
Аналітичні записки по дослідженнях кошторисів університетів в рамках проекту 

"Студенти за прозорі бюджети міст та університетів".  

 

 

 

 

 

Аналітична записка по кошторису Дніпропетровського національного університету 

імені Гончара. 
 

 На початку 2016 року Управління Державної казначейської служби України у м. 

Дніпропетровськ зареєструвало і взяло на облік кошторис Дніпропетровського національного 

університету імені Гончара на 2016 рік. Про це повідомляє сайт вже зазначеного ВНЗ.  

 На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на 

виконання державних цільових програм кошторисом передбачено 9 млн. 810 тис. 458 грн., 

з яких 8 млн. 2 тис. 748 грн. входять у загальний фонд ДНУ ім. Гончара. Спеціальний фонд 

вищевказаного призначення складає 1млн. 807 тис. 710 грн. Варто зазначити, що на 

капітальні трасферти на придбання обладання та предметів довгострокового користування не 

закладено жодної гривні.  



 



 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 264 млн. 774 тис. 200 грн: 

з них 208 млн. 54 тис. 200 грн. складає загальний фонд, а 56 млн. 720 тис. грн. спеціальний.  

 

 Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (46 млн. 811 тис. грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(8 тис. 979 тис.). Найменше Дніпропетровський національний університет заробляє на оренді 

приміщень та реальзації майна, що разом становить 930 тис. грн.  



 

 Поточні видатки 2016 року складають 264 млн. 724 тис. 200 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені в розмірі 50 тис. грн. із 

спеціального фонду.  

 



 

 

 Детальну інформацію стосовно видатків Дніпропетровського національного 

університету імені Гончара надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік.  

 Значну частину поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату 

праці (129 млн. 39 тис. 900 грн.). Вагомими є витрати на використання товарів і послуг – 15 

млн. 314 тис. грн. Соціальне забезпечення, а саме стипендії та оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв замикають коло найбільших поточних витрат навчального закладу. 



 

 

 Для цілісного розуміння ситуації з бюджетними коштами в ДНУ ім. О.Гончара 

пропоную розглянути деякі закупівлі проведені даним навчальним закладом в першій 

половині поточного року.  

 Наприкінці весни 2016 року Дніпропетровський національний університет імені 

Олеся Гончара провів конкурсні торги на закупівлю природного газу. Про це повідомляє 

«Вісник державних закупівель». Для участі в конкурсі зареєструвалося всього дві фірми: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпропетровськгаз збут» та Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Енерджі Трейд Груп».  

 Перемжцем конкурсу стало ТОВ «Дніпропетровськгаз збут» з яким було укладено 

договір від 11 травня 2016 року вартістю 22 млн. 217 тис. 735 грн.. За умовами договору 

фірма-переможець має поставити замовнику торгів 2 млн. 778 тис. 495м3 природного газу.  

Акцептована вартість товару становить 7 тис. 996,32 грн./тис.м3.  



 

 Примітно, що майже в той самий період ДНУ ім. О.Гончара замовляв природний газ 

через переговорну процедуру закупівлі у того ж таки ТОВ «Дніпропетровськгаз збут», але 

ціна за тисячу кубічних метрів товару була меншою і становила 7 тис. 188 грн..  

 Варто зазначити, що фірма-переможець обох закупівель є постійним постачальником 

природного газу державним установам за завищеними цінами. 

 За інформацію сайту «Наші гроші» Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Дніпропетровськгаз збут» входить в тріку компаній, що продають найдорожчий газ в 

Україні. Дану фірму також пов’язують з олігархом Дмитром Фірташем.  

http://nashigroshi.org/2016/02/12/najdorozhchyj-haz-na-tenderah-tsoho-roku-u-oblhaziv-firtasha/  

http://nashigroshi.org/2016/02/12/najdorozhchyj-haz-na-tenderah-tsoho-roku-u-oblhaziv-firtasha/


Цікавим є той факт, що за інформацією Міністерства Юстиції України у ТОВ 

«Дніпропетровськгаз збут» відсутній кінцевий бенефіціарний власник.  

