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Про Проект

У листопаді 2012 року Лабораторія законодавчих ініціатив і Центр по-
літичних студій та Аналітики започаткували Всеукраїнську ініціативу за 

чесні державні закупівлі в системі освіти. Суть проекту полягає у комп-
лексному дослідженні закупівельної діяльності субрегіональних органів 
влади під час забезпечення навчальних процесів у чотирьох областях та 
Криму. Відповідним партнерами на місцях стали експерти Центру політич-
ного аналізу и прогнозування “Крим”(м. Сімферополь), Центру досліджень 
регіональної політики (м. Суми), ГО “Батьківщина” (м. Макіївка), Центру 
політичного аналізу та виборчого консалтингу(м. Луцьк), ГО “Євросоціум” 
(м. Харків).

Цілями даного проекту є: 

• налагодження взаємодії між бюджетними організаціями та громадськіс-
тю;

• обмін досвідом між регіонами України;
• проведення фінансового аналізу відділів освіти;
• виявлення проблем у сфері державних закупівель відділами освіти;
• представлення рекомендацій для поліпшення Законодавства України в 

сфері державних закупівель.

Проект фінансується Європейським Союзом.
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Всеукраїнська ініціатива за чесні дер-
жавні закупівлі в квітні-червні 2013 року 
продовжила моніторинг органів освіти. 
Всього за два місяці громадські ауди-
тори опрацювали більше трьох сотень 
закупівель загальною сумою більше 50 
мільйонів. У квітні експерти моніторили стУ-
пінь Успішності впровадження електронних за-
кУпівель  в Україні.

Нагадаємо,  влітку 2012 року парламент проголосував за впровадження нової 
процедури - електронний реверсивний аукціон. До 1 січня 2013 року повинні були 
отримати підсилений сертифікат електронного цифрового підпису (ЕЦП). Електро-
нний цифровий  підпис  використовується  фізичними  та юридичними  особами  
-  суб’єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача  та  під-
твердження  цілісності  даних  в електронній формі. Фактично, ЕЦП є обов’язковим 
реквізитом, за допомогою якого налагоджується електронний документообіг між ор-
ганами державної влади, місцевого самоврядування та громадянами.

На Волині Центр Політичного Аналізу 
та Виборчого Консалтингу провів моніто-
ринг 21 територіального органу освіти. 
Відповідно до отриманої інформації, 18 
органів освіти Волинської області мають 
підпис. ЕЦП не застосовується лише у 
відділах освіти Володимир-Волинської 
та Луцької райдержадміністрації. Також 
електронного цифрового підпису немає 
управління освіти Волинської облдер-
жадміністрації. 

Значно гірша ситуація із нормативною базою щодо використання електронних 
цифрових підписів у відділах та управліннях освіти Волинської області. Фактично всі 
відділи освіти не мають ані положень, ані інструкцій з порядку використання елек-
тронного підпису.

Результати моніторингу були підсумовані в статті Андрія Лучика: «ДЕРЖЗАКУПІВ-
ЛІ: Не всі волинські освітяни готові до проведення електронних аукціонів».

(дивіться далі)

тема дослідження

регіони

Волинь

Впровадження електоронних закупівель в Україні
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Влітку 2012 року було прийнято зміни 
до Закону України «Про здійснення дер-
жавних закупівель», згідно з яким ще з 
1 січня 2013 року органи влади мали б 
проводити електронні реверсивні аукціо-
ни. Проте більшість органів влади вияви-
лися просто не готовими до їх проведен-
ня, тому реальне впровадження цього 
механізму в Україні довелося відкласти.

Електронний реверсивний аукціон - 
це аукціон «навпаки». Учасники тут не 
підвищують, а понижують ціну до при-
йнятного для себе рівня за виставлений 
лот.

У Європі електронні аукціони - звична 
практика, яка регулюється Директивою 
2004/18/ЄС. Значна частина державних 
закупівель у Європейському Союзі здій-
снюється через так звану «Динамічну 
систему закупівель» - це електронний 
і багато в чому автоматичний процес, 
який допомагає зробити придбання біль-
шості розповсюджених і стандартних то-
варів та послуг максимально швидким, 
зручним і прозорим.

В рамках Всеукраїнської ініціативи 
«За доброчесні закупівлі в системі осві-
ти» Центр Політичного Аналізу та Ви-
борчого Консалтингу у квітні 2013 року 
провів моніторинг наявності та порядку 
використання електронного цифрового 
підпису в територіальних органах освіти 
Волинської області.

