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Про проект

У

листопаді 2012 року Лабораторія законодавчих ініціатив і Центр політичних студій та Аналітики започаткували Всеукраїнську ініціативу за
чесні державні закупівлі в системі освіти. Суть проекту полягає у комплексному дослідженні закупівельної діяльності субрегіональних органів
влади під час забезпечення навчальних процесів у чотирьох областях та
Криму. Відповідним партнерами на місцях стали експерти Центру політичного 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 громадськістю;
• 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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Короткі підсумки діяльності проекту

Щ

о ми зробили у 2012-2013 роках?
Учасники Всеукраїнської ініціативи за чесні державні закупівлі в
системі освіти протягом 2012-2013 років успішно здійснили низку моніторингових кампаній.

«

Зокрема перевірили:
•

готовність органів влади до електронних аукціонів;

•

«прозорість» регіональних та місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування;

•

ефективність використання бюджетних коштів;

•

застосування підпорогових закупівель органами влади різного рівня;

•

посередницькі схеми третіх сторін;

За результатами реалізації цих проектів були розроблені пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази здійснення державних закупівель.

Р

езультати діяльності
Протягом 2012-2013 років у п`яти регіонах України були проаналізовані державні закупівлі близько ста органів влади на загальну суму понад двісті мільйонів гривень.

«

За результатами:
•

в АРК, Волинській, Донецькій, Сумській та Харківській областях були припинені та усунуті систематичні порушення ЗУ «Про здійснення державних
закупівель»;

•

в ряді областей України викрита посередницька схема поборів з переможців конкурсних торгів на користь третіх сторін.

Висновки моніторингу широко висвітлювалися у мас-медіа.

Проект фінансується Європейським Союзом
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Результати моніторингів

Ч

и готові органи освіти до електронних аукціонів?
Учасники Ініціативи перевірили наявність електронних цифрових підписів в органах освіти. ЕЦП
- обов’язковий реквізит, за допомогою якого налагоджується електронний документообіг між органами
державної влади, місцевого самоврядування та громадянами. Крім того, ЕЦП необхідний для здійснення
е-аукціонів, розвиток яких на сьогодні призупинений
і через відсутність ЕЦП в тому числі.

«

Як встановили партнери Ініціативи, органи освіти Сумської, Харківської та
частково Волинської, Донецької, областей є не готовими до електронної оптимізації робочого процесу.
До керівників областей були направлені клопотання щодо усунення порушень.

Влітку 2012 року парламент проголосував за обов’язковий електронний
реверсивний аукціон. Відповідно до
чинного законодавства розпорядники
бюджетних коштів - замовники - до 1
січня 2013 року мали підготуватися до
участі у таких закупівлях. А саме, отримати підсилений сертифікат електронного цифрового підпису (ЕЦП). У свою
чергу уряд повинен був підготувати
численні нормативно-правові акти, які
б запустили у дію електронні майданчики, необхідні для проведення аукціонів. У лютому 2013 року Міністерство
економічного розвитку та торгівлі України оприлюднило власний законопроект, який знімає статус обов’язковості з
електронних реверсивних аукціонів. На
травень 2013 року даний проект не став
законом. Партнери Ініціативи перевірили, наскільки освітяни в різних областях
готові до електронної революції, а саме
чи отримали вони ЕЦП.
За результатами проведених досліджень, освітяни Сумської, Харківської та
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частково Волинської, Донецької, областей є не готовими до електронної оптимізації робочого процесу.
На Волині проведений моніторинг 21
територіального органу освіти. Зігдно
з отриманою інформацією, 18 органів
освіти Волинської області мають підпис.
ЕЦП не застосовується лише у відділах
освіти Володимир-Волинської та Луцької
райдержадміністрації. Також ЕЦП немає
управління освіти Волинської облдержадміністрації.
На Донеччині перевірено 15 місцевих органів освіти. У підсумку, партнери
відмітили тенденцію порушення Закону
України «Про доступ до публічної інформації». Тільки 10 розпорядників надали
інформацію. Ворошилівський, Кіровський райвідділ освіти міста Донецька,
управління освіти Донецької обласної
ради та відділи освіти Мар’їнської і Артемівської РДА не надали інформацію,
що дає підставу вважати про відсутність
ЕЦП. Інші 10 розпорядників, які надали
інформацію, мають ЕЦП.
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На Сумщині перевірено 12 розпорядників бюджетних коштів. Чотири розпорядники відмовились надавати інформацію. Це відділ освіти Шосткинської міської
ради, відділ освіти Роменської РДА та
адміністрації шкіл м. Сум № 24 - №25.
Ще шість установ не мають ЕЦП: сумські
школа №17, школа №10, відділи освіти
Глухівської, Краснопільської та Лебединської райдержадміністрації, а також відділ освіти Охтирської міської ради.
На Харківщині проведений моніторинг
у відділах освіти районних державних
адміністрацій Харківської області, відділах освіти міських рад, управліннях
освіти районів Харківської міської ради,
департаменті освіти ХМР, а також у ко-

П

мунальному підприємстві «Комбінат дитячого харчування». Надіслано 45 запитів, отримано 34 відповіді.
Так, не мають ЕЦП 26,67 % респондентів, якими є відділи освіти РДА Харківської області - Балакліївської, Барвінківської, Валківської, Красноградської,
Печенізької; управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради
- Комінтернівського, Орджонікідзевського, Жовтневого, департамент освіти Харківської міської ради. Мають ЕЦП 44,44
% респондентів.
За результатами моніторингів до зафіксованих порушників надіслані повідомлення про усунення порушень чинних нормативно-правових актів.