 Ще одну показову закупівлю, тепер вже електроенергії, ДНУ ім. Гончара провів 

наприкінці лютого 2016 року. Цього разу постачальник товару визначався через перероворну 

процедуру. Переможцем переговорів стало Публічне акціонерне товариство «ДТЕК 

ДНІПРООБЛЕНЕРГО», з яким було укладено три договори від 29 лютого 2016 року 

загальною вартістю 14 млн. 499 тис. 999 грн.. За умовами даних договорів фірма-

постачальник має надати електроенергію в трьох лотах: лот 1 – 9527036 кВт/г. (в т.ч. активна 

електроенергія корпуси – 6027036 кВт/г., гуртожитки – 3500000 кВт/г.) – 4500000 кВАр/г.; лот 

2 – 5000 кВт/г.; Лот 3 – 20300 кВт/г. Тариф прописаний у договорах для всіх корпусів окрім 

гуртожитків становить - 1,90728 грн./кВтг. Для гуртожитків - 0,789 грн./кВтг 

 

 Зазначу, що акцептовані ціни були суттєво завищені. Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила для 

гуртожитків тариф 0,57 грн./кВтг. Даної норми дотримано не було. Тількі на завищеному 

акцепті для гуртожитків було переплачено 0,219 грн. за кВтг.  

 Як повідомляє сайт «Наші гроші» ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО» пов’язують з 

донецьким олігархом Рінатом Ахметовим.  

http://nashigroshi.org/2016/06/27/dniprooblenerho-ahmetova-kupylo-system-obliku-elektroenerhiji-

na-59-miljoniv/  

 Проаналізувавши фінансову документацію та державні закупівлі Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гончара можна з легкістю робити висновок, що 

бюджетні кошти розподіляються правильно, а витрачаються не зовсім...   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nashigroshi.org/2016/06/27/dniprooblenerho-ahmetova-kupylo-system-obliku-elektroenerhiji-na-59-miljoniv/
http://nashigroshi.org/2016/06/27/dniprooblenerho-ahmetova-kupylo-system-obliku-elektroenerhiji-na-59-miljoniv/


Аналітична записка по кошторису Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу.  
 

На початку 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу на поточний рік. Про це повідомляє сайт 

вже зазначеного ВНЗ.  

http://nung.edu.ua/  

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 145 млн. 364 тис. 600 грн.. 

З них 83 млн. 540 тис. 600 грн. складає загальний фонд, а 61 млн. 824 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (52 млн. 550 тис. 400 грн.), кошти отримані від господарської діяльності (9 млн. 150 

тис. грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна, що разом становить 123 тис. 600 грн.  

 

http://nung.edu.ua/


 

Детальну інформацію стосовно видатків Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік.  

 

Поточні видатки 2016 року складають 143 млн. 364 тис. 600 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Більше половини поточних видатків складає заробітна плата 

та нарахування на оплату праці, а саме 94 млн. 792 тис. грн. Тягар витрат на зарплату майже 

порівну поділяють між собойю загальний та спеціальний фонд. Вагомими є витрати на 

використання товарів і послуг – 19 млн. 783 тис. 100 грн. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв складає 13млн. 821 тис. 542 грн.. В тому числі на тепло передбачено 3 млн. 454 

тис. 444 грн., а на електроенергію буде витрачено 5 млн. 830 тис. 400 грн..  

 



 

Соціальне забезпечення фінансується одночасно із загального та спеціального фондів. Річний 

об’єм стипендій та інших виплат населенню складає 27 млн. 549 тис. 500 грн.. 

Інші поточні видатки передбачені на суму 1 мл. 240 тис. грн. На досдідження і розробки та 

виконання державних програм виділено 765 тис. грн. 

 

Капітальні видатки передбачені в невеликому розмірі 2 млн. грн., які повністю фінансуються 

із спеціального фонду навчального закладу.  

Основними пунктами капітальних видатків є придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування (950 тис. грн.), капітальний ремонт (500 тис. грн.), 

реконструкція та реставрація (542 тис. грн), а також придбання землі та нематеріальних 

активів (8 тис. грн.).  