Було надіслано запити про доступ до 
публічної інформації до всіх відділів осві-
ти райдержадміністрацій, управлінь осві-
ти міст обласного підпорядкування та 
обласного управління освіти Волинської 
області.

Згідно з отриманою інформацією, 18 
органів освіти Волинської області (86 
%) мають електронний цифровий під-
пис (ЕЦП). ЕЦП не застосовується лише 
у відділі освіти Володимир-Волинської та 
Луцької РДА. Також електронного циф-
рового підпису не має управління освіти 
Волинської ОДА, проте воно фактично 

не закуповує товари, роботи й послуги 
на конкурсних торгах.

Значно гірша ситуація із нормативною 
базою викорситання електронних циф-
рових підписів у відділах та управліннях 
освіти Волинської області. Фактично всі 
відділи освіти не мають ані положень, ані 
інструкцій з порядку використання елек-
тронного підпису. Лише відділ освіти Ло-
качинської РДА надав нам копію наказу 
«Про організацію застосування електро-
нного цифрового підпису» та зміни до 
нього, який теж не дає відповіді на бага-
то процедурних запитань.

Що ж до організацій, з якими органи 
освіти заключали договори щодо надан-
ня послуг електронного цифрового під-
пису, то їх є троє: ПАТ «Інфраструктура 
відкритих ключів», Волинська філія ТОВ 
«Арт-мастер» та Державна податкова 
адміністрація України у Волинській об-
ласті.

Волинські освітяни заключили 13 до-
говорів із ПАТ «Інфраструктура відкри-
тих ключів» (72%), 3 договори із Волин-
ською філією ТОВ «Арт-мастер» (17%) 
та 2 із ДПА у Волинській області (11%). 
При цьому Вартість обслуговування в 
«Інфраструктури відкритих ключів» є 
найвищою - 396 грн/рік. «Арт-мастер» 
пропонує свої послуги за 234 грн./рік, а 
ДПА надає електронні ключі безкоштов-
но.

Отож, хоч процедура електронних 
реверсивних аукціонів ще фактично не 
застосовується в Україні, проте технічна 
готовність органів освіти Волинської об-
ласті до їх проведення є доволі високою. 
Зараз бухгалтерії волинських відділів 
освіти переважно використовують ЕЦП 
для подачі податкової, статистичної звіт-
ності та звітності до Пенсійного фонду. 
Проте виникають запитання, чому абсо-
лютно більшість освітян вибрала ненай-
дешевший центр сертифікації ключів, в 
той час, коли ДПА надає їх безкоштовно?

Андрій Лучик

«      

«      

ДЕРЖЗАКУПІВЛІ: Не всі волинські освітяни готові до проведення електронних аукціонів

http://cpaec.org.ua/uk/news/view/836
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Моніторинг періодики, яку передплачували органи освіти Волинської області у 2012 р.

Загалом органи освіти на Волині пе-
редплачують періодичні фахові видан-
ня, які необхідні їм для своєї діяльності. 
Тому можна говорити про те, що кошти 
витрачаються за призначенням. Звісно, 
є й факти, коли відділи освіти викорис-
товують кошти на передплату не за 
призначенням. Зокрема це стосується 
відділів освіти Ратнівської та Камінь-Ка-
ширської райдержадміністрацій. А факт 
передплати півсотні примірників друко-
ваного органу політичної партії взагалі 
є ганебним явищем.

Що ж до місцевої преси, то можна 
простежити тенденцію, коли органи 
освіти передплачують свої «районки», 
а також періодичні видання, засновни-
ком яких є органи влади. Таким чином 
вони приховано субсидують колективи 
газет.

Координатор у Волинській області 
Всеукраїнської ініціативи «За добро-

чесні закупівлі в системі освіти» 
Андрій Лучик

«      

«      

На Донеччині громадська організа-
ція «Батьківщина» перевірила 18 місце-
вих органів освіти. У підсумку, партнери 
відмітили тенденцію порушення Закону 
України «Про доступ до публічної інфор-
мації» освітянами. Тільки 10 розпорядни-
ків надали інформацію.

Результати моніторингу були підсумо-
вані в статті Сергія Кареліна та Валенти-
на Краснопьорова: «Электронные торги: 
готова ли Донецкая область?».

Донеччина

«       ... Из 18 отправленных запросов все-
го на 10 были получены ответы. Что со-
ставляет 55% от общего числа. 

Кроме того не получены ответы от 
управления образования Донецкого об-
ластного совета и отделов образования 
Марьинской и Артемовской райгосадми-
нистраций.

 И как бы ни удивительно было, но в 
Донецкой области из полученных отве-
тов, все 10 отделов и управлений обра-
зования имеют усиленные сертификаты 
электронных цифровых подписей или 
100% от полученных ответов.

