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Визначимо поняття 

Моніторинг процедури закупівлі - це аналіз дотримання замовником 

законодавства у сфері публічних закупівель під час проведення процедури 

закупівлі, укладення договору про закупівлю та протягом його дії для 

запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель 

Поняття премоніторингу немає, але він існує) 



Важливі нюанси 

• Моніторинг закупівлі не проводиться на відповідність тендерної 
документації вимогам ч. 4 ст. 22  Закону (необмеження конкуренції та 
недискримінація учасників) 

 
• Моніторинг не зупиняє процедуру закупівлі 
 
• Можливий моніторинг лише процедур закупівель: відкриті торги, торги з 

обмеженою участю, конкурентний діалог, переговорна процедура закупівлі 
 
• Обмін інформацією між органом державного фінансового контролю та 

замовником здійснюється виключно через ЕСЗ 

 





Автоматичні індикатори ризику 

• Автоматичні індикатори ризиків – критерії із заданими наперед 
параметрами, використання яких дає можливість автоматично 
здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень 
законодавства у сфері публічних  
 

• Автоматичні індикатори ризиків свідчать про порушення або вказують на 
ризик наявності порушення 



Автоматичні індикатори ризику 

Держаудитслужба Наказом від 28.10.2020 № 647 затвердила: 
• Методику визначення автоматичних індикаторів ризиків 
• Перелік автоматичних індикаторів ризиків 
• Порядок застосування автоматичних індикаторів ризиків 
 
 

Для здійснення своїх повноважень щодо моніторингу публічних закупівель 
за допомогою індикаторів ризиків, Держаудитслужба використовує 
електронний кабінет у Prozorro, через який здійснюється такий моніторинг 



Автоматичні індикатори ризику 

• Ризик-система щодня здійснює автоматичний розрахунок індикаторів 
ризиків за процедурами закупівель, формує чергу та відображає її в кабінеті 
Держаудитслужби 

 
• Під час обрання Держаудитслужбою процедур закупівель для здійснення 

моніторингу насамперед обирають процедури закупівлі, що мають найвищий 
пріоритет у черзі 

 
• З черги ризикові процедури усуваються тоді, коли за процедурою закупівлі 

розпочато моніторинг; оприлюднено звіт про виконання договору; 
процедура закупівлі відмінена або визнана такою, що не відбулася; усі 
порушення, за якими спрацювали індикатори, усунено 

 



Процес моніторингу 

• Рішення про початок моніторингу приймається керівником органу контролю та оприлюднюється 
протягом 2-х робочих днів з дня його прийняття 
 

• Процедура моніторингу триває 15 робочих днів з моменту його початку та за її результатами 
оприлюднюється висновок в електронній системі 
 

• За результатами моніторингу складається висновок, який оприлюднюється в Prozorro протягом 3 
робочих днів з дня складання 
 

• Висновок містить опис порушень (або інформацію про їх відсутність) та зобов’язання замовнику щодо 
усунення порушень 
 

• Замовник протягом 5 робочих днів оприлюднює інформацію про усунення порушень або заперечення 
до висновку. Службова особа не притягується до адміністративної відповідальності 
 

• У разі не усунення порушень та не оскарження висновку замовником в суді – розпочинається 
провадження та может бути проведена перевірка 
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