ідпорогові закупівлі органів освіти
Як встановили учасники Ініціативи, в 2011-2012
роках замовники широко використовували підпорогові
закупівлі для уникнення процедур держзакупівель. Однак, після розголосу в ЗМІ в кінці 2012 року, учасники
Ініціативи за попередніми результатами нового моніторингу підпорогових закупівель 2013 року.

«

Учасники Ініціативи дійшли висновку, що використання підпорогових закупівель іде на спад.
До Мінекономрозвитку були направлені пропозиції щодо розв’язання проблеми
підпорогових закупівель у 2014 році.

У грудні 2012 року Ініціатива розпочала дослідження підпорогових закупівель,
інформація щодо яких має міститися у
додатках до річних планів закупівель
замовників. Відповідно до Інструкції
щодо заповнення форми річного плану
Міністерства економічного розвитку та
торгівлі, додатки повинні відображати
інформацію про предмет закупівлі, очікувана вартість якого менше порогових
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сум (товари, послуги – 100 тис. гривень і
більше, у будівництві – 300 тис. гривень
і більше, роботи – 1 млн. гривень і більше).
Як виявилося, на деякі предмети закупівлі встановлюється очікувана вартість
від 90 тисяч до 99 999 гривень з метою
уникнення конкурсних торгів. У 5-ти областях із 64 конкурсних комітетів управлінь, відділів у сфері освіти та шкіл, під-

5

Всеукраїнська ініціатива
за чесні державні закупівлі в системі освіти

порогові закупівлі виявлені у 46(71,9%).
В масштабах України, підпорогові закупівлі призводять до уникнення конкурентних торгів на мільйони гривень. Для
прикладу: у Волинській області середня
сума «підпорогових» на один орган освіти складає більше 500 тис. гривень. На
Донеччині – 456 тис. гривень. В Харківській області – 410 тис. гривень. В Криму
– 242 тис. гривень. На Сумщині – також
близько 242 тисячі.
Варто відзначити, що чинним законодавством чітко не передбачені умови

П

оприлюднення додатків. На інформаційні
запити експертів часом надходили відмови чи неповна інформація, без очікуваних вартостей закупівель.
Члени Ініціативи звернулися до Мінекономрозвитку, з клопотанням про необхідність внесення зміни до Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель,
в якій потрібно чітко прописати порядок
оприлюднення додатку. На думку експертів Ініціативи, такий крок зменшить кількість підпорогових закупівель.

осередницькі схеми третіх сторін
Учасники Ініціативи разом з партнерськими організаціями викрили мережу приватних фірм, які стягували
«комісійну» сплату з переможців конкурсних торгів за
попередньою домовленістю із органом влади. Комісія
коливалася від 1,2 тис. – 40 тис. гривень за одні торги.
Така ганебна ситуація склалася через неузгодженість дій
правоохоронних органів, Мінекономрозвитку та АМКУ.

«

Учасники Ініціативи підготували свої пропозиції для усунення порушень до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

За даними громадського моніторингу
закупівель на регіональному та місцевому рівні, замовники у масовому порядку
через додаткові умови в документаціях
конкурсних торгів та в запитах цінових
пропозицій покладають на учасника-переможця торгів зобов`язання сплатити на
рахунок третьої сторони(консультанта)
певну суму коштів протягом 5 робочих
днів з моменту отримання учасником-переможцем торгів акцепту пропозиції конкурсних торгів, відповідно до укладеної
між замовником та консультантом угоди,
попри існуючі законодавчі та нормативні
вимоги.
Для прикладу, такі вимоги встановили Відділу освіти Кіровської райдер-
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жадміністрації АР Крим, Відділу освіти
Татарбунарської
райдержадміністрації
Одеської області, Відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Львівської
області Національна академія прокуратури України, Управління забезпечення
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС та інші. Сума послуг
коливається від 1000 до 40 000 гривень.
Це справляє негативний вплив на
практичну реалізацію ключового принципу державних закупівель України:
запобігання корупційним діям та зловживанням, а також призводить до дискримінації учасників.
Однією із основних причин цієї ситуації є відсутність роз`яснення від Мінеко-
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номрозвитку, в якому б було чітко вказано про неприпустимість встановлення в
документації конкурсних торгів обов’язку
щодо оплати юридично-консультаційних
та інших послуг учасником-переможцем
торгів через те, що така вимога ставить
учасників в нерівні умови в рамках однієї і тієї ж процедури закупівлі та може
вплинути на ціну пропозицій конкурсних торгів, що не відповідає меті Закону
України «Про здійснення державних закупівель».