 

 

На перший погляд здається, що в Івано-Франківському національному технічному 

університеті нафти і газу з бюджетними коштами все добре. Нажаль, мусимо констатувати 

зворотнє. Сума всіх поточних видатків зазначених у плані використання бюджетних коштів 

значно перевищує загальну видаткову частину і становить 155 млн. 946 тис. 142 грн. Таким 

чином вимальовується дірка у кошторисі розмором у 12 млн. 581 тис. 542 грн. 

 



Якщо проаналізувати закупівлі даного вищого навчального закладу, особливо тендери та інші 

процедури пов’язані з пальним та іншими енергоносіями, можно прослідити погану 

тенденцію. Кількість порушень та зловживань досить висока. Щоб не бути голослівним 

пропоную вашій увазі приклад однією з таких показових закупівель. 

 

На початку червня 2016 року Івано-Франківський національний технічний університет нафти 

і газу провів закупівлю бензину за процедурою запиту цінових пропозицій. 

Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». 

 

Організаторами закупівлі було направлено запити цінових пропозицій двом фірмам: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Авіас» і Товариству з обмеженою 

відповідальністю ЮВ-«ТРАНС». 

 

 

 Зазначу, що відповідно до пункту 1 статті 36 Закону України про здійснення 

державних закупівель, для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових 

пропозицій не менше ніж трьом учасникам. Дана процедура не була дотримана, що 

зпричинило спотворення результатів закупівлі. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/page3  

 

 Переможцем процедури закупівлі стало ТОВ «Торговий дім «Авіас», з яким було 

укладено договір від 14 червня 2016 року варітстю 242 тис. 612 грн. За умовами даного 

договору фірма має поставити замовнику бензин А-95 - 4000л за ціною 21 грн./л, А-92 - 

4225л варітстю 20,5 грн./л, а також  4000л дизельного пального по 18 грн/л. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/page3


 Примітно, що середня роздрібна вартість палива на АЗС Івано-Франківської області 

була менша. Представляю вашій увазі статистику цін на паливо станом на дату акцепту, а 

саме 27 травня 2016 року. 

 

 

 Не треба бути генієм математики аби побачити, що на даній закупівлі державний 

бюджет втратив значні кошти.  

 Як повідомляє сайт «Наші гроші» Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Торговий дім «Авіас» є активним учасником і переможцем тенедерів та інших процедур в 

сфері державних закупівель. Не менш важливим є той факт, що дана фірма належить 

дніпропетровському олігарху Ігорю Коломойському.  

http://lviv.nashigroshi.org/2015/09/29/avias-kolomojskoho-zi-svojim-menedzherom-pozmahavsya-

za-tender-zolochivskyh-osvityan-na-ponad-600-tys-hrn/  

 Подібні закупівлі, нажаль, часто проводяться в Івано-Франківськогму національному 

технічному університеті нафти і газу. Незважаючи на непогані показники кошторису та 

цифри, що прописані в плані використання бюджетних коштів, реалізація запланованого 

м’яко кажучи не на висоті. Як мінімум для держави...

http://lviv.nashigroshi.org/2015/09/29/avias-kolomojskoho-zi-svojim-menedzherom-pozmahavsya-za-tender-zolochivskyh-osvityan-na-ponad-600-tys-hrn/
http://lviv.nashigroshi.org/2015/09/29/avias-kolomojskoho-zi-svojim-menedzherom-pozmahavsya-za-tender-zolochivskyh-osvityan-na-ponad-600-tys-hrn/


Аналітична записка по кошторису Харківського національного університету імені В.Н. 

Каразіна. 
 

На початку лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна на 2016 рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 30 млн. 701 тис. грн., з яких 29 млн. 

892 тис. грн. складає загальний фонд ХНУ ім. Каразіна. Спеціальний фонд вищевказаного 

призначення складає 809 тис. грн.  

Варто зазначити, що всього 20 тис. грн. із спеціального фонду буде витрачено на капітальні 

трасферти на придбання обладання та предметів довгострокового користування.  



