математики і
фізики № 34 Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював придбання
багатофункціонального пристрою, в даній закупівлі було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог - вказана конкретна торговельна марка, що є порушенням у
сфері закупівель.
#35 За даними системи Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів № 35 Вінницької міської ради" у 2018 році здійснював придбання 68 шт.
учнівських парт по ціні 752,00 грн., придбання стільців не здійснювалося. Придбано 6
комплектів дидактичних матеріалів для початкових класів по ціні 16 445,00 грн., згідно
пропозиції переможця комплект налічує 14 найменувань.
Серед порушень у сфері закупівель було зафіксовано наявність
дискримінаційних вимог при придбанні ноутбуків - вказана конкретна торговельна
марка.
#36 За даними системи Прозорро Комунальний заклад "Загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів №36 Вінницької міської ради" у 2018 році закупівель для потреб НУШ не
здійснювалося. Пошук здійснювався за ключовими словами «шкільні меблі»,
«дидактичні матеріали», «учнівський стіл».
Результати аналізу вартості придбаних шкільних меблів ЗОШ міста Вінниця
протягом 2018-2019 років для потреб НУШ:
У 2018 році більшість ЗОШ міста Вінниця купували шкільні меблі комплектами з
різною кількістю столів та стільців.
Середня вартість комплектів по 10 шт. кожний - 12643,65 грн.
Школи, які купували повноцінні комплекти шкільних меблів по 10 шт. сплачували
за 1 комплект 12 360,00 грн. або 12 345,00 грн. Проте, є школи, які купували окремо
стільці та столи, сумарна вартість стільця та стола в комплекті по 10 шт. значно
перевищує вартість сформованих комплектів.
Наприклад, школа № 25 у 2018 році купувала комплект меблів по ціні 12 360,00
грн. кожний, а також купувала окремо столи і стільці, сумарна вартість такого
комплекту значно вища, та становить 14 730,00 грн. Аналогічна ситуація
спостерігається в ЗОШ-гуманітарно-естетичному колегіумі №29, вартість
повноцінного комплекту – 12360,00 грн., а сумарна вартість окремо придбаних
наступною закупівлею столів і стільців – 13260,00 грн. (Рис. 1).
Важко було порівняти вартість придбаних комплектів у тих школах, де
комплекти сформовані за різною кількістю столів та стільців. Так, ЗОШ №8
придбала комплект меблів по 8 шт. кожний по ціні 9876,00 грн.
ЗОШ-гімназія №2 придбала комплект меблів по 9 шт. кожний по ціні 11110,50
грн., в той час, як ЗОШ №4 придбала такий комплект по значно більшій ціні –
15264,00 грн.
ЗОШ-гімназія №30 придбала комплект меблів по 25 шт. кожний по ціні
30 870,00 грн.
ЗОШ №33 придбала комплект меблів по 31 шт. кожний по ціні 38 316,00 грн.
ЗОШ-гімназія №23 придбала комплект меблів по 32 шт. кожний по ціні
39 360,00 грн. (Рис.2).
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Рис. 1. Вартість придбаних комплектів шкільних меблів (по 10 шт.)
у 2018 р., грн.

45000

31 шт.

32 шт.

40000
35000

25 шт.

30000
25000
20000
15000
10000

9 шт.
8 шт.

9 шт.

5000
0

Рис. 2. Вартість придбаних комплетів шкільних меблів
(кількість шт. у комплектах різна) у 2018 р., грн.
У 2019 році ЗОШ міста Вінниця купували шкільні меблі (столи та стільці
учнівські) окремими допороговими закупівлями, за різними класифікаторами ДК.
Тому нами проаналізовано окремо вартість одиниці столів та стільців, які були
придбані з використанням системи Прозорро (Рис. 3):
Середня вартість столів – 1058,20 грн.
За найвищою ціною столи були придбані ЗОШ-гімназія №6 - 2304,00 грн. за
одиницю, за найнижчою ціною – по 980,10 грн. за одиницю столи придибали ЗОШ
№2, №3, №5, №7, №8, №17.
Середня вартість стільців – 637,39 грн.
За найвищою ціною стільці придбані ЗОШ-гімназія №6 –
988,00 грн. за
одиницю, за найнижчою ціною – по 623,70 грн. за одиницю стільці придбали ЗОШ
№2, №3, №5, №7, №8, №10, №17.
Вартість забезпечення одного учня НУШ шкільними меблями – СТІЛ+СТІЛЕЦЬ
у 2018 р. та 2019 р. – різна (Рис.4):
Середня вартість у 2018 р. – 1273,48 грн.
За найвищою ціною були придбано ЗОШ №4 - 1696,00 грн. за одиницю, за
найнижчою ціною – по 1230,00 грн. за одиницю столи придбано ЗОШ-гімназією
№23.
Середня вартість у 2019 р. – 1729,84 грн., що на 35,83% більше в порівнянні
з 2018 р.
За найвищою ціною придбано ЗОШ-гімназія №6 – 3292,00 грн. за одиницю, за
найнижчою ціною – по 1603,79 грн. за одиницю стільці придбано ЗОШ №35.
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у 2019 р., грн.
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Рис.4. Вартість забезпечення одного учня НУШ шкільними меблями – СТІЛ+СТІЛЕЦЬ у 20182019 рр., грн.

