
У ц�й публ�кац�ї детально розглянемо таку ситуац�ю: отримали висновок за результатом
мон�торингу закуп�вл�, у якому зазначено: «усунути порушення у тому числ� шляхом
припинення господарських зобов’язань за договором». 
Направили п�дряднику листа з пропозиц�єю роз�рвати догов�р, але в�н в�дмовляється.
Що дал�? А дал� — читайте.

В�дразу зазначимо: зобов’язання аудитор�в припинити господарськ� зобов’язання за
договором незаконн�! Так� висновки варто обов’язково оскаржувати до
адм�н�стративного суду. Але про все по порядку.

Мон�торинг процедури закуп�вл�
Закон України «Про основн� засади зд�йснення державного ф�нансового контролю в
Україн�» передбачає, що головними завданнями органу державного ф�нансового
контролю є, зокрема, зд�йснення державного ф�нансового контролю за використанням �
збереженням державних ф�нансових ресурс�в, ефективним використанням кошт�в �
майна, станом � достов�рн�стю бухгалтерського обл�ку � ф�нансової зв�тност� у суб’єктах
господарювання державного сектору економ�ки, а також на п�дприємствах, в установах
та орган�зац�ях, як� отримують (отримували у пер�од�, який перев�ряється) кошти з
бюджет�в ус�х р�вн�в, державних фонд�в та фонд�в загальнообов’язкового державного
соц�ального страхування або використовують (використовували у пер�од�, який
перев�ряється) державне чи комунальне майно (дал� — п�дконтрольн� установи), за
дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про закуп�вл�.

Правов� та економ�чн� засади зд�йснення закуп�вель товар�в, роб�т � послуг для
забезпечення потреб держави та територ�альної громади встановлює Закон України
«Про публ�чн� закуп�вл�» (дал� — Закон про закуп�вл�), п. 14 ч. 1 ст. 1 якого передбачено, що
мон�торингом закуп�вл� є анал�з дотримання замовником законодавства у сфер�
публ�чних закуп�вель на вс�х стад�ях закуп�вл� з метою запоб�гання порушенням
законодавства у сфер� публ�чних закуп�вель.

Зг�дно з ч. 1 ст. 8 Закону про закуп�вл� мон�торинг закуп�вл� зд�йснює центральний орган
виконавчої влади, що реал�зує державну пол�тику у сфер� державного ф�нансового
контролю, та його територ�альн� органи (дал� — органи державного ф�нансового
контролю). 

СТАТТЯ ДЛЯ РАДНИК У СФЕРІ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Чи законні зобов’язання аудиторів
припинити господарські зобов’язання за

договором?
 
 



Мон�торинг закуп�вл� зд�йснюється протягом проведення процедури закуп�вл�,
укладання договору про закуп�влю та його виконання.
Мон�торинг закуп�вл� не проводиться на в�дпов�дн�сть тендерної документац�ї
вимогам ч. 4 ст. 22 Закону про закуп�вл�.
Пов�домлення про початок мон�торингу процедури закуп�вл� не зупиняє проведення
процедур закуп�вель.

 Важливо звернути увагу:
1.

2.

3.

За результатами мон�торингу закуп�вл� посадова особа органу державного ф�нансового
контролю складає та п�дписує висновок про результати мон�торингу закуп�вл� (дал� —
висновок), що затверджується кер�вником органу державного ф�нансового контролю
або його заступником. 

Такий висновок п�длягає оприлюдненню в електронн�й систем� закуп�вель протягом
трьох робочих дн�в з дня його складання (ч. 6 ст. 8 Закону про закуп�вл�).

Частиною 7 ст. 8 Закону про закуп�вл� передбачено, що у висновку обов’язково
зазначається:
1) найменування замовника, щодо якого зд�йснювався мон�торинг закуп�вл�, його
�дентиф�кац�йний код юридичної особи в Єдиному державному реєстр� п�дприємств �
орган�зац�й України, м�сцезнаходження;
2) найменування предмета закуп�вл� та його оч�кувана варт�сть;
3) ун�кальний номер оголошення про проведення процедури закуп�вл�, присвоєний
електронною системою закуп�вель, та дата його оприлюднення на вебпортал�
Уповноваженого органу та/або ун�кальний номер пов�домлення про нам�р укласти
догов�р та дата його оприлюднення на вебпортал� Уповноваженого органу;
4) опис порушення (порушень) законодавства у сфер� публ�чних закуп�вель, виявленого
за результатами мон�торингу закуп�вл�;
5) зобов’язання щодо усунення порушення (порушень) законодавства у сфер� публ�чних
закуп�вель. У висновку може зазначатися додаткова �нформац�я, визначена органом
державного ф�нансового контролю.