 

 

 Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 407 млн. 285 тис. грн.. 

З них 195 млн. 380 тис. грн. складає загальний фонд, а 211 млн. 905 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі, кошти отримані від господарської діяльності. Найменше інституту державного 

управління заробляє на оренді приміщень та реальзації майна. 



 

 

Поточні видатки 2016 року складають 381 млн. 285 тис. грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 

фонду в розмірі 26 млн. грн. 

 

  

 Детальнішу інформацію стосовно видатків Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна на 2016 рік надає план використання бюджетних коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 208 млн. 668 тис. 800 грн.. Тягар витрат на зарплату майже порівну поділяють між 

собою загальний та спеціальний фонд. На обладання та інвентар закладено більше 83 млн. 

грн.. Загальні витрати на комунальні послуги складають 50 млн. 749 тис. 760 грн.. Оплата за 

тепло складає 29 млн. 459 тис. 580 грн., а на електроенергію буде витрачено більше 15 млн 

151 тис. 20 грн.. 

 Соціальне забезпечення повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм 

стипендій складає 54 млн. 100 тис. 450 грн.. 

Інші поточні видатки складають 572 тис. грн..  



 

 

 Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу 

і майже в повному обсязі підуть на капітальні ремонтні роботи. Капітальний ремонт 

житлового фонду профінансований на 5 млн. грн.. Ремонт інших об’єктів коштуватиме 

платникам податків 12 млн. грн.. 



 

 

 

 

 



 

 Проаналізувавши вищенаведені цифри можна зробити висновок, що в Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна дуже суттєвий бюджет. Варто зазначити, що 

сума всіх поточних видатків зазначених у плані використання бюджетних коштів значно 

перевищує загальну видаткову частину і становить 397 млн. 2 тис. 60 грн. 

Таким чином у ХНУ ім. Каразіна вимальовується дірка у кошторисі розмором у 15 млн. 717 

тис. 60 грн. 

 Проблеми в сфері державних закупівель теж присутні  у найвідомішого харківскього 

вишу. Стандартний набір зловживань та порушень в сфері державних закупівель не обійшов 

дану установу осторонь.  

 Пропоную вашій увазі коротенький аналіз закупівлі проведеної ХНУ ім. Каразіна в 

цьому році. Наприкінці лютого 2016 року Харківський національний університет імені В.Н. 

Каразіна провів переговорну процедуру закупівлі природного газу.  Про це повідомляє 

«Вісник державних закупівель». 



 Постачальником замовленого товару було обрано Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Харківгаз Збут», з яким було укладено п’ять договорів від 29 лютого 2016 

року загальною вартістю 1 млн. 707 тис. 813 грн..  

 За умовами договорів ТОВ «Харківгаз Збут» має поставити природній газ для 

навчальних корпусів та лабораторії (39300м3), ботанічного саду (143000м3), лабораторії 

геолого-розвідувальної справи та геофізики (4000м3), лабораторії екології водних організмів 

(4000м3) за ціною 8 тис. 974,3 грн./м3. Для гуртожитків, яким постачальник має надати 

45500м3 природного газу акцепт було визначено менший – 7 тис. 188 грн./м3. 

 

 

 Варто зазначити, що акцептована вартість газу значно дорожча за ринкову. Примітним 

є той факт, що приблизно в той самий період ТОВ «Харківгаз Збут» стала постачальником 

природного газу для Комунальної установи Липецький психоневрологічний інтернат 

Харківської облдержадміністрації. Вартість газу яка була визначена в договорі між сторонами 

складає 7 тис. 686 грн./м3. 

 

 Подібні ситуації з абсолютно різними цінами в один період від фірми «Харківгаз 

Збут» вже траплялися.  

http://politanalityk.com/blogs/na-kharkivshchyni-kupuiut-haz-u-odniiei-firmy-ale-za-absoliutno-

riznymy-tsinamy.html  

 

 Простий математичний розрахунок вказує на те, що на закупівлі природного газу 

Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна державний бюджет втратив 

більше 245 тис. грн.. 

