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Конституційний Суд України 
вул. Жит.tЯнська, 14, м. Київ, 01033 

КОНСТИТУ-.JJJЙ1ffіЗВЕРНЕНЕ-J..Я 
про офіційне тлумачення частини 1 статті 164-14 Кодексу У країни . . . 

про адм1юстративю правопорушення 

Державна аудиторська служба України (далі - Держаудитслужба), на яку 

відповідно до розпоряджекчя Кабінету Міністрів України від 24.06.20і6 
№ 519-р покладено функції і повноважеюпr Державної фінансової інспекції 

України та повноваженF..я якої затверджено постановою Кабінету іv1іністрів 

України від З JГ.ютого 2016 року № 43 "Про затверджеНF.:.Я Положення про 
Державну аудиторську службу У країни~:, на підставі пункту 2 статті 150 
Конституції України та відповідно до пункту 4 статті 13 та статей 42, 43 Закону 
України "Про Конституційний Суд України" просить Конституційний Суд 
України дати офіційне ТлуІ.л:ачення положення частини 1 статті 164-14 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП). А са..'Гv!е: 

Стаття 164-14. Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг без 

застосування визначених законодавством процедур закушвель; оrпнка 

пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій), тендерних 

пропозицій не за критеріями та методикою оцінк..~f д;т..я визначення найкращої 
пропозицп коF..курсних торгів (кваліфікаційної пропозиції), тендерної 

пропозF...ції, що міститься в документації конкурсних торгів (кваліфікаційній 

документації), тендерній документації; укладення з учасником, який став . " . . ~ 

переможцем: торпв, договору про за..хушвJГrО за щ:нами i оосягам:.и, що не 

відповідають вимогам докуr...1ентації конкурсних торпв (квс:шіфікацій:ної" 

документації), тендерної док)'}.1ентацїї; неоприлюднення або порушення . " ... . . 
порядку опр~птюднекчя шqюрмацн про зз.1'.-ушвш вщповщно до вимог 

законодавства; ненадання інформації, документів та матеріалів у випадках, 

передбачених законом, -
тягнуть за собою накладення штрафу на службових (посадових), 

vповноважених осіб від семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

11редмет необхідного тлумачення. 

Чи можуть бути притяГ"f!енні до адміністративної відповідаJІьності вс1 

члени комітету з конкурсНhл торгів, які безпосередньо проголосували за 

рішення, .яке суперечить за-."«онодавству. чи лише голова або секретар з 

конкурсн...чх торгів несуть відповідальність за вч.Инене ~§ЕЬ'trоЬ\а:І.ІенНя. 

передбачене частиною 1 ст. 164-14 КУпА.!..ТJ. 
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Обrрунтування необхідності в офіційному тлумаченні. 

Під час проведенF..я працівниками Держаудитслужби та її територіальних 

органів контрольних заходів встановлюються факти поруп1ень законодавства 

про здійснення закупівель, за що відповідно до частини 1 ст. 255 Кодексу 
України про адмш1стративні правопорушенF..я (даJІі - КУп.АЛ) органи 
, . . . . . 
qннансового контролю уповноваженю складати протоколи про ад-'І\1ппстративю 

правопорушення, передбачені ст. 164-14 КУпАП, порушення законодавства про 
здійснен..чя закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

Відповідно до статті 221 КУrт..АП справи про адмїюстративні 

правопорут...пення, передбачені ст. 164-14 КУпАІІ, розгл.ядають судді районних, 
районних у містах, міських чи міськрайонни:х судів. 

Сфера державних закупівель з 01.08.2016 регу11юється Законом України 
нПро публічні закупівлі" від 25 грудня 2015 ро!-..)' № 922-VПІ. 

Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" для організаuії та 
проведення процедур закупівель замовником (відповідно до пункту 9 частини 1 
ст. 1 Закоh)' України "Про публічні закупівлі") утворюється комітет з 

КОНК'JРСНИХ торпв. 

Відповідно до пункту З ст. 11 ЗакоFГ; України "Про публічні закупівлі 11 

тендерний комітет або уповноважена особа (особи): тш:аhуЄ закупівлі, складає та 
затверджує річний план закупівель; здійснює вибір процедури закупівлі; 

проводить процедури закупівель; забезпечує рівні умови дл..я всіх учасників, 

об'єктивний та чесний вибір переможця; забезпечує складання, затвердження та 

зберігання відповіднил документів з питань публічних. закупівель, визначених 

цим Законом; забезпечує оприлюднення інформації та звіту щодо публічних 
закупівель відповідно до Закону; здійСН:t{)Є інші дії, передбачені цим Законом. 

Тобто саме тендерний комітет або уповноважена особа (особи) здійснює 

опінку пропозицій конкурсних. торгів та визначає найкращу пропозицію 
конкурсни--х торгів, здійснює оцінку тендерної пропозиції, що міститься в 

документаці~ кон~;рснил торгів ( кваліфікаці:йній документаціі), тендернш 
документації, опритоднює інформацію про закупівлі відповідно до вимог 

чинного законодавства. 

Відповідно до ст. 38 Закону України "Про публічні закупівлін за 
порушення вимог, установлени-х цим: Законом та нормативно-правовими актами, 

розробленими відповідно до цього Закону, члени теF...дерного ком:ітету 

замовника, уповноважена особа (особи), члени органу оскарження, СjГjжбові 

(посадові) особи Уповноваженого оргаh-у, службові (посадові) особи органів, що 

здійс!і--:юють казначейське обслуговування бюджетни-х коштів ( обсw;говуючого 
банку), несуть відповідальність згідно із законами У країни. За порупте:н:Fд 

вимог, уста...човлених цим За.І<онш"1 в частині прийнятих рішень, вибору і . . ~ . . 
застосуванF.я процедур за:кушвш, вщповщальюсть несуть члени тендерного 

комітету або уповноважена особа (особи) персонально. 

