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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Відповідно до законодавства України держава по�

винна забезпечувати належне функціонування бюджет�

них установ. Запорукою сталого розвитку державних

установ є їх достатнє фінансування. Однак нинішній етап

розвитку економіки з негативним впливом на неї сусп�

ільних та фінансових чинників вимагає створення та за�

безпечення діяльності органів влади, що контролюють

цільове використання бюджетних коштів, для поперед�

ження та мінімізації корупційних явищ.

Актуальність контролю в сфері державних заку�

півель полягають в тому, що вони виступають впли�

вовим фактором в сфері регулювання економіки дер�

жави та забезпечення здорового конкурентоспро�

можного середовища в країні. Сучасний фінансовий

стан України змушує значно скорочувати видатки, а

це в свою чергу може призвести до погіршення функ�

ціонування бюджетних установ. Їм просто не буде

вистачати коштів для виконання поставлених перед

ними завдань. Такий стан речей сам вказує на не�

обхідність посилення державного контролю в сфері

цільового використання коштів. Законодавчо необх�

ідно виділити в нормативно�правових актах, які саме

державні органи влади здійснюють контроль за сфе�

рою державних закупівель, їх повноваження і обов'яз�
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ки, виключити з повноважень контролюючих органів

влади дублюючі функції, а в подальшому визначити

інструменти і механізми здійснення зазначеного кон�

тролю.

Для попередження негативних наслідків нецільово�

го використання бюджетних коштів, необхідно розро�

бити та затвердити чіткі, та прозорі правила "гри" хоча

б у формі методичних рекомендацій, щодо попереджен�

ня та усунення типових порушень в сфері державних

закупівель.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

У сучасній теорії державного управління є напраць�

овані матеріали присвячені контролю державних органів

в сфері державних закупівель в першу чергу дане пи�

тання аналізували такі провідні вчені: В. Авер'янов,

П. Андрєєв, В. Бровкін, О.Коротич, Л. Кириченко, О. Каль�

ман, Т. Корнякова, В.Малиновський, Н.Нижник, Р. Руд�

ніцька, В. Семенюк, В. Симоненко, Ю. Туркова.

Незважаючи на досить велику кількість публікацій,

а також враховуючи останні зміни, що відбулися в за�

конодавстві з даної проблематики, питання контролю у

сфері державних закупівель потребують додаткового

розгляду.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Провести аналіз повноважень та діяльності держав�

них органів влади, що здійснюють контроль у сфері

державних закупівель, визначити недоліки в законодав�

чих актах, що регламентують їх функції.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення поняття "державного контролю"

міститься в Законі України "Про основні засади держав�

ного нагляду (контролю) у сфері господарської діяль�

ності" від 05.04.2007 № 877�V, державний нагляд (кон�

троль) — це діяльність уповноважених законом цент�

ральних органів виконавчої влади, їх територіальних

органів, державних колегіальних органів, органів вико�

навчої влади Автономної Республіки Крим, органів

місцевого самоврядування в межах повноважень, перед�

бачених цим законом, щодо виявлення та запобігання

порушенням вимог законодавства суб'єктами господа�

рювання та забезпечення інтересів суспільства, зокре�

ма належної якості продукції, робіт та послуг, прийнят�

ного рівня небезпеки для населення, навколишнього

природного середовища. В зазначеному нормативі го�

вориться і про заходи державного нагляду (контролю),

що передбачають планові та позапланові заходи, які

здійснюються шляхом проведення перевірок, ревізій,

оглядів, обстежень та інших дій [1].

Питанню державного регулювання та контролю у

сфері державних закупівель присвячено II Розділ Зако�

ну України "Про здійснення державних закупівель" від

01.06.2010 № 2289�VI (далі — Закон), а саме, державне

регулювання та контроль у сфері закупівель здійсню�

ють уповноважений орган (на даний час це Мінеконом�

розвитку України) та інші органи відповідно до їх ком�

петенції. Компетенція, як правило, прописується в по�

ложеннях про державні органи, і законодавець залишив

за собою право в будь�який момент розширити коло

державних органів, що можуть здійснювати контроль у

сфері державних закупівель [2].