 

http://politanalityk.com/blogs/na-kharkivshchyni-kupuiut-haz-u-odniiei-firmy-ale-za-absoliutno-riznymy-tsinamy.html
http://politanalityk.com/blogs/na-kharkivshchyni-kupuiut-haz-u-odniiei-firmy-ale-za-absoliutno-riznymy-tsinamy.html


 Як повідомляє сайт «Наші гроші» ТОВ «Харківгаз Збут» належить кіпрським 

офшорам і ТОВ «Ласфано Україна», яке пов’язують чи то з Фірташем, чи то з Льовочкіним. 

Також фірма є одним із найголовніших постачальників природного газу за завищеними 

цінами в регіоні.  

http://nashigroshi.org/2016/02/12/najdorozhchyj-haz-na-tenderah-tsoho-roku-u-oblhaziv-firtasha/  

 

 Подібні випадки не поодинокі. Абсолютна більшість закупівель різного роду 

енергоносіїв, будь то природний газ, бензин, дизельне паливо, проводяться вищими 

навчальними закладами України за завищеними цінами. Невід’ємною складовою таких 

закупівель є цілий ряд суттєвих порушень, які також впливають на результат закупівлі. 

Особливо помітними порушення є у конкурсних торгах, так званих тенедерах.  

Закупівлі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна нажаль не є 

винятком.

http://nashigroshi.org/2016/02/12/najdorozhchyj-haz-na-tenderah-tsoho-roku-u-oblhaziv-firtasha/


Аналітична записка по кошторису Криворізького національного університету 
 

 На початку 2016 року Управління Державної казначейської служби України у м. 

Кривий Ріг Дніпропетровської області зареєструвало і взяло на облік кошторис 

Криворізького національного університету на поточний рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

http://ktu.edu.ua/ekonomichna-diialnist-knu/koshtoris-knu#.V5_JPNSLTGi  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 19 млн. 182 тис. 385 грн., з яких 17 

млн. 449 тис. 710 грн. складає спеціальний фонд КНУ. Загальний фонд вищевказаного 

призначення складає 1 млн. 732 тис. 675 грн.  

Варто зазначити, що більше 420 тис. грн. з спеціального фонду буде витрачено на капітальні 

трасферти на придбання обладання та предметів довгострокового користування.  

 

http://ktu.edu.ua/ekonomichna-diialnist-knu/koshtoris-knu#.V5_JPNSLTGi


 

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 208 млн. 471 тис. 400 грн.  

З них 142 млн. 556 тис. 700 грн. складає загальний фонд, а 65 млн. 914 тис. 700 грн. – 

спеціальний. Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (60 млн. 151 тис. 700 грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(4 млн. 610 тис. грн.). Найменше Криворізький університет заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна, що разом становить 1 млн. 153 тис. грн.  

 

 

 

 



Детальну інформацію стосовно видатків Криворізького національного університету 

надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік, з метою отримання якого мною було 

направлено запит на публічну інформацію. Отримати копію даного документу було не 

просто, так як керівництво навчального закладу проігнорувало мій запит. Але в решті решт 

даний документ було опубліковано на сайті КНУ. 

 

Поточні видатки 2016 року складають 208 млн. 154 тис. 400 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Спеціальний фонд фінансує 65 млн. 597 тис. 700 грн. 

поточних видатків. Капітальні видатки передбачені в розмірі 317 тис. грн. із спеціального 

фонду.  

 

 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 107 млн. 604 тис. 880 грн. Майже дві третини коштів на зарплату фінансує загальний 

фонд. Вагомими є витрати на використання товарів і послуг – 31 млн. 456 тис. 600 грн. 

Майже 45 млн. грн. загального фонду направлено на соціальне забезпечення, а саме 

стипендії.  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв замикає коло найбільших поточних витрат 

навчального закладу. На ці потреби витрачено 17 млн. 822 тис. 500 грн. Із них 12 млн. 506 

тис. 400 грн. – це оплата за теплопостачання. На еклетроенергію закладено 4 млн. 115 тис. 

200 грн. Водопостачання обійдеться в 1 млн. 146 тис. 100 грн.  