Об’єднані територіальні громади

Інформацію про навчальні заклади ОТГ, які є замовниками в розумінні Закону
України «Про публічні закупівлі» і здійснюють закупівлі в системі електронних
закупівель
Прозорро,
отримували
через
інформаційні
запити
до
міських/сільських/селищних рад - ОТГ. Пошук
міських/сільських/селищних рад
здійснювався через інтернет ресурс Децентралізація в Україні.
При відборі ОТГ монітори зіткнулися з наступними проблемами (станом на
16.02.2019р.):

ОТГ не має власного сайту та на сайті Децентралізація в Україні відсутня
контактна електрона адреса. Форма зворотного зв’язку не робоча. Приклад - ЛукаМелешківська сільська об’єднана територіальна громада;

Не отримано відповіді на інформаційні запити від Якушинецької,
Краснопілської та Новогребельської ОТГ.

Отримані відповіді від ОТГ, не в повній мірі відповідали змісту запиту.
Приклад – Ситковецька селищна рада.
Перелік ОТГ, які стали об’єктами моніторингу: Бабчинецька сільська рада,
Барська міська рада, Дашівська селищна рада, Гніванська міська рада, Калинівська
міська рада, Немирівська міська рада, Оратівська селищна рада, Ситковецька
селищна рада, Томашпільська селищна рада, Тростянецька селищна рада.
Навчальні заклади м. Вінниці всі є самостійними замовниками публічних
закупівель. На рівні ОТГ зафіксована різна практика здійснення закупівель.

# За інформацією Бабчинецької сільської ради у січні 2019року рішенням 27
сесії 8 скликання було утворено відділ освіти, молоді та спорту Бабчинецької сільської
ради (Додаток 1).
У підпорядкуванні відділу освіти перебувають Бабчинецька ЗОШ І-ІІІ ст.,
Бабчинецька ЗОШ І-ІІ ст., Вило-Ярузька ЗОШ І-ІІІ ст., Букатинська ЗОШ І ст. Відділом
освіти Бабчинецької сільської ради було здійснено 2 закупівлі шкільних меблів через
процедуру відкритих торгів. Одна з них не відбулась через відсутність учасників, друга
перебуваю на стадії подання пропозиції. В обох випадках замовником було
заплановано ціну нижче ніж середня по області, саме тому, на думку аналітиків,
відсутні пропозиції. Це може свідчити про свідоме заниження планової ціни, щоб торги
двічі не відбулись і замовник міг провести переговорну процедуру. У 2018 році жодної
закупівлі Бабчинецької селищної ради ідентифікувати зі сферою освіти в системі
Прозорро та Єдата не вдалось. Пошук здійснювався за ключовими словами «шкільні
меблі», «дидактичні матеріали», «учнівський стіл».

# За інформацією Барської міської ради розпорядником бюджетних коштів у
сфері освіти Барської міської ОТГ є Барська міська рада (Додаток 2).
Зазначені у відповіді 4 навчальні заклади за даними системи Прозорро і Єдата
закупівлі не здійснювали.
Серед порушень законодавства у сфері закупівель було зафіксовано уникнення
процедури відкритих торгів під час здійснення шкільних меблів. У 2018 році одна

закупівля «шкільних меблів (комплект меблів для учня антисколіозний регульований
по висоті одномісний(парта+стілець)» була проведена через переговорну процедуру
та з такими самим кодом класифікатора «ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі»
ще три: «Парти та стільці учнівські для ЗОШ №4», Шкільні меблі ( парти та стільці
учнівські)та стінка шкільна 5м для ЗОШ №1 на суму 31 800,00грн., 63 043,00грн. та 14
900,00грн. відповідно. Це свідчить про уникнення процедури відкритих торгів.

