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ПРОТОКОЛ № 27
засідання міжвідомчої робочої групи з перевірки додержання законодавства у
сфері державних закупівель
Головував: Самардак Г.В.
Склад присутніх на засіданні додається.
Порядок денний:
року.

1. Аналіз закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти за І квартал 2014

2. Зміни законодавства у сфері державних закупівель.
3. Інформування про проведену у І півріччі 2014 року роботу у сфері
державних закупівель відповідно до компетенції.
З питання першого порядку денного слухали:
Слепян Е.В. – директора Департаменту економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації. Про аналіз закупівель товарів, робіт і послуг за державні
кошти за І квартал 2014 року. Причиною зменшення на 38,4 % кількості проведених
процедур закупівель протягом січня-березня 2014 року у порівнянні з аналогічним
періодом минулого року є зменшення обсягів бюджетного фінансування та робота
розпорядників бюджетних коштів по тимчасовим кошторисам видатків.
Вирішили:
1.1. Інформацію про проведення розпорядниками бюджетних коштів
закупівель товарів, робіт і послуг за І квартал 2014 року взяти до відома.
1.2. Рекомендувати апарату та структурним підрозділам облдержадміністрації
оприлюднювати на офіційному веб-сайті облдержадміністрації річний план
закупівель та додаток до річного плану закупівель з метою інформування
громадськості.
З питання другого порядку денного слухали:
Слепян Е.В. Про набрання чинності з 20.04.2014 нової редакції Закону
України «Про здійснення державних закупівель» (далі – Закон). Наголосила на
основних змінах, спрямованих на спрощення процедур державних закупівель,
створення умов для подолання корупції у сфері державних закупівель, а також
наближення вітчизняного законодавства до європейських стандартів.
Єгян І.М., Наумика А.М., Пучкова О.В. Про необхідність створення
окремого веб-сайту для розміщення повної інформації по всіх тендерних та без
тендерних закупівлях замовників Запорізької області.
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Самардака Г.В. Про необхідність визначення механізму участі громадськості
при розкритті тендерних пропозицій, вивчення правових аспектів такої участі,
можливих порушень інтересів учасників торгів.
Самусь В.В. Про розміщення на web-сайті Мінекономрозвитку України для
обговорення проекту наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку
розміщення інформації для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу з
питань державних закупівель» (далі – проект наказу), підготовленого на виконання
вимог Закону щодо безоплатного оприлюднення суб’єктами торгів всієї інформації
стосовно планування, організації, проведення та результатів торгів. Про
надходження від ДП «Зовнішторгвидав України», на яке покладено забезпечення
функціонування порталу, пропозицій щодо укладення на платній основі договорів на
підключення сервісу Кабінет Замовника. При цьому повідомляється про
неможливість одночасного корисування безоплатним веб-сервісом замовника та
сервісною послугою Кабінет Замовника з технічних причин.
Жадан О.В., Медведєву О.М., Слепян Е.В. Про недопустимість встановлення
додаткових умов для замовників з розміщення на веб-порталі інформації,
передбаченої Законом. Всі види послуг, що надаються замовникам, повинні
забезпечуватися виключно на безоплатній основі, як це передбачено Законом.
Вирішили:
2. Департаменту економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
спільно з членами міжвідомчої робочої групи з перевірки додержання законодавства
у сфері державних закупівель підготувати лист до Мінекономрозвитку зі скаргою на
дії ДП «Зовнішторгвидав України» та пропозиції до проекту наказу.
Термін: до 03.07.2014
З питання третього порядку денного слухали:
Підмогильного О.О., Шаповалова Ю.І. Про контрольні заходи з дотримання
законодавства у сфері державних закупівель у І півріччі 2014 року.
Єгян І.М., Наумика А.М., Самардака Г.В. Про необхідність визначення кола
питань, які потребують вирішення для більш ефективної співпраці
облдержадміністрації, інших суб’єктів владних повноважень і громадськості щодо
забезпечення відкритості здійснення закупівель, оприлюднення інформації про
виявлені порушення замовниками та учасниками торгів норм законодавства,
зокрема, податкового, подолання корупції у сфері державних закупівель, спрощення
процедур підготовки учасниками торгів пропозицій тощо.
Вирішили:
3. Рекомендувати членам міжвідомчої робочої групи підготувати пропозиції
відповідно до компетенції з питань подальшого реформування сфери державних
закупівель, відкритої та прозорої діяльності замовників та учасників торгів, та
подати їх для узагальнення секретарю міжвідомчої робочої групи.
Термін: до 25.07.2014
Протокол вела начальник відділу
державних інвестицій в дорожнє
господарство
Департаменту
економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
секретар
міжвідомчої робочої групи

С.О. Аксьонова

3
Присутні на засіданні міжвідомчої робочої групи з перевірки додержання
законодавства у сфері державних закупівель
02 липня 2014 року
Члени міжвідомчої робочої групи:
Слепян
Елла Валеріївна

директор Департаменту економічного розвитку і
торгівлі облдержадміністрації, заступник голови
міжвідомчої робочої групи

Аксьонова
Світлана Олександрівна

начальник відділу державних інвестицій в
дорожнє
господарство
Департаменту
економічного
розвитку
і
торгівлі
облдержадміністрації,
секретар
міжвідомчої
робочої групи

Доценко
Олег Іванович

голова правління АТ «Вільнянський маслозавод»,
член Громадської організації «Купуй запорізьке»

Жадан
Олена Володимирівна

головний
спеціаліст
адміністративногосподарського відділу Головного управління
Державної казначейської служби України у
Запорізькій області

Лушкін
Сергій Олександрович

керівник оперативного підрозділу управління
Служби безпеки України в Запорізькій області

Медведєва
Олена Миколаївна

заступник начальника юридичного відділу апарату
облдержадміністрації

Підмогильний
Олександр Олександрович

начальник відділу операційного аудиту Державної
фінансової інспекції в Запорізькій області (за
згодою)

Пучков
Олексій Володимирович

директор ТОВ «Урожай», голова Громадської
організації «Купуй запорізьке»

Самусь
Вікторія Володимирівна

заступник директора Департаменту економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації

Шаповалов
Юрій Іванович

заступник начальника управління боротьби з
відмиванням доходів, одержаних злочинним
шляхом Головного управління Міністерства
доходів і зборів у Запорізькій області

Запрошені:
Єгян
Ірина Миколаївна

представник Народної
Запорізької області

ради

Запоріжжя

та

Наумик
Анатолій Михайлович

представник Народної
Запорізької області

ради

Запоріжжя

та