 



 

Варто зазначити, що сума всіх поточних видатків зазначених у плані використання 

бюджетних коштів значно перевищує загальну видаткову частину і становить 249 млн. 82 

тис. 752 грн. Таким чином у Криворізького національного університету вимальовується дірка 

у кошторисі розмором у 20 млн. 456 тис. 600 грн. 

Не все так добре і в закупівлях вищевказаного університету. Укладання договорів на поставку 

товарів за завищеними цінами звичайна справа для КНУ. Щоб не бути голослівним пропоную 

вашій увазі яскравий приклад такої закупівлі.  

 

На державні закупівлі у Криворізькому національному університеті передбачено 5 млн. 186 

тис. 613 грн. 

Капітальні видатки майже повністю направлені на капітальний ремонт та придбання 

обладнання та предметів довгострокового користування. 

На початку травня 2016 року Криворізький національний університет закупив канцелярію.  

Про це повідомляє Офіційний портал публічних фінансів України. 

 

Постачальником було обрано Фізичну особу-підприємця Кухтіна Івана Костянтиновича з 

яким було укладено договір від 5 травня 2016 року вартістю 11 тис. 452,8 грн.. 

За умовами договору ФОП Кухтін має надати замовнику чотири найменування товарів. Серед 

них шістдесят портфелів А4 на дванадцять відділень за ціною 95 грн./шт., шістдесят 

металевих кулькових автоматичних ручок вартістю 25 грн./шт., шістдесят механічних олівців 

Optima HB 0,5 по 30 грн./шт., а також шістдесят блокнотів А5 на кнопці по дев’яносто 

аркушів 40,88 грн./шт.  

Додаток 5 

 

Варто зазначити, що зазначені в даному договорі ціни значно більші за ринкову вартість 

відповідних канцелярських товарів. Для прикладу механічний олівець Optima HB 0,5 

продається за 14,9 грн./шт., металеві автоматичні ручки можна купити за 14,6 грн./шт., а  

блокноти А5 на кнопці по дев’яносто аркушів коштують близько 32 грн./шт.. 

http://kadr.lviv.ua/category/kantstovary/pysmove-pryladdia/olivtsi/olivtsi-mekhanichni/olivets-

mekhanichnyi-optima-graffo-nv-0-5-mm-korpus-synii-optima-o15410  

http://odessa-opt.prom.ua/p304817541-bloknot-knopts-ruchkoyu.html  

http://kadr.lviv.ua/category/kantstovary/pysmove-pryladdia/olivtsi/olivtsi-mekhanichni/olivets-mekhanichnyi-optima-graffo-nv-0-5-mm-korpus-synii-optima-o15410
http://kadr.lviv.ua/category/kantstovary/pysmove-pryladdia/olivtsi/olivtsi-mekhanichni/olivets-mekhanichnyi-optima-graffo-nv-0-5-mm-korpus-synii-optima-o15410
http://odessa-opt.prom.ua/p304817541-bloknot-knopts-ruchkoyu.html


 

 

 Не обов’язково бути великим математиком, аби побачити колосальну різницю в цінах, 

а  в деяких випадках і подвоєння вартості канцелярських товарів. Проаналізувавши 

вищенаведені факти, можна констатувати що як мінімум 40% від суми договору складає 

завищена вартість товарів.  

 Нажаль, подібні закупівлі часто трапляються у Криворізькому національному 

університеті. Канцелярські товари та приладдя це улюблена графа витрат для більшості 

державних та комунальних закладів. За дивним збігом обставин даний товар майже завжди 

купують за завищеними цінами. 



Аналітична записка по кошторису Львівського національного університету ім. Івана 

Франка. 
 

Наприкінці лютого початку березня 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис 

Львівського національного університету ім. Івана Франка на поточний рік. Про це повідомляє 

сайт вже зазначеного ВНЗ.  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 9 млн. 919 тис. 743 грн., з яких 8 млн. 

319 тис. 743 грн. складає загальний фонд ЛНУ ім. Франка. Спеціальний фонд вищевказаного 

призначення складає 1 млн. 600 тис. грн.  