В основном отделы и управления об-
разования заключали договора на полу-
чение сертификатов с ООО «Украинский 
сертификационный центр». Восемь из 

десяти оплатили услуги именно этому 
предприятию. В зависимости от периода 
обслуживания сумма варьируется от 150 
до 450 гривен.

И только Петровский районный отдел 
образования Донецка заключил договор 
с Аккредитованным центром сертифика-
ции ключей государственной налоговой 
администрации бесплатно!

 С прошлого года АЦСК совершено бе-
сплатно выдает электронные цифровые 
подписи всем желающим. Причем, как 
предпринимателям физическим лицам, 
так и юридическим лицам независимо от 
формы собственности. Почему отделы 
образования не заключили договора с 
АЦСК остается загадкой.

Сергій Карелін
«      

http://www.youtube.com/watch?v=Gy
r1V4tG2pg&feature=player_embedded

http://makeevkainfo.com.ua/content/elektronnye-torgi-gotova-li-doneckaya-oblast
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Сумщина

Харківщина

Центр досліджень регіональної політики 
дослідив роботу 12 розпорядників бюджет-
них коштів. Загалом статистика негативна. 
Не надали інформацію про електронні під-
писи 4 відділи освіти. Ще шість установ не 
мають ЕЦП. 

Результати моніторингу були підсумо-
вані в статті Ірини Стегній: «Освітяни 
Сумщини не готові до електронного 
аукціону».

На Харківщині партнери з ГО «Євро-
соціум» провели моніторинг у відділах 
освіти районних державних адміністрацій 

Харківської області, відділах освіти місь-
ких рад, управліннях освіти районів Хар-
ківської міської ради, департаменті освіти 
ХМР, а також у комунальному підприємстві 
«Комбінат дитячого харчування».

Надіслано 45 запитів, отримано 34 від-
повіді.

... В управліннях та відділах освіти 
Сумської області та школах обласного 
центру здебільшого не знають про елек-
тронні аукціони, а також не використову-
ють електронні цифрові підписи.

Органи влади були зобов’язані прово-
дити електронні реверсивні аукціони ще 
з 1 січня 2013 року. Таке рішення при-
йняла Верховна Рада України ще влітку 
2012 року. Але насправді це рішення ви-
конати неможливо — надто мало уста-
нов, особливо в глибинці, готові прово-
дити електронні аукціони.» ...

«Відповідно до результатів моніто-
рингу наявності та порядку викорис-
тання електронного цифрового підпису, 
у відділах освіти Сумської, Глухівської, 
Роменської, Краснопільської, Лебедин-
ської районних державних адміністрацій, 
Шосткинської, Охтирської міських рад, 

а також у школах №9, 10, 24, 25 та 17 
обласного центру, не надали відповідь – 
33%; не мають ЕЦП – 50%; мають ЕЦП 
– 17%.

Як бачимо, освітня галузь Сумської об-
ласті просто технічно не готова до впро-
вадження системи електронного аукціону. 

Система електронних закупівель, ви-
писана в Директиві 2004/18/ЄС, може 
стати значним кроком уперед для Укра-
їни, але впровадити її може бути непро-
сто: нерозуміння процедури, спротив 
чиновників проти втрати контролю над 
процедурою закупівель, неготовність 
замовників та потенційних учасників до 
участі в процедурі електронних закупі-
вель, технічна неготовність та професій-
на непідготовленість. 

Ірина Стегній

«      

«      

http://sumynews.com/texts/policy/item/5199-osvityany-sumshhyny-ne-gotovi-do-
elektronnogo-aukczionu.html
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В управліннях та відділах освіти Хар-
ківської області, а також школах облас-
ного центру, здебільшого, не знають про 
електронні аукціони й не використовують 
електронні цифрові підписи (далі — ЕЦП).

У рамках проекту Всеукраїнської ініці-
ативи за чесні державні закупівлі в галу-
зі освіти Центр досліджень регіональної 
політики провів моніторинг наявності та 
порядку використання ЕЦП у відділах 
освіти районних державних адміністра-
цій (РДА) Харківської області, відділах 
освіти міських рад, управліннях освіти 
районів Харківської міської ради (ХМР), 
департаменті освіти ХМР, а також у ко-
мунальному підприємстві (КП) «Комбінат 
дитячого харчування». ...

«Надіслано 45 запитів, отримано 34 
відповіді, що становить 75,56 % .

За результатми моніторингу, не мають 
ЕЦП (за наданими відповідями) 26,67 % 
респондентів, мають ЕЦП 44,44 %.

