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інформування широких верств населення про подібну технологію, розвиток 
інформаційно-комунікаційних технологій в державі, інформатизацію суспі-
льства, прийняття ефективної нормативно-правової основи. Умовою ефекти-
вності громадського контролю в системі е-government є обов’язкове враху-
вання його результатів. 

______________________ 
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ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ  
У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 
Боротьба з корупцією наразі є одним із найбільш пріоритетних питань 

державної політики України, тому використання бюджетних коштів для за-
купівлі товарів, робіт і послуг їх розпорядниками потребує не лише держав-
ного, а й громадського контролю. 

Громадський контроль – один із видів соціального контролю, який здій-
снюється об’єднаннями громадян та самими громадянами. Він є важливою 
формою реалізації демократії і способом залучення населення до управління 



АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ, ПРАВОТВОРЕННЯ ТА ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

152 

суспільством і державою [1, с 24]. 
Громадський контроль є, по суті, комплексною категорією, відповідно, 

може тлумачитися з різних точок зору, а саме – в інституційному, функціо-
нальному, структурно-логічному розумінні та ін. [2, с 67]. 

Виходячи із сутнісних рис, мети, громадський контроль можна визначи-
ти як один із видів соціального контролю у формі публічної перевірки діяль-
ності органів державної влади та місцевого самоврядування з використанням 
комплексу здійснюваних відповідно до Конституції і законів України право-
вих, організаційних, інформаційних заходів з боку громадян та їх об’єднань в 
умовах розбудови демократичної, соціальної, правової держави. Метою гро-
мадського контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого са-
моврядування є сприяння їхній ефективній діяльності й виконанню покладе-
них на них функцій захисту прав, свобод, інтересів громадян [3, с. 51]. 

Відповідно до статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі», гро-
мадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації 
про публічні закупівлі, яка підлягає оприлюдненню, до аналізу та моніторин-
гу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також шляхом 
інформування через електронну систему закупівель або письмово органів, 
уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодав-
ства у сфері публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи 
закупівель. Замовники та учасники процедур закупівель та уповноважений 
орган повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у 
сфері закупівель відповідно до законів України «Про громадські 
об’єднання», «Про звернення громадян» і «Про інформацію» [4]. 

Указом Президента України «Про сприяння розвитку громадянського 
суспільства в Україні» від 26.02.2016 року [5] передбачено стимулювання 
участі організацій громадського суспільства в соціально-економічному роз-
витку України, деякі особливості громадського контролю передбачено Зако-
нами України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року [6] та «Про 
громадські об’єднання» від 23.03.2013 року [7]. 

Громадський контроль за публічними закупівлями може відбуватись як 
безпосередньо, так і опосередковано через органи державної влади, коли іні-
ціатором здійснення контролю є орган влади, проте рішення про застосуван-
ня заходів контролю викликане зверненнями громадян (організацій). 

Опосередковано громадський контроль за публічними закупівлями може 
здійснюватися за допомогою Державної аудиторської служби України (далі – 
Держаудитслужба). У структурі Держаудитслужби функціонує телефон дові-
ри, повідомлення про порушення законодавства можуть враховуватись Дер-
жаудитслужбою при проведенні планових контрольних заходів. Саме на Дер-
жаудитслужбу згідно з вимогами п. 1 ч. 1 ст. 255 Кодексу України про адміні-
стративні правопорушення покладено повноваження щодо складання прото-
колів про адміністративне правопорушення за ст. 164-14 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення «Порушення законодавства про закупівлі». 

Хоча громадський контроль є оперативнішим за державний, потребує 
менше фінансових затрат та покриває більший об’єм тендерів, доступ до ме-
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ханізмів контролю за процедурам закупівель, як правило, значно ускладне-
ний через значні затрати коштів та часу для пересічного громадянина. Наразі 
відсутні норми, які дозволяють безпосередньо ініціювати перевірки закупі-
вель на підставі громадського контролю.  

Фактично громадський контроль у сфері державних закупівель зводить-
ся до можливості вільного користування веб-порталом з питань державних 
закупівель. Така позиція є наслідком негативного досвіду залучення громад-
ських організацій до оскарження процедур державних закупівель в рамках 
Тендерної палати [8, с. 101]. 

Для забезпечення доступу широкого кола громадян до контролю за пуб-
лічними закупівлями створено онлайн-платформу (портал Dozorro). На пор-
талі Dozorro можна обговорити та оцінити умови конкретної закупівлі, оскі-
льки звернення обробляються автоматично, портал має потенціал для перет-
ворення на інформаційну базу для автоматизованого визначення так званих 
«ризикових» закупівель, дані з порталу можуть використовуватись органами 
державної влади для моніторингу процедур закупівель і при проведенні по-
дальших перевірок закупівель. 

На момент написання даної роботи набуває чинності Закон України 
«Про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деякі інші 
закони України щодо здійснення моніторингу закупівель, згідно з яким рі-
шення про початок моніторингу закупівлі приймає керівник органу держав-
ного фінансового контролю або його заступник за наявності, зокрема, інфор-
мації, отриманої від громадських об’єднань, про наявність ознак порушення 
(порушень) законодавства у сфері публічних закупівель, виявлених за ре-
зультатами громадського контролю у сфері публічних закупівель відповідно 
до статті 9 цього Закону [9]. 

Однією з причин того, що так довго не було врегульовано питання ме-
ханізму здійснення моніторингу закупівель, починаючи ще з паперових тор-
гів, було питання дублювання функцій Держаудитслужбою (перед цим Дер-
жфініспекцією) і Антимонопольним комітетом України як органом оскар-
ження, проте їх функції наразі розмежовано [10]. 

Слід враховувати, що громадський контроль за державними закупівлями 
може мати наслідком використання «громадської думки» в інтересах окре-
мих суб’єктів господарювання, що загрожує спотворенням результатів дер-
жавних закупівель, саме тому слід деталізувати вимоги до інформації від 
громадських об’єднань про наявність ознак порушення, яка може стати підс-
тавою для проведення моніторингу, та до самих організацій, які таку інфор-
мацію можуть подавати. 

Отже, на нашу думку, закріплюючи повноваження у сфері громадського 
контролю, законодавець повинен дотримуватися балансу між наданням нео-
бмежених повноважень та фактичним відстороненням суспільства від реаль-
ного контролю за закупівлями. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РОЗШУКУ 

 БЕЗВІСТИ ЗНИКЛИХ ОСІБ 
 

Проблема зниклих безвісти у зоні конфлікту залишається гострою. Ро-
дичі та друзі зниклих безвісти страждають від стресу, спричиненого постій-
ною невизначеністю щодо долі та місцезнаходження дорогих їм людей. Ко-
мітет ООН із прав людини вважає, що такі муки і стрес можуть бути прирів-
няними до жорстокого поводження [13]. Згідно з міжнародним гуманітарним 
правом, яке має обов’язкову силу для Збройних Сил України і озброєних 
груп, необхідно вжити всіх можливих заходів для розшуку осіб, зниклих без-
вісти в результаті збройного конфлікту, і надати членам їхніх сімей усю ная-
вну інформацію про їхню долю [14]. 

Національна поліція та СБУ повідомили, що у зв’язку з конфліктом зни-
кло відповідно 741 та 774 особи. У грудні 2015 р. представниця України у пі-
дгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи заявила, що 
Міжнародному Комітетові Червоного Хреста (МКЧХ) передано список з 762 
осіб, зниклих безвісти, у результаті чого встановлено місцезнаходження 63 з 
них. Це розходження у цифрах свідчить про те, що, можливо, має місце дуб-