Варто зазначити, 600 тис. грн. із спеціального фонду буде витрачено на капітальні трасферти 

на придбання обладання та предметів довгострокового користування.  

 

 



Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 444 млн. 456 тис. 100 грн.. 

З них 262 млн. 10 тис. 900 грн. складає загальний фонд, а 182 млн. 445 тис. 200 грн. – 

спеціальний. Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (166 млн.145 тис. 200 грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(16 млн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна – 300 тис. грн. 

 

 Поточні видатки 2016 року складають 424 млн. 156 тис. 100 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 



фонду в розмірі 20 млн. 300 тис. грн. 

 Детальнішу інформацію стосовно видатків Львівського національного університету 

ім. Івана Франка на 2016 рік надає план використання бюджетних коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 260 млн. 364 тис. 622 грн.. Тягар витрат на зарплату майже порівну поділяють між 

собою загальний та спеціальний фонд. На обладання та інвентар закладено більше 15 млн. 

грн. Загальні витрати на комунальні послуги складають 37 млн. 537 тис. 270 грн. Оплата за 

тепло складає 20 млн. 117 тис. 180 грн., а на електроенергію буде витрачено більше 8 млн 109 

тис. 500 грн.. 

 

Соціальне забезпечення майже повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм 

стипендій складає 82 млн. 965 тис. 400 грн. Інші виплати населеню заплановані у розмірі 888 

тис. 200 грн. 

Інші поточні видатки складають 3 млн. 645 тис. 400 грн.  

 

 



Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу і 

майже в повному обсязі підуть на капітальні ремонтні роботи(12 млн. 500 тис. грн.). 

Придбання обладанання довгострокового користування заплановане на суму 3 млн. 800 тис. 

грн. Реконструкція та реставрація коштуватиме платникам податків 2 млн. грн.. 

 

 



Стосовно державних закупівель, які проводить ЛНУ ім. Франка, то зазначу, що стандартний 

набір зловживань та порушень в даній сфері не обійшов установу осторонь.  

Наприкінці лютого 2016 року Львівськй національний університет ім. І. Франка провів 

закупівлю сметани та масла вершкового. Про це повідомляє Офіційний портал публічних 

фінансів України. 

 

 

Постачальником було обрано Філію «Львів-Молоко» Закритого акціонерного товариства 

«Тернопільський молокозавод». Відповідно до договорів укладених 29 лютого 2016 року 

фірма-постачальник продала замовнику 110кг сметани за ціною 36,36 грн./кг, а також 272кг 

вершкового масла вартістю 91,91 грн./кг. 

Загальна вартість договорів складає 28 тис. 999 грн. 

 



 

Зазначу, що середня ринкова вартість сметани на момент підписання договору була значно 

меншою і становила 27,69 грн./кг. 

 

 

За інформацією сайту «Mysupermarket» вершкове масло наприкінці зими 2016 року 

продавали за 80,15 грн./кг.  

 

 

Проаналізувавши вищевказані факти можна констатувати, що бюджет вишу переплатив  

за сметану та масло близьк 3,5 тис. грн. 

Друга показова закупівля повністю підтверджує погану тенденцію яка склалася в ЛНУ ім. І. 

Франка. 

На початку червня 2016 року Львівськй національний університет ім. І. Франка провів 

закупівлю цукру. Про це повідомляє Офіційний портал публічних фінансів України. 

Постачальником було обрано Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-торгове 

підприємство «Всесмак» з яким було укладено договір від 6 червня 2016 року вартістю 17 



тис. грн. За умовами даного договору фірма-постачальник має продати замовнику 936,6кг 

цукру за ціною 18,15 грн./кг. 

 

Примітно, що акцепти значно дорожчі за середню ринкову вартість відповідного товару. За 

інформацією гуртового ринку «Шувар» на момент укладання договору кілограм цукру 

коштував 14,2 грн./кг. 

 

 

Простий математичний розрахунок вказує на те, що ЛНУ ім. І. Франка переплатив за цукор 

більше 3 тис. 700 грн.  

