
Результати аудиту відповідності в Управлінні освіти  Дніпровської  районної в               

м. Києві державної адміністрації щодо оцінки відповідності дотримання вимог 

законодавства в сфері державних закупівель під час проведення процедур  закупівель 

товарів згідно оголошень про проведення процедур закупівель: 136251, 136217, 136205, 

136182, 136145,136454, 137167. 

 

В ході проведення аудиту відповідності виявлено порушення та недоліки, які  

негативно вплинули на загальний стан проведення закупівлі продуктів харчування для 

дошкільних навчальних закладів, а саме: 

- відсутність відповідного реагування, в межах чинного законодавства, та належного 

контролю та аналізу/моніторингу закупівельних цін на продукти харчування (цукор (пісок) 

та крупа гречана) для дитячих садків, які перевищують споживчі ціни за даними 

моніторингу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що створює ризик  

неефективного використання коштів з оціночними втратами розрахунково на суму              

27,7 тис. грн. (постачальник ПП « Торгпродсервіс»); 

- не забезпечення максимальної економії та ефективності використання коштів 

установи під час укладання договорів, а також не дотримання  вимог  розпорядження 

КМДА від 11.09.09 № 1036 – здійснення закупівлі  яєць у шкарлупі, свіжих, цукру (піску) та 

крупи гречаної по цінам, які перевищують споживчі ціни за даними моніторингу 

Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що може призвести до 

неефективного використання комунальних коштів з можливими втратами, розрахунково, в 

розмірі  202,5 тис. грн. (постачальник ПП «Торгпродсервіс»);  

- систематичне застосування в умовах ДКТ дискримінаційних  умов, які звужують  

коло учасників та як наслідок приводять до неефективних закупівель з завищенням  

вартості ціни за одиницю товару на 29-31%; 

- не здійснення належного контролю за виконанням договорів на поставку товарів, що 

призвело до поставки товарів у ДНЗ неналежної якості, з невідповідними термінами 

придатності до споживання та без належних супровідних документів, що підтверджують 

їх якість, безпечність; 

- не розміщення в повному обсязі  відповідної  інформації щодо проведених процедур 

закупівель в інформаційно-аналітичній системі «Київаудит»;  

-не зазначення інформації про обґрунтування застосування скороченої процедури 

закупівлі у звітах про результати проведення процедури відкритих торгів.; 

Причинами такої ситуації є недосконала система внутрішнього контролю під час 

проведення Управлінням освіти процедур закупівель та виконанням договорів про закупівлі. 

Таким чином, в результаті оцінки відповідності дотримання вимог законодавства під 

час проведення закупівлі продуктів харчування Управлінням освіти на загальну суму                 

2915,9 тис. грн.  виявлено:  

- фінансових порушень -192,0 тис. грн.;   

- потенційних втрат - 202,5 тис. грн.; 

- фактичних оціночних втрат  -  28,4 тис. грн. 

 