Загалом освітня галузь Харківської об-
ласті просто технічно не готова до впро-
вадження системи електронного аукціону. 

Система електронних закупівель, про-
писана в Директиві 2004/18/ЄС, може 
стати значним кроком уперед для Укра-
їни, але впровадити її — питання не з 
легких. На перешкоді стоять: нерозу-
міння процедури, спротив чиновників 
проти втрати контролю над процедурою 
закупівель, неготовність замовників та 
потенційних учасників до участі у про-
цедурі електронних закупівель, технічна 
неготовність та професійна непідготов-
леність.  

В рамках підготовки до обов’язкового 
електронного реверсивного аукціону роз-
порядники бюджетних коштів до 1 січня 
2013 року повинні були отримати підсиле-
ний сертифікат електронного цифрового 
підпису (ЕЦП). У свою чергу уряд повинен 
був підготувати численні нормативно-
правові акти, які б запустили у дію елек-
тронні майданчики, необхідні для прове-
дення аукціонів. Та ані перші, ані другі до 
1 січня не впоралися.

ЕЦП, сам по собі, корисна та прогре-
сивна річ, зазначають експерти. Пози-
тивні наслідки такого процесу підтвер-
дженні досвідом провідних держав світу, 
а саме:

1. Скорочується час обігу документів;
2. Автоматизується праця адресан-

та-адресата, необхідна для здійснення 
документообігу. Як результат, в організа-
ції вивільняється додаткова енергія пра-
цівників та заощаджується час, а отже і 
гроші платників податків.

Але, нажаль, за результатами про-
ведених досліджень, освітяни Сумської, 
Харківської та частково Волинської, До-
нецької, областей є не готовими до елек-
тронної оптимізації робочого процесу.

Аналізуючи результати проведеного 
моніторингу, можна зробити висновок, 
що великі реформістські задуми влади 
певною мірою гальмуються через інерт-
ність керівництва на місцях. Низка відді-
лів та управлінь освіти не переходить до 
електронного документообігу, працюючи 
за старими обтяжливими процедурами. 
Як видно з регіональних досліджень, чи-
новники не соромляться порушувати За-
кон про доступ до публічної інформації, 
виконання якого знаходиться на особли-
вому рахунку в Адміністрації Президен-
та. Таким чином, закриваючи публічну 
інформацію від громадян та, працюючи 
за старими інструкціями, місцеві посадові 
особи зумовлюють низький рівень ефек-
тивності проведених реформ.

«      

«      
ВисноВки

Гліб Канєвський
«      

«      

http://bit.ly/10kxquo

 Результати моніторингу були підсумовані в статті Вадима Гришекіна: «Освітяни 
Харківщини не готові до електронного аукціону».
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У травні експерти моніторили органи 
освіти  на предмет приховування доку-
ментації конкурсних торгів, що суттєво 
впливає на конкуренцію під час тендерів, 
а відтак на ціну та якість товарів-послуг.

На Волині громадські аудитори мо-
ніторили 16 відділів освіти райдержад-
міністрацій та 4 управління освіти міст 
обласного підпорядкування. Результати 
моніторингу були підсумовані в статті 
Андрія Лучика: «Кожна сьома проце-
дура держзакупівель в системі освіти на 
Волині проходить із порушенням.

тема дослідження

Моніторинг органів освіти  на предмет приховування документації конкурсних торгів

Волинь

Проведений моніторинг показав, що 
в 15% випадків органами освіти Волин-
ської області порушувалася процедура 
проведення держзакупівель в частині 
оприлюднення на веб-порталі всієї необ-
хідної інформації, передбаченої Законом 
«Про здійснення державних закупівель».

Найчастіше порядок оприлюднення 
інформації порушувався при проведенні 
процедури закупівлі в одного учасника 
(43%), запиту цінових пропозицій (35%) 
та відкритих торгах (22%).

При цьому найчастіше не публіку-
валися такі документи: звіт про прове-
дення процедури закупівлі (35%), запит 
цінових пропозицій (28%), протокол роз-
криття пропозицій конкурсних торгів чи 
цінових пропозицій (ПРП) (22%) та об-
ґрунтування проведення процедури за-
купівлі в одного учасника (15%).

Висновки та рекомендації

1. Результати моніторингу, проведо-
ного Центром, в цілому є задовільними. 
50% органів освіти Волині не порушують 
порядок оприлюднення інформації про 
держзакупівлі. Незадовільною в цьому 
розрізі є робота конкурсних комітетів від-
ділів освіти Ратнівської та Рожищенської 
РДА.