Зі свого боь.)', відповідно до ст. 11 Закоh-у України "Про публічні 

закупівлі" теF...дерний комітет діє на засадах колегіальності та неупередженості. 
Рішення тендерного комітету або уповноваженої особи оформлюється 

протоколом. У рішенні відображаються результати поіменного голосування 

членів комітету, присутніх на засіданні тендерного комітету, з кожного пита:нв.я. 

Протокол підписується всіма членам:и комітету) присутніми на його засіданні, 

або всіма уповноваженими: особами. У разі відмови члена тендерного комітету 
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або однієї з уповноваженил осіб підписати протокол про це зазначається у 

протоколі з обrрунтува.,.чням прит--шн відмови. 

Аналогічні нор:Ми права закріrп1ені в Законі України 11Про здійснею:~-_я 
державних за.."J()'Півель", який втратив чинність з 01.08.2016. 

Проте суди під час розгляду· справ про адміністративні правопорут_nення у 

при:йF....ятих рішеннях в одному випадку зазначають, що 11за рішення, які були 

прийняті колегіально, адмініст-ративна відповідальність ді....ючим законодавством: 

не передбачена", та закривають проваджеНJ:""....Я у справі за пунктом 1 ст. 247 
КУ п:А..11 через відсутність с1о:rаду адміністративного правопорушення: 

- постанова Апеляційного суду області від 19.11.2014 у справі 
№ 

- постанова 

у справі № · 

- постанова . 
у справі № 

районного суду м. 

ра.....Чонного суду м .. 

- постанова районного суду м. 

усправі№ 

В інших аналогічних випадках визнають особу винною: 

- поста..чова районного CYJJ:Y м. 

у справі№ 

- постанова 

у справі№ 

- постанова 

у справі№ 

районного суд:у м. 

районного суду м. 

від 11.06.2015 

від 17.05"2016 

від 14.06.2016 

вщ 24.07.2015 

вщ 20.і 1.2015 

ВЩ 20.11"2015 

- постанова районного cyJJY м. від 01.07"2016 та 
постанова Апеляційного суду області вщ 04.08.2016 у справі 

№ Копії ухвал в додатках" 
Також є випадки, коли суди приймають неоднозначні рішенF..я до членів 

одного й того ж комітету. Прикладом є рішення районного суду 

:м:. від 19.06.2015 у справі № та від 19.06.2015 у справі 
. де ЧJІенів комітету з конкурсних торгів (голову та заступника 

директора) визна..т..оть винними у вчиненні правопорушення, передбаченого 

частиною 1 ст. 164-14 КУпАП~ а вже рішенням районного суд:; 

м. від 01.06.2015 у справі секретаря цього ж ком~тету з 

конкурсних торпв визнано невинною та закрито провадження у 

адміністративній справі про притягнення до адміністративної відповіда...тІьності 

за частиною 1 ст. 164-14 КУпАП на підставі п. 1 ст. 247 КУп..А...П. Копії ріv.J.ень 
додаються. 

З огляД'j на викл:адене, керуючись пунктом: 2 ст. 150 Конституції України, 
пунктом 4 ст. 13 та ст. 42, 43 Закону України 11Про Конституційний Суд 

України11 , просимо Конститу-.ційний Суд України надати офіційне тлумачення 
частини l ст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення~ 
оскільки без правWlьного тлумачення цієі норми на сьогодні немає єдиного 

підходу щодо визначення правильного кола вuннv.:х осіб та притягнення іХ до 
адміністративної відповідал.ьності, чшw обме:ж:vються основні права 

Держаудитслужби в частині накладання ад1vtіністратuвних стягнень, 

передбачених законодавством. 
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Додатки: 1. Копія постанови 

19.11.2014 у справі № 
2. Копія постанови 

Апеляційного суду 

на_2-арк. 

області ВІД 

від 11.06.2015 у справі :No 
З. Копія постанови 

від 17.05.2016 у справі № 
4. Копія постанови 
від 14.06.2016 у справі № 
5. Копія постанова 

від 24.07.2015 у справі № 
6. Копія постанови 

від 20.11.2015 v спvаві № " ,_ 

районного суду м. 

на_rL_арк. 

районного суду м. 

на__5_ арк. 

районного суду м. 

наLарк. 

ра..Чонного суду м. 

наLарк. 
районного суду м. 

на __.t_ арк. 
7. Копія постанови районного суд'f м. 
від 20.11.2015 у справі ~о н:а k арк. 
8. Копія постанови __ __ ___ _ _ районного суду м. 

від О 1.07.2016 у справі № · на __r_ арк. 
9. Копія постанови Апеляційного суду області ВlД 

04.08.2016 по справі №~ на .:!1:_ арк. 
10. Копія постан:ови районного cylJY м. 

від 19.06.2015 у справі № на~ арк. 

11. Копія постанови районного суду м. 

від 19.06.2015 у справі на L арк. 
12. Копія постанови ра...ііонного суд:у м. 

від О 1. 06.2015 у справі на L арк. 

Конституційне звернення та додатки направшг.t0ться в З 

примірниках нам_ арк. 
(трьох) ' , 

Голова Л.В. Гаврилова 

Гудь ! . І. 

425-80-33 