# За інформацією Дашівської селищної ради розпорядником бюджетних коштів
у сфері освіти територіальної громади є відділ освіти, культури, молоді та спорту
Дашівської селищної ради Іллінецького району Вінницької області (Додаток 3).
Зазначені у відповіді 6 шкіл за даними системи Прозорро і Єдата закупівлі не
здійснювали.
Серед порушень законодавства у сфері закупівель було зафіксовано
несвоєчасне оприлюднення звіту про виконання договору під час закупівлі Деревини.

# За інформацією Гніванської ОТГ розпорядником бюджетних коштів у сфері
освіти є відділ освіти Гніванської міської ради, а бухгалтерське обслуговування
здійснює Комунальна установа «Гніванський центр з обслуговування закладів освіти»
(Додаток 4).
Серед порушень законодавства у сфері закупівель «Гніванським центром з
обслуговування закладів освіти» було зафіксовано безпідставне застосування
переговорної процедури через відсутність конкуренції для закупівлі природного газу.
Крім того ціна на природній газ максимальна серед об’єктів моніторингу та перевищує
ціну прейскуранту НАК «Нафтогаз Україна» в жовтні 2018 року. Заклади освіти
Гніванської ОТГ за даними системи Прозорро і Єдата самостійно закупівлі не
здійснювали.

# За інформацією Калинівської міської ради розпорядником бюджетних коштів в
сфері освіти територіальної громади є відділ освіти Калинівської міської ради (Додаток
5).
Серед проблемних питань, які виявили монітори – неможливість ідентифікувати
кількісні та якісні показники закупівлі «Поточний ремонт підлоги в приміщеннях двох
класів ЗОШ І-ІІ ст. № 4 м. Калинівка Вінницької обл.» Закупівля здійснена за
процедурою звітування і у формі «ЗВІТ про укладені договори» мали бути заповнені
відповідні поля. Договір, який завантажений в систему Прозорро також не містить
зазначеної інформації. Така ситуація може свідчити про фіктивність договору. Також
було виявлено порушення при укладанні додаткової угоди при закупівлі «М’яса», яке
після нашого звернення було підтверджено Управлінням Північного офісу
Держаудитслужби у Вінницькій області під час моніторингу. За результатами
моніторингу 01.07.2019р. була розпочата перевірка.

# За інформацією Немирівської міської ради головним розпорядником
бюджетних коштів у сфері освіти є відділ освіти Немирівської міської ради (Додаток 6).
У підпорядкуванні у відділу освіти перебувають: Немирівський навчальновиховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ст.. №1 ім, М. Д. Леонтовича- гімназія»
Немирівської міської ради Вінницької обл., Немирівський навчально- виховний
комплекс «Загальноосвітня школа I-III ст.. № 2 – ліцей» Немирівської міської ради