У раз� незгоди замовника з �нформац�єю, викладеною у висновку, в�н має право
оскаржити висновок до суду протягом 10 робочих дн�в з дня його оприлюднення, про
що зазначається в електронн�й систем� закуп�вель протягом наступного робочого дня з
дня оскарження висновку до суду (ч. 10 ст. 8 Закону про закуп�вл�).

І ще — Замовник зазначає в електронн�й систем� закуп�вель про в�дкриття провадження
у справ� протягом наступного робочого дня з дня отримання �нформац�ї про в�дкриття
такого провадження та номер такого провадження.

Частина 11 ст. 8 цього Закону надає право органу державного ф�нансового контролю
вчиняти д�ї щодо притягнення до адм�н�стративної в�дпов�дальност� за порушення
законодавства у сфер� публ�чних закуп�вель, якщо замовник не усунув порушення,
визначене у висновку, а також висновок не оскаржено до суду.

Номер протоколу зазначається в електронн�й систем� закуп�вель наступного робочого
дня з дня складання протоколу, а також зазначаються дата та номер в�дкриття
провадження у справ� протягом наступного робочого дня з дня отримання �нформац�ї
про в�дкриття такого провадження.



Як адвокат-практик раджу оскаржувати висновки аудитор�в до суду! Тому що
багато справ бачу за результатом уже розгляду адм�нпротокол�в � штрафних
санкц�й для прац�вник�в замовник�в, як� можливо було усп�шно оскаржити в суд�
п�сля отриманих висновк�в за результатами мон�торингу.

Водночас звертаю вашу увагу на три важлив� аспекти.

По-перше, правильно рахуйте строки самост�йно! Адже в раз� пропуску строку
звернення до адм�н�стративного суду позивач зобов’язаний додати до позову заяву про
поновлення цього строку та докази поважност� причин його пропуску, � не факт, що
судом так� причини будуть визнан� поважними. 

Судова практика
КП «Т» прострочили 10-денний строк оскарження, оск�льки на оф�ц�йному вебсайт�
представником Держаудитслужби П�вденного оф�су було зазначено останн�й день
оскарження висновку уповноваженого органу 13.08.2020 (зам�сть 12.08.2020), справа №
500/2153/20. 

По-друге, правильно визначтесь з� складом в�дпов�дач�в та, по-третє, виклад�ть зм�ст
позовних вимог щодо кожного з них.

Щодо зобов’язання про усунення порушення
В�дпов�дно до ч. 2 ст. 2 Кодексу адм�н�стративного судочинства України у справах щодо
оскарження р�шень, д�й чи безд�яльност� суб’єкт�в владних повноважень адм�н�стративн�
суди перев�ряють, чи прийнят� (вчинен�) вони:
1) на п�дстав�, у межах повноважень та у спос�б, що передбачен� Конституц�єю та
законами України;
2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;
3) обґрунтовано, тобто з урахуванням ус�х обставин, що мають значення для прийняття
р�шення (вчинення д�ї);
4) безсторонньо (неупереджено);
5) добросов�сно;
6) розсудливо;
7) з дотриманням принципу р�вност� перед законом, запоб�гаючи несправедлив�й
дискрим�нац�ї;
8) пропорц�йно, зокрема з дотриманням необх�дного балансу м�ж будь-якими
несприятливими насл�дками для прав, свобод та �нтерес�в особи � ц�лями, на досягнення
яких спрямоване це р�шення (д�я);
9) з урахуванням права особи на участь у процес� прийняття р�шення;
10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Частиною 1 ст. 9 Кодексу Адм�н�стративного Судочинства України визначено, що розгляд
� вир�шення справ в адм�н�стративних судах зд�йснюються на засадах змагальност�
стор�н та свободи в наданн� ними суду своїх доказ�в � в доведенн� перед судом їх
переконливост�.