Таким чином, контроль державних органів у сфері

державних закупівель здійснюється законодавчо виз�

наченими державними органами у межах наданих їм

компетенції шляхом проведення перевірок, ревізій, ог�

лядів, обстежень та інших дій не заборонених законо�

давством.

Контроль здійснюється контролюючими органами

як планово, так і позапланово, і може проводитися шля�

хом запиту та отримання від розпорядника державних

коштів, необхідних документів (оригіналів або належ�

ним чином завірених копій) щодо закупівель товарів,

робіт і послуг та їх розгляду й аналізу або шляхом виїз�

них перевірок (ревізій), які проводяться безпосередньо

за місцезнаходженням розпорядника державних коштів

[3, с. 345—403].

Однією з підстав для проведення позапланових виї�

зних перевірок даної форми фінансового контролю є

надходження від правоохоронних органів звернень, що

містять відомості, які вказують на допущені розпоряд�

ником державних коштів порушення вимог законодав�

ства у сфері державних закупівель.

Щодо видів перевірок державних закупівель. Пла�

нова перевірка державних закупівель, виїзна чи невиїз�

на перевірка державних закупівель, яка передбачена в

плані контрольно�ревізійної роботи органу Держфінін�

спекції, складання та затвердження якого здійснюєть�

ся відповідно до вимог Порядку планування контрольно�

ревізійної роботи органами державної контрольно�ре�

візійної служби, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 08.08.2001 N 955.

Позапланова перевірка державних закупівель —

виїзна чи невиїзна перевірка державних закупівель, яка

не передбачена в плані контрольно�ревізійної роботи

органу Держфінінспекції [4].

Невиїзна перевірка державних закупівель — пере�

вірка державних закупівель, що здійснюється шляхом за�

питу та отримання від об'єкта контролю необхідних до�

кументів, їх розгляду й аналізу. Невиїзна перевірка дер�

жавних закупівель призначається у разі, коли необхід�

ний документальний аналіз питань, що перевіряються [4].

Виїзна перевірка державних закупівель — перевірка

державних закупівель на об'єкті контролю, яка прово�

диться за його місцезнаходженням чи за місцем розта�

шування об'єкта його права власності. Виїзна перевірка

державних закупівель призначається у випадку, коли

виникає потреба у фактичному та документальному

аналізі питань, що перевіряються, а також якщо об'єкт

контролю не надав достатніх пояснень та документаль�

них підтверджень на письмовий запит органу Держфін�

інспекції протягом трьох робочих днів з дня отримання

запиту [4].

Під час проведення перевірок державних закупівель

проводиться фактичний та документальний аналіз пи�

тань, що перевіряються. Фактичний аналіз здійснюєть�

ся під час проведення виїзної перевірки державних за�

купівель шляхом:

— безпосереднього контролю відповідності прове�

дення процедури державної закупівлі положенням чин�

ного законодавства у сфері державних закупівель на

об'єкті контролю;

— інвентаризації, обстеження та контрольного об�

міру закуплених (отриманих) об'єктом контролю товар�

но�матеріальних цінностей, робіт, послуг та інших дій

відповідно до повноважень органу Держфінінспекції,

при цьому об'єктом контролю забезпечується доступ на

склади, у сховища, виробничі та інші приміщення, що

належать об'єкту контролю [4].

Документальний аналіз здійснюється шляхом запи�

ту документів та під час виїзних перевірок державних

закупівель. При проведенні цього аналізу перевіряєть�

ся відповідність документів об'єкта контролю вимогам

законодавства [4].

Про результати перевірки, якою виявлено порушен�

ня законів та інших нормативно�правових актів, інфор�

муються органи управління об'єкта контролю та за не�

обхідності відповідні органи державної влади та орга�

ни місцевого самоврядування [4].

