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Про результати розгляду 

експертних пропозицій 
 

 

Повідомляємо, що Департаментом соціального захисту населення обласної 

державної адміністрації (далі – Департамент) розглянуто Ваш запит від 25.09.2015 

№09/25-1. 

По суті Ваших зауважень зазначених в Акті експертних пропозицій від  

20.07.2015 №Е-5 та Акті від 21.08.2015 №Е-5 повідомляємо наступне. 

Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, 

інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, рішеннями обласної ради, а також Положенням про 

Департамент соціального захисту населення обласної державної адміністрації. 

Процедура закупівлі товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади регламентується Законом України «Про здійснення 

державних закупівель» встановлює правові та економічні засади здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та територіальної 

громади. Відповідно до статті 7 Закону державне регулювання та контроль у сфері 

закупівель здійснюють Уповноважений орган та інші органи відповідно до їх 

компетенції. Органи, які уповноважені на здійснення контролю у сфері закупівель, 

не мають права втручатися у проведення процедур закупівель. 

Стаття 11 Закону зазначає, що Комітет з конкурсних торгів утворюється 

замовником (генеральним замовником) для організації та проведення процедур 

закупівель. Комітет з конкурсних торгів діє на засадах колегіальності та 

неупередженості членів комітету з конкурсних торгів. Членство в комітеті з 

конкурсних торгів не повинно створювати протиріччя між інтересами замовника та 

учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може 

вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору 

переможця процедури закупівлі. 

Антикорупційна Громадська Спілка 

«СОВІСТЬ» 

пр-т Миру, 21/52, м. Чернігів, 14006 
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Стаття 42 вказує, що за порушення вимог, установлених цим Законом та 

нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, члени 

комітету з конкурсних торгів замовника (генерального замовника), члени органу 

оскарження, службові (посадові) особи Уповноваженого органу, службові (посадові) 

особи органів, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів 

(обслуговуючого банку), несуть відповідальність згідно із законами України. 

Таким чином законодавством України заборонено втручатися в діяльність 

Замовника стосовно здійснення державних закупівель. 

Разом з тим, повідомляємо, що зважаючи на важливість проблем, які підняті в 

дослідженні Антикорупційної Громадської Спілки «Совість», пропозиції викладені у 

Акті експертних пропозицій будуть розглянуті на засіданні колегії Департаменту за 

підсумками 2015 року за Вашою участю. Зокрема, предметом обговорення будуть 

шляхи реалізації заходів, спрямованих на дотримання інтернатними установами,  

підпорядкованими Департаменту, чинного законодавства України при здійсненні 

державних закупівель в 2015 році. 

Про час проведення колегії Департаменту Вас буде поінформовано додатково. 

Крім того, Департаментом соціального захисту населення обласної державної 

адміністрації враховуючи практику розміщення інформації на урядовому           

веб-сайті, після розгляду експертних пропозицій, в тому числі на засіданні  

колегії, буде підготовлено відповідну інформацію для розміщення на                  

веб-сайті облдержадміністрації та на урядовому веб-сайті 

(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/civex/lst/7). 

 
 

Директор Департаменту                                                                              О.В. Русін 
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