
Моніторинг 

Рішення про початок моніторингу оприлюднюється в Prozorro протягом 2 робочих днів територіальним органом ДАСУ 

із зазначенням наступної інформації: 

1. Номер оголошення про проведення процедури закупівлі та дата його оприлюднення. 

2. Та/або номер повідомлення про намір укласти договір та дата його оприлюднення. 

3. Опис підстав для здійснення моніторингу закупівлі. 

Строк здійснення моніторингу процедури закупівлі не може перевищувати 15 робочих днів з наступного робочого дня від 

дати оприлюднення повідомлення про початок моніторингу процедури закупівлі в електронній системі закупівель. 

 

 
 

 

У разі, коли на закупівлю буде створено проект моніторингу,  Ви отримуєте повідомлення на електронну пошту, а також  в 

особистий кабінет у розділ «Повідомлення». Повідомлення дублюється на пошту.  



Рішення про початок моніторингу публікується на майданчику з унікальним номером рішення про моніторинг.  

 

В Об'єкті  моніторингу відображаються наступні поля: 

 

1. Статус: «Здійснення моніторингу». 

2. Відображаються етапи закупівельного процесу. 

3. Відображаються підстави. 

4. Опис. 

5. Період моніторингу (Система починає автоматичний відлік від початкової дати до кінцевої. 

6. Автор. 

 

             Під час моніторингу територіальний орган ДАСУ має право через систему Prozorro запитувати у Вас пояснення щодо 

рішень та/або дій чи бездіяльності, що досліджуються в рамках моніторингу закупівлі. Ви отримуєте повідомлення про 

надходження Запиту від Органу державного фінансового контролю на e-mail та в особистий кабінет.  Відображається дата 

надання запиту, автор, Заголовок, суть запиту. Завантажені файли (якщо були додані). ЕЦП/КЕП 

Протягом 3 робочих днів ви повинені надати відповідні пояснення в електронному вигляді через  свій особистий кабінет на 

майданчику.  

             Крім того, одразу після отримання повідомлення про початок моніторингу та у межах строку здійснення моніторингу 

закупівлі органом ДАСУ, Ви маєте право з власної ініціативи надавати пояснення через вкладку «Надати пояснення». 

 

 

 

Надання пояснення на запит ДАСУ 

Порядок дій: 

 

1. Відкрити отриманий запит. 

2. Надаємо пояснення на запит, шляхом заповнення текстового поля довільної довжини. Кількість введення символів не 

обмежена, зберігаємо. Наявна можливість завантажити файл/файли. Публікація документів 

3. Натиснути «Відповісти» та очікуємо публікації, Працівник ДАСУ отримує повідомлення про надходження пояснення від 

замовника на запит. Фіксується дата надання відповіді на запит. 

4. Натиснути «Накласти ЕЦП/КЕП» 



Якщо надати пояснення на запит ДАСУ більше ніж через 3 робочі дні, вся інформація публікується аналогічно попереднім 

крокам.  Проте, в  кабінеті ДАСУ, відповідь буде відображатися червоним кольором та зазначено, що відповідь прострочена на 

певну кількість днів. 

          

Якщо за результатами моніторингу закупівлі не виявлено порушень законодавства у сфері публічних закупівель, у 

висновку зазначається інформація про відсутність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель. 

На майданчику відображається наступна інформація: 

 

1.  В закупівлі в розділі моніторинг відображається  статус "Порушення не виявлені". 

2.  Висновок про результати моніторингу опубліковано на Веб-порталі уповноваженого органу та на майданчиках. 

3. Система автоматично присвоює дату публікації висновку та відповідального, який виконав цю дію. Якщо порушення не 

виявлені, то система рахує період + 3 робочих дні до завершення, після чого орган ДАСУ може завершити моніторинг, 

заповнює текстове поле довільної довжини та Завершує процедуру моніторингу. Після 3-х робочих днів з дня оприлюднення 

висновку вся інформація відображається на майданчиках. 

4. Можна переглянути інформацію про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі. 

5. Відображається «Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства» 

6. Відображається «Зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель» 

7. Відображається ЕЦП/КЕП. 

 

Ви отримуєте повідомлення на майданчику, в особистому кабінеті та на e-mail про оприлюднення висновку зі статусом 

"Порушення не виявлені" на Веб-порталі Уповноваженого органу. 

 

Якщо за результатами моніторингу закупівлі  виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель, 

у висновку зазначається інформація про наявність порушення (порушень) законодавства у сфері публічних 

закупівель. 



 
На майданчику відображається наступна інформація: 

 

 

1.В закупівлі в розділі моніторинг відображається  статус «Порушення виявлені». 

2. Висновок про результати моніторингу опубліковано на Веб-порталі уповноваженого органу та на майданчиках. 

3. Система автоматично присвоює дату публікації висновку та відповідального, який виконав цю дію. Якщо порушення 

виявлені, система рахує період + 10 робочих днів до завершення моніторингу (Період усунення порушень). 

4. Статус порушення ВИЯВЛЕНО 

5. Відображається «Інформація про результати моніторингу закупівлі у розрізі стадій проведення процедури закупівлі» 

6. Відображається «Висновок про наявність або відсутність порушень законодавства» 

7. Відображається «Зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель» 

8. Відображається ЕЦП/КЕП. 