Партнери Ініціативи звернулись до
Мінекономрозвитку з пропозицією провести офіційний моніторинг закупівель
наведених вище замовників та підготувати лист-роз`яснення, в якому чітко
визначити для всіх сторін державних
закупівель позицію Мінекономрозвитку
щодо додаткових умов в документаціях
конкурсних торгів. У Міністерстві зазначили, що врахують наші пропозиції при
удосконаленні нормативно-правовї бази
регулювання закупівель без чітких дат.

Пропозиції та рекомендації
Пропозиції та рекомендації партнерів Ініціативи базуються на результатах моніторингу державних закупівель
на регіональному та місцевому рівні та тематичних дослідженнях запровадження електронних аукціонів, підпорогових закупівель та змов замовників та сторонніх осіб
під час державних торгів.

«

Моніторинг державних закупівель на регіональному та місцевому рівні виявив
дві спільні для всіх проблеми, які суттєво впливають на ефективність, прозорість та конкурентність державних торгів. Це низький професійний рівень
замовників та обтяжливі для бізнесу умови участі у державних торгах.
Відповідно, для їх вирішення пропонується:
•

Забезпечити підвищення професійного рівня державних службовців можливо шляхом поступового формування корпусу спеціалістів із держзакупівель у кожному органі влади.

•

Значно спростити процедури участі у державних закупівлях. Таке спрощення має стосуватися як «паперових», так і електронних процедур. Як
приклад, доцільним може бути надання кваліфікаційних документів переможцем торгів, а не кожним учасником.

Для значного підвищення прозорості та відкритості державних закупівель
ЦПСА розробив низку пропозицій. Вони розраховані на короткострокову, середньострокову та стратегічну перспективу.

Проект фінансується Європейським Союзом
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• Короткострокова перспектива
Партнери Ініціативи рекомендують запровадити комплексну систему звітування
органів влади про власні витрати. Пропонується зобов’язати центральні органи
влади оприлюднювати щорічний реєстр всіх їхніх закупівель – як вищих, так і
нижчих за пороги, встановлені законом про здійснення державних закупівель.
Така норма вже існувала декілька років тому
1. У наказі Міністерства економічного розвитку та торгівлі № 922 від 26.07.2010
потрібно чітко зазначити, що замовники зобов’язані оприлюднювати інформацію про заплановані підпорогові закупівлі (разом із їхньою очікуваною вартістю) разом із річним планом закупівель.
2. Підготувати лист-роз`яснення, в якому чітко визначити для всіх сторін державних закупівель позицію Мінекономрозвитку щодо додаткових умов в документаціях конкурсних торгів та в запитах цінових пропозицій, які замовники
покладають на учасників-переможців, а саме зобов`язання сплатити на рахунок третьої сторони(консультанта) певну суму коштів протягом 5 робочих
днів з моменту отримання учасником-переможцем торгів акцепту пропозиції
конкурсних торгів.
• Середньострокова перспектива
Партнери Ініціативи пропонують законодавчо заборонити учасникам змов на державних торгах брати участь у державних закупівлях протягом одного або двох
років. Це потребуватиме запровадження Реєстру недобросовісних учасників державних закупівель
• Стратегічна перспектива
Партнери Ініціативи пропонують створити комплексну систему звітування органів
влади та їхніх підприємств про використання бюджетних коштів, коштів платників
податків. Для прикладу, законопроект «Про публічність використання податків»,
який підтримує Ініціатива, має стати першим кроком до побудови такої системи.
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Підсумковий захід

Ф

інальний форум проекту «Всеукраїнська ініціатива за чесні
державні закупівлі в системі освіти».
28 січня у готелі «Козацький» відбувся фінальний форум проекту «Всеукраїнська
ініціатива за чесні державні закупівлі в системі освіти».
Захід був проведений Лабораторією Законодавчих Інціатив та Центром Політичних студій та аналітики за фінансової підтримки Європейського союзу. Його результатом стало підведення підсумків більш ніж річного моніторингу державних закупівель у сфері освіти та обговорення пропозицій органам влади щодо оптимізації
діяльності у цій сфері.
Експерт Центру політичних студій та аналітики Гліб Канєвський розповів про
хід моніторингової програми Всеукраїнської ініціативи.
Про ключові пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення законодавчої та
нормативної бази здійснення державних закупівель доповів Андрій Марусов, експерт з питань державних закупівель.
Регіональні учасники ініціативи обговорили специфіку та результати реалізації
проекту у своїх областях, обговорили ряд труднощів, з якими стикалися під час моніторингу, а також шляхи їх вирішення. В обговоренні узяли участь представники
ініціативи з ГО «Соціум» (Харків), Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу (Волинь) та ГО «Батьківщина» (Донецьк).
Підсумки форуму та проекту в цілому підвів Денис Черніков, експерт з питань
фінансово-бюджетної та економічної політики Лабораторії законодавчих ініціатив.
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