Вінницької обл., комунальна установа «Немирівський міський центр по
обслуговуванню закладів освіти». Особливістю цієї ОТГ є те, що крім спеціально
створеного «Немирівського міського центру по обслуговуванню закладів освіти» (далі
Центр), закупівлі здійснюють і самі заклади освіти. Центр переважно здійснює
закупівлі з підвозу учнів, продуктів, паливних брикетів, путівок, тощо.
Серед проблемних питань було зафіксовано наступні порушення:
 Немирівським НВК «ЗОШ I-III ст.. №1 ім. М. Д. Леонтовича- гімназія» під
час закупівлі шкільних меблів було порушено термін оприлюднення
договору -підписаний 27.06, оприлюднений 05.07. При закупівлі
«Виконання робіт з капітального ремонту вбиральні будівлі школи НВК
№1 за адресою пров.Некрасова, 2 м.Немирів Вінницької області» Договір
підряду був підписаний між міською радою, школою і виконавцем, що не
тільки суперечить вимогам закону «Про публічні закупівлі», а й порушує
Постанову Кабінету Міністрів «ЗАГАЛЬНІ УМОВИ укладення та виконання
договорів підряду в капітальному будівництві». Відповідно до цих
законодавчих актів Замовник і Платник не можуть бути окремими
сторонами Договору. Також до даного договору підряду не оприлюднена
Договірна ціна, яка є невід’ємною частиною, що не дає змогу
ідентифікувати технічно-якісні показники закупівлі. Аналогічна ситуація з
закупівлею «Капітальний ремонт будівель та споруд НВК №1 із
застосуванням заходів теплореновації (заміна даху) по пров.Некрасова, 2
у м.Немирів Вінницької області області». Але крім зазначених проблем,
ця закупівля проведена через процедуру звітування 19 грудня 2018 року.
Здійснення заміни даху в строки з 19 по 31 грудня є нереалістичним, тому
договір має ознаки фіктивності.
 В січні 2019 року Немирівським НВК «ЗОШ I-III ст. № 2 –ліцей» при
здійсненні закупівлі «Продукти харчування в асортименті» на суму
299 440,00 грн. було неправильно обрано процедуру закупівлі. Замість
процедури відкритих торгів було обрано процедуру звітування. Крім того в
лютому 2019р. було здійснено ще дві закупівлі «Продукти харчування
різні» на суму 51 336,00 грн. та 81 108,00 грн. через звіт про укладений
договір. Зазначене свідчить про уникнення процедури відкритих торгів.

# За інформацією Оратівської селищної ради розпорядником коштів у сфері
освіти є відділ освіти, культури, молоді та спорту Оратівської селищної ради (Додаток
7).
Йому підпорядкована одна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів смт Оратів.
Звіти про укладені договори, які розміщує відділ освіти, культури, молоді та спорту
Оратівської селищної ради не містять всієї необхідної інформації. Так систематично
не заповнюється розділ «технічно-якісні показники закупівлі», чим порушуються
вимоги Наказу № 490 Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про
затвердження форм документів у сфері публічних закупівель».

# За інформацією Ситковецької селищної ради на території громади функціонує
КЗ «Ситковецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. Ситковецької селищної ради
Немирівського району Вінницької області» (Додаток 8).
Ситковецьою селищною радою здійснювались закупівлі пов’язані з розробкою
проекту на капітальний ремонт будівлі школи та оцінка технічного стану. Жодної

закупівлі КЗ «Ситковецька ЗОШ І-ІІІ ст.» ідентифікувати зі сферою освіти в системі
Прозорро та Єдата не вдалось. Однак на території Ситковецької селищної ради
знаходиться Ситковецька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат Немирівського
району Вінницької обласної Ради, якою було оголошено закупівлі з придбання
мультимедійного обладнання для НУШ. Разом з тим, допорогові закупівлі за цим
предметом двічі не відбулися через відсутність пропозицій. Детально
проаналізувавши оголошення було виявлено наявність дискримінаційних вимог.
Закупівлю паливних брикетів школою було здійснено шляхом проведення 3
допорогових закупівель протягом вересня-листопада 2018 року на суми 198
000,00грн., 199 502,00грн. та 199 502,00грн.Крім того, через процедуру звітування
було придбано такі ж паливні брикети на суму 30 537,00 грн., але вже з іншим кодом
ДК. Цей факт свідчить про уникнення процедури відкритих торгів. Під час закупівлі
м’яса Замовником було порушено норми ст. 17 Закону та не дискваліфіковано
переможця, який є пов’язаною особою з іншим учасником торгів. Дане порушення
підтверджено результатами моніторингу Держаудитслужби за нашою заявою.

# За інформацією відділу освіти Томашпільської селищної ради розпорядником
бюджетних коштів в сфері освіти територіальної громади є Томашпільська селищна
рада (Додаток 9). Проте жодної закупівлі Томашпільської селищної ради
ідентифікувати зі сферою освіти в системі Прозорро та Єдата не вдалось. Пошук
здійснювався за ключовими словами «шкільні меблі», «дидактичні матеріали»,
«учнівський стіл». Перевірялись також ТомашпільськаЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія,
Раківська ЗОШ І-ІІ ст., Нетребівська ЗОШ І-ІІ ст. В системі Прозорро та на Єдата
зазначені заклади відсутні.