 

Ви отримуєте повідомлення на майданчику, в особистому кабінеті та на e-mail про оприлюднення висновку зі статусом 

"Порушення виявлені" на Веб-порталі Уповноваженого органу. 



 

 
 

 

Протягом п’яти робочих днів з дня оприлюднення органом ДАСУ висновку замовник повинен оприлюднити через 

електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про усунення порушення (порушень) законодавства 

у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, або аргументовані заперечення до висновку, або інформацію про 

причини неможливості усунення виявлених порушень. 

 

Публікація інформації про усунення порушення (порушень), заперечення до висновку, неможливості усунення 

виявлених порушень. 

 

1. Знайти відповідний тендер, по якому було оприлюднено "Висновок про результати", шляхом введення унікального 

номеру оголошення (id) 



2. Натиснути вкладку «Повідомити про усунення порушення» та ввести інформацію про усунення порушення /відмову 

від усунення /причини неможливості усунення шляхом заповнення текстового поля довільної довжини, зберегти. 

Додати файли (опціонально). Натиснути «Опублікувати». 

 

 
 

              

           У разі підтвердження територіальним органом ДАСУ факту усунення замовником порушень через Prozorro, протягом 5 

робочих днів після оприлюднення відповідної інформації в Prozorro, у ДАСУ зникають підстави для притягнення 

відповідальної особи  до адміністративної відповідальності. 

 

 

Запит за роз'ясненнями щодо висновку 

 

При необхідності ви маєте право протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення висновку одноразово звернутися до 

органу державного фінансового контролю за роз’ясненням змісту висновку та його зобов’язань, визначених у висновку. 



Порядок дій: 

1. Замовник натискає на позначку «Запит за роз'ясненнями щодо висновку». 

2. Заповнити текстове поле довільної довжини (суть запиту). 

3. Завантажити один або декілька файлів (опціонально). 

4. Натиснути «Відправити запит». 

5. Натиснути "Накласти ЕЦП/КЕП" 

 

У разі незгоди з інформацією, викладеною у висновку, ви маєте право оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих 

днів з дня його оприлюднення, про що зазначаєте в електронній системі закупівель протягом наступного робочого дня з дня 

оскарження висновку до суду. 

 

Оприлюднення інформації про оскарження  висновка в суді 

1. Знайти відповідний тендер по якому було оприлюднено «Висновок про результати» в особистому кабінеті замовника. 

2. Заповнити текстове поле довільної довжини, зберегти.  

3. Завантажити документ/документи, що засвідчує подання позову. 

4. Натиснути «Опублікувати».   

5. Натиснути "Накласти ЕЦП/КЕП" ЕЦП/КЕП  

 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

Після отримання Замовником інформації про відкриття провадження, в системі публікується номер такого провадження та 

дата його відкриття. Заповнюються відповідні поля: 

 

1. «Дата відкриття провадження»  

2.  «Номер відкриття провадження»  

3. Натискаємо «Опублікувати» накладаємо КЕП. 



 
 

 Притягнення до адміністративної відповідальності. 

п. 11 Стаття 8 Закону України "Про публічні Закупівлі" 

     «Якщо замовник не усунув, визначене у висновку, порушення, що призвело до невиконання ним вимог, передбачених 

законом,  а також висновок не оскаржено до суду, орган державного фінансового контролю після закінчення строку на 

оскарження до суду, визначеного в частині десятій цієї статті, за результатами моніторингу вчиняє дії щодо притягнення до 

адміністративної відповідальності за порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель. Номер 

протоколу зазначається в електронній системі закупівель наступного робочого дня з дня складання протоколу, а також 

зазначається дата та номер відкриття провадження у справі протягом наступного робочого дня з дня отримання інформації про 

відкриття такого провадження.» 

      Після публікації висновку, в якому були виявлені порушення, ДАСУ складає протокол або протоколи про притягнення до 

адміністративної відповідальності та публікує їх у системі. Після цього ДАСУ очікує відкриття провадження та публікує в 

системі номер такого провадження та дату його відкриття. Замовник, по тендеру якого проводиться моніторинг, отримує 

відповідні повідомлення у власному кабінеті на майданчику.  



 

 

Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу, орган державного фінансового контролю не приймає рішення 

про початок моніторингу закупівлі щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом розгляду органом 

оскарження незалежно від прийнятого органом оскарження рішення щодо таких порушень, обставин, підстав. 

 

Якщо органом оскарження прийнято до розгляду скаргу після прийняття рішення про початок моніторингу закупівлі, чи 

після опублікування висновку, протягом наступного робочого дня з дня розміщення скарги суб’єктом оскарження в 

електронній системі закупівель керівник органу державного фінансового контролю або його заступник до моменту 

опублікування рішення органу оскарження зупиняє рішення органу державного фінансового контролю, а замовник до 

моменту опублікування рішення органу оскарження зупиняє виконання зобов’язань щодо усунення порушення (порушень) 

законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку, щодо тих порушень, обставин, підстав, які стали 

предметом розгляду органом оскарження, з відповідним повідомленням в електронній системі закупівель. 

Після оприлюднення рішення органу оскарження, замовником виконуються зобов’язання щодо усунення порушення 

(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, зазначених у висновку, здійснюється в частині, що не були 

предметом розгляду органом оскарження. 

У разі оскарження в судовому порядку рішення органу оскарження рішення про початок моніторингу закупівлі не 

приймається щодо тих порушень, обставин, підстав, які були або є предметом судового розгляду. 