Законом чітко виписані повноваження, щодо конт�

ролю в сфері державних закупівель, лише Державної

казначейської служби України, яка в свою чергу є цент�

ральний орган виконавчої влади, що реалізує держав�

ну політику у сфері казначейського обслуговування

бюджетних коштів.

Відповідно до частин другої та третьої статті 7 За�

кону Мінекономрозвитку України є Уповноваженим
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органом у сфері державних закупівель, що здійснює

регулювання та координацію у сфері закупівель у ме�

жах повноважень, визначених Законом [2].

Основні функції Мінекономрозвитку України визна�

чено статтею 8 Закону [2].

Також відповідно до частини п'ятої статті 7 Закону

контроль у сфері державних закупівель у межах своїх

повноважень, визначених Конституцією та законами

України, здійснюється Рахунковою палатою, Антимо�

нопольним комітетом України, Головним контрольно�

ревізійним управлінням України та Державним коміте�

том статистики України [2].

Таке положення Закону суперечить Конституції Ук�

раїни та Закону України "Про центральні органи вико�

навчої влади". Відповідно до статті 19 Конституції Ук�

раїни органи державної влади та органи місцевого са�

моврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед�

бачені Конституцією та законами України. Організація,

повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів

України, інших центральних та місцевих органів вико�

навчої влади визначаються Конституцією і законами

України [5].

З огляду на зазначене та ураховуючи частину другу

статті 19 Конституції України, Мінекономрозвитку Ук�

раїни не має правових підстав для здійснення конт�

рольних заходів, у тому числі перевірок в сфері держав�

них закупівель, у зв'язку з невизначеністю в Законі цих

функцій Мінекономрозвитку України.

Відповідно до статей 1 та 7 Закону Антимонополь�

ний комітет України є державним органом із спеціаль�

ним статусом, метою діяльності якого є забезпечення

державного захисту конкуренції у підприємницькій

діяльності та у сфері державних закупівель та до по�

вноважень якого у сфері формування та реалізації кон�

курентної політики, сприяння розвитку конкуренції, нор�

мативного і методичного забезпечення діяльності Ан�

тимонопольного комітету України та застосування за�

конодавства про захист економічної конкуренції відне�

сено, зокрема, надання рекомендаційних роз'яснень з

питань застосування законодавства про захист еконо�

мічної конкуренції [2].

Одним з основних завдань Антимонопольного ко�

мітету України є участь у формуванні та реалізації кон�

курентної політики, зокрема, в частині здійснення кон�

тролю щодо створення конкурентного середовища та

захисту конкуренції у сфері державних закупівель

(пункт 5 статті 3 Закону України "Про Антимонополь�

ний комітет України").

Пункт 3 частини 1 статті 7 Закону України "Про Ан�

тимонопольний комітет України" надає Антимонополь�

ному комітету України право розглядати справи про

адміністративні правопорушення, приймати постанови

та перевіряти їх законність та обгрунтованість [6].

Розглянемо функцію контролю інших державних

органів влади.

Мінекономрозвитку України:

— формує та реалізовує державну політику у сфері

державних закупівель, зокрема розробляє та затверд�

жує відповідні нормативно�правові акти;

— здійснює проведення моніторингу та аналізу си�

стеми державних закупівель;

— надає роз'яснення щодо застосування законо�

давства у сфері державних закупівель;

— здійснює в установленому порядку погодження

застосування процедури закупівлі в одного учасника;

— погоджує навчальні програми з підготовки спе�

ціалістів у сфері закупівель та підвищення їх кваліфі�

кації;

— забезпечує видання безоплатного державного

офіційного друкованого видання з питань державних

закупівель, безоплатного міжнародного інформаційно�

го видання з питань державних закупівель та функціо�

нування безоплатного веб�порталу уповноваженого

органу з питань закупівель;

— формує державне замовлення на постачання про�

дукції для державних потреб і координує роботу дер�

жавних замовників щодо його розміщення та виконан�

ня [7, с.149—151].