# За інформацією Тростянецької селищної ради з 21 грудня 2018 року органом
реалізації державної політики в сфері освіти на території Тростянецької селищної
об’єднаної територіальної громади є відповідний відділ освіти, культури, молоді,
спорту та соціального захисту (Додаток 10).
Від початку його роботи було здійснено лише закупівлю путівок на
оздоровлення та відпочинок. Звіти про укладені договори, які розміщує Тростянецька
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№1 при закупівлі шкільних меблів через
процедуру звітування, не містять всієї необхідної інформації. Так систематично не
заповнюється розділ «технічно-якісні показники закупівлі», чим порушуються вимоги
Наказу № 490 Міністерства економічного розвитку і торгівлі «Про затвердження форм
документів у сфері публічних закупівель». Тростянецька середня загальноосвітня
школа І-ІІІ ст.№2 через систему Прозорро здійснює лише закупівлі природного газу,
електроенергії та палива. Закупівлі шкільних меблів проводились без використання
електронної системи закупівель. На порталі Єдата в розділі «Пошук за
розпорядниками», де розміщуються договори під кодом ЄДРПОУ Тростянецька
середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст.№2 зареєстрований Тростянецький селищний
комунальний Центр культури та дозвілля.
Цей факт унеможливлює перегляд договорів, що проводяться поза системою
Прозорро (Додаток 10-1).

Результати аналізу вартості придбаних шкільних меблів ЗОШ ОТГ Вінницької
області протягом 2018-2019 років для потреб НУШ (Рис.5):
Середня вартість комплекту (стіл + стілець) – 1220,67 грн.
За найвищою ціною комплекти були придбані Немирівською ЗОШ-гімназія №2 1640,00 грн., за найнижчою ціною Бабчинецькою ОТГ – по 800,00 грн. за
комплект.
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Рис. 5. Вартість придбаних комплектів шкільних меблів
ОТГ Вінницької області протягом 2018-2019 рр., грн.

Висновки аналізу

На основі аналізу вищезазначеної інформації можна зробити наступні висновки:
1. Відсутність у відкритому доступі інформації про потреби навчальних закладів у
закупівлі шкільних меблів або узагальненої інформації про потреби у
розпорядника бюджетних коштів не дає можливість оцінити рівень
забезпеченості закладів освіти шкільними меблями.
2. Відсутній єдиний принцип побудови «закупівельної системи» на рівні ОТГ.
Переважна більшість об’єктів моніторингу перейшла на формат «єдиної
закупівельної організації» через відділи освіти або центри по обслуговуванню
закладів освіти. Мають місце випадки, коли сама ОТГ здійснює закупівлі для
освіти (м. Бар, смт. Томашпіль), що значно ускладнює пошук саме освітянських
закупівель і, відповідно, не дає змоги їх оцінити. Лише у Немирівської ОТГ крім
центру по обслуговуванню закладів освіти, закупівлі проводять самі навчальні
заклади.
3. Відсутній єдиний принцип визначення предмету закупівлі. Так при визначенні
предмету закупівлі по «ДК 021:2015: 39160000-1 — Шкільні меблі» мають місце
наступні комбінації: комплект – стіл та стілець учнівський; комплект - певна
кількість комплектів -стіл та стілець учнівський; комплект - певна кількість
комплектів - стіл та стілець учнівський, стіл та стілець вчительський, дошка/и,
тумба, тощо. При цьому замовники зазначають вартість одного із таких
комплектів. Через таку ситуацію вбачається неможливим порівняти вартість
закуплених меблів та оцінити ефективність використання бюджетних коштів.
4. Планування закупівель відбувається на належному рівні, однак замовники не
зазначають в планах додатково виділені або зекономлені кошти. Це
унеможливлює об’єктивну оцінку і кваліфікується як уникнення відкритих торгів.
5. Майже всі замовники, що проводять закупівлі через процедуру звітування
неналежним чином заповнюють форму звіту про укладені договори.
6. Ціна за одиницю придбаного комплекту стіл+стілець ЗОШ у місті Вінниця у 2019
році вища на 35,83% в порівнянні з 2018 роком. Це також пояснюється тим, що у
2018 році меблі купувалися комплектами, а у 2019 році стільці та столи окремо.
Також придбання окремо одиниць столів та стільців, а не комплектами, може
свідчити про уникнення відкритих торгів.
Крім того, ціна за одиницю придбаного комплекту ЗОШ у місті Вінниця вища ніж
у ЗОШ ОТГ.
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