Зг�дно �з ч. ч. 1, 2 ст. 77 КАС України кожна сторона повинна довести т� обставини, на яких
ґрунтуються її вимоги та заперечення, кр�м випадк�в, встановлених ст. 78 цього Кодексу.
В адм�н�стративних справах про протиправн�сть р�шень, д�й чи безд�яльност� суб’єкта
владних повноважень обов’язок щодо доказування правом�рност� свого р�шення, д�ї чи
безд�яльност� покладається на в�дпов�дача.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/91248253?fbclid=IwAR1sOyeeUAQXQnyEAUEgInDUN3XhGzrSYJH_E5Zvcgv-Q4uXmoz2zhXpK3I
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2019_09_03/pravo1/Z960254K.html?pravo=1
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2020_07_17/pravo1/T150922.html?pravo=1


Що варто в�дзначати вам як позивачу при оскарженн� висновку про результати
мон�торингу:
В�дпов�дно до Положення про Державну аудиторську службу України, затвердженого
постановою Каб�нету М�н�стр�в України в�д 03.02.2016 № 43, Держаудитслужба є
центральним органом виконавчої влади, який реал�зує державну пол�тику у сфер�
державного ф�нансового контролю.
Зг�дно з пп. 3 п. 3 вказаного Положення основними завданнями Держаудитслужби є
зд�йснення державного ф�нансового контролю, спрямованого на оц�нку ефективного,
законного, ц�льового, результативного використання та збереження державних
ф�нансових ресурс�в, необоротних та �нших актив�в, досягнення економ�ї бюджетних
кошт�в. Втручання органу державного ф�нансового контролю в публ�чн� закуп�вл� є
виправданим у раз�, якщо виявлене порушення має негативний вплив для бюджету
(зайве витрачання бюджетних кошт�в).

Статтею 10 Закону України «Про основн� засади зд�йснення державного ф�нансового
контролю в Україн�» передбачено права органу державного ф�нансового контролю,
зокрема, пред’являти кер�вникам та �ншим особам п�дприємств, установ та орган�зац�й,
що контролюються, обов’язков� до виконання вимоги щодо усунення виявлених
порушень законодавства.

Варто зазначити, що ан� вказаним Законом, ан� �ншими нормативно-правовими
актами безпосередньо не встановлено право орган�в ф�нансового контролю
вимагати роз�рвання договор�в.

Ба б�льше, в�дпов�дно до ст. 651 Цив�льного кодексу України зм�на або роз�рвання
договору допускається лише за згодою стор�н, якщо �нше не встановлено договором або
законом. Догов�р може бути зм�нено або роз�рвано за р�шенням суду на вимогу одн�єї з�
стор�н у раз� �стотного порушення договору другою стороною та в �нших випадках,
встановлених договором або законом. Істотним є таке порушення стороною договору,
коли внасл�док завданої цим шкоди друга сторона значною м�рою позбавляється того,
на що вона розраховувала при укладенн� договору. У раз� односторонньої в�дмови в�д
договору в повному обсяз� або частково, якщо право на таку в�дмову встановлено
договором або законом, догов�р є, в�дпов�дно, роз�рваним або зм�неним.

Звертайте увагу суду на те, що Конституц�йний Суд України у Р�шенн� в�д 25.01.2012 р. № 3-
рп/2012 (справа № 1-11/2012) зазначив, що одним �з елемент�в верховенства права є
принцип пропорц�йност�, який, серед �ншого, означає, що заходи, передбачен� в
нормативно-правових актах, повинн� спрямовуватися на досягнення лег�тимної мети та
мають бути сп�вм�рними з нею.

Додержання принципу пропорц�йност� означає необх�дн�сть дотримання балансу м�ж
будь-якими несприятливими насл�дками для прав, свобод та �нтерес�в особи � ц�лями, на
досягнення яких спрямоване в�дпов�дне р�шення (ст. 2 КАС України).

Висновок аудитор�в щодо припинення господарських зобов’язань за договором не
в�дпов�дає критер�ю пропорц�йност�, оск�льки вимога роз�рвати догов�р, який сумл�нно
виконується сторонами, може призвести до безп�дставного порушення майнових прав
господарюючих суб’єкт�в — стор�н договору.



Висновки

Роз�рвання укладеного договору про закуп�влю, предметом якого є постачання
товар�в, надання послуг або виконання роб�т, може призвести до зриву процесу
забезпечення в�дпов�дними товарами, послугами, виконанням роб�т, що є
неприйнятним та неприпустимим з огляду на необх�дн�сть додержання прав та
�нтерес�в громадян.

Водночас внасл�док роз�рвання договору про закуп�влю, укладеного за
результатами тендеру, виникне необх�дн�сть у проведенн� нового тендеру, на
який необх�дно буде витратити додатковий час, � протягом вказаного пер�оду
саме ваша орган�зац�я, п�дприємство чи установа не будуть забезпечен�
в�дпов�дними товарами, послугами або роботами.

Вдалих закуп�вель та вдалого оскарження висновк�в Держаудитслужби!