Органи Держфінінспекції України перевіряють:

— наявність та відповідність укладеного договору

про закупівлю звіту про результати проведення проце�

дури закупівлі та річному плану закупівель, правильність

їх оформлення відповідно до законодавства;

— наявність оголошення про проведення процедури

закупівлі, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних

торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами за�

стосування процедури закупівлі в одного учасника);

— відомості про рамкову угоду, за якою укладено

договір про закупівлю (у разі проведення закупівлі за

рамковими угодами);

— оголошення про результати процедури закупівлі,

що були опубліковані в державному офіційному друко�

ваному виданні з питань державних закупівель та відпо�

відних міжнародних виданнях;

— дотримання замовником встановлених законо�

давством вимог до форми документа та правильності

його заповнення відповідно до затверджених інструкцій

стосовно заповнення таких форм (за їх наявності) або

розміщені на веб�порталі Уповноваженого органу та на

веб�сайті оператора електронного майданчика (у разі

застосування процедури електронного реверсивного

аукціону) [4].

Вживає заходи з недопущення здійснення платежів

з рахунку замовника згідно з узятим фінансовим зобо�

в'язанням за договором про закупівлю у випадках:

— відсутності необхідних документів, передбачених

законодавством, або їх невідповідності встановленим

законодавством вимогам щодо оформлення;

— відміни процедури закупівлі;

— набрання законної сили рішенням суду про виз�

нання результатів процедури закупівлі недійсними;

— на період призупинення процедури закупівлі;

— наявності відповідного рішення органу оскаржен�

ня відповідно до статті 18 Закону;

— у разі виявлення порушень вимог законодавства

у сфері закупівель повідомляє про такі випадки Упов�

новажений орган та орган оскарження [8,с. 15—18].

Рахунковій палаті України надано право:

— перевіряти в органах і на об'єктах, в яких їй на�

дано право проводити перевірки, грошові документи,

бухгалтерські книги, звіти, плани, кошториси витрат та

іншу документацію щодо фінансово�господарської

діяльності;
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— здійснювати перевірку касових операцій з готів�

кою та цінними паперами, матеріальних цінностей, їх

обліку, зберігання і витрачання;

— отримувати від керівників установ та органі�

зацій, що перевіряються, всю необхідну документацію

та іншу інформацію про фінансово�господарську

діяльність;

— отримувати від Національного банку України,

уповноважених банків та інших кредитних установ не�

обхідні відомості про здійснювані ними операції та стан

рахунків установ та організацій, що перевіряються, від

інших підприємств і організацій — довідки, копії доку�

ментів по операціях і рахунках цих підприємств та орга�

нізацій;

— організовувати і проводити оперативний конт�

роль за використанням коштів Державного бюджету Ук�

раїни за звітний період [9].

Антимонопольний комітет України має право:

— розглядати заяви і справи про порушення зако�

нодавства про захист економічної конкуренції та про�

водити відповідне розслідування;

— перевіряти суб'єкти господарювання, об'єднан�

ня, органи влади, органи місцевого самоврядування,

органи адміністративно�господарського управління та

контролю щодо дотримання ними вимог законодавства

про захист економічної конкуренції;

— вимагати від суб'єктів господарювання, об'єд�

нань, органів влади, органів місцевого самоврядуван�

ня, органів адміністративно�господарського управлін�

ня та контролю, їх посадових осіб і працівників, інших

фізичних та юридичних осіб інформацію, в тому числі з

обмеженим доступом;

— у випадках та порядку, передбачених законом,

проводити огляд службових приміщень та транспортних

засобів суб'єктів господарювання — юридичних осіб,

вилучати або накладати арешт на предмети, документи

чи інші носії інформації, які можуть бути доказами або

джерелом доказів у справі незалежно від їх місцезна�

ходження;

— призначати експертизу та експерта з числа осіб,

які можуть залучати працівників органів внутрішніх

справ, митних та інших правоохоронних органів для за�

безпечення проведення розгляду справи про порушен�

ня законодавства про захист економічної конкуренції,

зокрема в разі проведення розслідування;

— залучати до проведення перевірок спеціалістів

органів державної влади, органів місцевого самовряду�

вання, підприємств, установ, організацій за погоджен�

ням з їх керівниками, депутатів місцевих рад за їх зго�

дою;

— надавати обов'язкові для розгляду рекомендації

органам влади, органам місцевого самоврядування,

органам адміністративно�господарського управління та

контролю, суб'єктам господарювання, об'єднанням

щодо припинення дій або бездіяльності, які містять оз�

наки порушень законодавства про захист економічної

конкуренції, та усунення причин виникнення цих пору�

шень і умов, що їм сприяють [6].