2. Комітетам з конкурсних торгів 
варто звернути увагу на обов’язковість 
оприлюднення на офіційному веб-
порталі «Державні закупівлі» запиту ці-
нових пропозицій при застосуванні цієї 
процедури, звітів та обґрунтування - при 
проведенні процедури закупівлі в одного 
учасника, протоколів розкриття пропо-
зицій - при відкритих торгах.

Андрій Лучик

«      

«      
http://cpaec.org.ua/uk/news/view/851
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Валентин Краснопьоров зафіксу-
вав численні порушення на Донеччи-
ні, які виклав в матеріалі: «В сети все 
видно: общественники посмотрели на 
тендерные закупки».

На Сумщині також невтішні резуль-
тати. Вони були викладені в статті 
Ірини Стегній «Оприлюднення інфор-
мації про державні закупівлі – вимоги та 
реалії».

Донеччина

Сумщина

«... Не смотря на требования за-
кона, не все отделы и управления 
образования работают открыто 
для общественности. Чаще всего 
отсутствуют отчеты о результатах 
проведения процедуры закупки, 
протоколы раскрытия предложе-
ний конкурсных торгов, запросы 
ценовых категорий и обоснования 
применения процедуры закупки у 
одного участника. Из 16 отделов и 
управлений образования, которые 
попали под мониторинг и прово-
дили закупки, 8 нарушили принцип 
открытости в той или иной мере. 
Наибольшими нарушителями явля-
ются Донецкое городское управле-
ние и Пролетарский районный от-
дел образования».

 «... Аналіз проведеного моніто-
рингу свідчить, що, незважаючи на 
задекларовану в Законі «Про здій-
снення державних закупівель» пу-
блічність та відкритість документації, 
далеко не завжди вона є у відкрито-
му доступі, а структура веб-порталу 
Уповноваженого органу tender.
me.gov.ua настільки складна, що 
треба витратити час та ресурси для 
того, щоб знайти потрібну інформа-
цію про ту чи іншу закупівлю.

Такий стан справ суперечить 
Директиві 2004/18/ЄС, яка вимагає 
максимальної прозорості та відкри-
тості основної документації, що сто-
сується закупівель товарів і послуг 
за кошти платників податків».

http://bit.ly/1clUxH1

http://bit.ly/1ae28uN
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Харківщина
На Харківщині результати дещо кращі. 

Тамтешні громадські аудитори поясню-
ють це успішною комп’ютеризацію освітніх 
установ, яку проводила місцева влада в 
останні роки. 

Протягом травня 2013 року неза-
лежні громадські об’єднання в рамках 
проекту  проводили моніторинг діяль-
ності комітетів з конкурсних торгів у 
освітянській сфері Харківської області. 
Моніторинг проводився відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про здійснення 
державних закупівель». Згідно з цією 
статтею громадський контроль забез-
печується через вільний доступ до всієї 
інформації щодо державних закупівель, 
яка підлягає оприлюдненню відповідно 
до цього Закону.

Цей звіт не містить запитів і тому 
ми звернулися до фахівців проек-
ту «Громадський моніторинг» (http://
gmonitoring.at.ua/).

Ця громадська організація прово-
дила моніторинг у 2012 році, та має 
певний досвід у методології пошуку та 
отримання потрібної інформації у мере-
жі інтернет.

Вибірка за регіоном мала діапазон 
публікацій з 1 січня 2012 року по 31 
грудня 2012 року вартістю процедури 

не нижче 200 тис. грн. за процедурою 
відкриті торгів.

Нами було досліджено 376 закупі-
вель відкритих торгів за зазначений 
період в освітянській сфері, більшість 
яких вже проходила через сито моніто-
рингу та повинні були розмістити від-
сутні документи на порталі «Державні 
закупівлі», але не зважаючи на ці об-
ставини нами було виявлено 6 суттєвих 
порушення. Всі порушення стосуються 
відсутності на порталі Звіту про прове-
дення процедури закупівлі.

Отже виявлені недоліки вочевидь 
важко вважати навмисними або тими, 
що приховують корисливі цілі, адже 
інші документи такі, як документація 
конкурсних торгів та протоколи роз-
криття присутні на порталі. За певним 
дослідженням маємо зробити висновки, 
що відсутністю інформації на порталі 
може бути або банальна неуважність, 
або технічні недоліки в користуванні 
порталом відповідальних осіб з коміте-
ту конкурсних торгів.  

«      

«      

Результати громадського моніторингу діяльності комітетів з кон-
курсних торгів у освітянській сфері Харківської області

http://procurement.in.ua/ru/
pages/4412/