Державна служба статистики України:

— веде облік, оперує цифрами [10].

На даний час Верховною Радою України пропонує�

ться внести зміни до Закону в частині щодо підприємств

державного та комунального секторів економіки. На

думку багатьох аналітиків, не враховуються європейські

стандарти, не відповідають міжнародним зобов'язанням

України стосовно адаптації її законодавства до зако�

нодавства ЄС, а тому не мають бути підтримані депу�

татською більшістю голосів. Як приклад можна навес�

ти пропозиції внесення змін до пункту 19 частини 1 статті

8 Закону, передбачивши до основних функцій Уповно�

важеного органу, зокрема, віднести розроблення та

затвердження примірного (зараз — типового) догово�

ру про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні

кошти. Вищезазначені зміни до Закону не узгоджують�

ся із частиною 2 статті 179 Господарського кодексу

України, згідно якої Кабінет Міністрів України, уповно�

важені Президентом України міністерства, інші цент�

ральні органи виконавчої влади можуть рекомендувати

суб'єктам господарювання орієнтовні умови госпо�

дарських договорів (примірні договори), а у визначе�

них законом випадках — затверджувати типові догово�

ри. Дані пропозиції не були підтримані Президентом

України, аргументація полягала в тому, що необхідно

передбачати в Законі норми, які б забезпечували імпле�

ментацію Україною до положень європейського зако�

нодавства.

Перераховані державні органи, що здійснюють кон�

троль у сфері державних закупівель, як вже зазначало�

ся, не є вичерпними, і у той же час, потребують певної

систематизації. Законодавцю за доцільне було б відок�

ремити функції органів які здійснюють державний на�

гляд, від органів які здійснюють державний контроль,

а також тих, що здійснюють координацію у цій сфері

[11, с. 21].

Також, необхідно доповнити Закон переліком

органів державної влади, які належать до правоохорон�

них та здійснюють контроль у сфері державних закупі�

вель. До таких органів можна віднести: Державну по�

даткову службу України, Міністерство внутрішніх справ

України, Службу безпеки України, Генеральну проку�

ратуру України.

Виходячи з вище викладеного перераховані дер�

жавні органи можна поділити на:

1) координуючі органи — Мінекономрозвитку Ук�

раїни, Антимонопольний комітет України.

2) наглядово�контролюючі органи — Рахункова

палата України; Державна фінансова інспекція Украї�

ни; Державне казначейство України; Державна служба

статистики України [12].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

1. Державний нагляд (контроль) у сфері закупівлі у

межах своїх повноважень здійснюється Мінекономроз�

витком України, Антимонопольним комітетом України,

Рахунковою палатою України, Державною фінансовою

інспекцією України, Державним казначейством Украї�

ни, Державною службою статистики України та право�

охоронними органами в межах компетенції, визначеної

Конституцією України, та відповідними законами.

2. Запропоновано систематизувати та відокремити

функції органів, які здійснюють державний нагляд, від

органів, які здійснюють державний контроль, а також

тих, що здійснюють координацію у цій сфері.
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3. Внести відповідні зміни до Закону, щодо відне�

сення до контролюючих органів у сфері закупівель та

визначення повноважень правоохоронних органів Ук�

раїни (Державна податкова служба України, Міністер�

ство внутрішніх справ України, Служба безпеки Украї�

ни, Генеральна прокуратура України).

4. Виділити дві основні групи державних органів, що

здійснюють контроль у сфері державних закупівель, а

саме на координуючі та наглядово�контролюючі орга�

ни.
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