 



Керівником ТОВ ВТП «Всесмак» є Голобутовський Володимир Зіновійович колишній 

депутат Львівської обласної ради, помічник-консультатнт народного депутата України 

Кадикала М.О. 

 

Якщо проаналізвати тенденцію закупівель за завищеними цінами які проводить Львівський 

університет ім. Франка, то можна з упевненістю заявляти, що націнка становить не менше 

третини вартості купленого товару.  

 

 

 

 

 

 



Аналітична записка по кошторису Національного лісотехнічного університету України. 
 

25 лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Національного 

лісотехнічного університету України на поточний рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом грошей не передбачено. 

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 88 млн. 598 тис. 500 грн.. 

З них 70 млн. 598 тис. 500 грн. складає загальний фонд, а 18 млн. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (13 млн.700 тис. грн.), кошти отримані від господарської діяльності (4млн. 200 тис. 

грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна – 100 тис. грн. 

 

 



Поточні видатки 2016 року складають 86 млн. 796 тис. 500 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 

фонду в розмірі 1 млн. 800 тис. грн. 



 

 

 



  

Детальнішу інформацію стосовно видатків Національного лісотехнічного університету 

України на 2016 рік надає план використання бюджетних коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 58 млн. 194 тис. 200 грн.. Більшу частину витрат на зарплату забезпечує загальний 

фонд. На обладання та інвентар закладено більше 603 тис. 500 грн. На використання товарів і 

послуг передбачено 2 млн. 133 тис. 400 грн. 

 

Загальні витрати на комунальні послуги складають 7 млн. 824 тис. 300 грн. Оплата за тепло 

складає 3 млн. 549 тис. 300 грн., а на електроенергію буде витрачено більше 2 млн 550 тис. 

грн. 

 

Соціальне забезпечення майже повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм 

стипендій складає 18 млн. 346 тис. 600 грн. Інші поточні видатки складають 150 тис. грн. 



 

 

 

 

 



 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу і 

майже в повному обсязі підуть на капітальні ремонтні роботи (1 млн. 300 тис. грн.). 

Придбання обладанання довгострокового користування заплановане на суму 500 тис. грн. 

Реконструкція та реставрація в поточному році не передбачена.  

 



 

 На перший погляд здається, що в Національному лісотехнічному університету України 

з бюджетними коштами все добре. Але якщо поглянути, на те як проводяться державні 

закупівлі в даному навчальному закладі, то проблеми стають очевидними. Щоб не бути 

голослівним пропоную розглянути декілька прикладів цьогорічних закупівель лісотехнічного 

університету. 

 

На прикінці травня 2016 року Національний лісотехнічний університет України провів 

закупівлю свинини через процедуру запиту цінових пропозицій. Про це повідомляє «Вісник 

державних закупівель». 

 

Запит цінових пропозицій було надіслано чотирьом фірмам: ТОВ «Промагротрейд-

Миколаїв», ТОВ «Промагротрейд», ТОВ «Прок-М» та ФОП Ковальов М.С. 



 

 

Відповідно до пунткту 1 статті 36 Закону України про державні закупівлі: «Для отримання 

цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій не менше ніж трьом 

учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює його на веб-порталі 

Уповноваженого органу». 

Формально закон було виконано. Але якщо придивитися уважніше до чотирьох фірм 

учасників процедури, то виявляється, що співзвучні ТОВ «Промагротрейд» та ТОВ 

«Промагротрейд-Миколаїв» мають спільного засновника Гайченко Любов Іванівну. 



 

 

Інші два учасника теж тісно пов’язані. Директором ТОВ «Прок-М» є Ковальов Михайло 

Сергійович, який брав участь у процедурі як Фізична особа-підприємець. 



 

 Постачальником м’яса було обрано ТОВ «Промагротрейд», з яким було укладено 

угоду від 25 травня 2016 року вартістю 461 тис. 500 грн. За умовами даного договору фірма-

переможець має поставити замовнику 6,5т свіжозамороженої свинини за ціною 71 грн./кг. 

Місцем поставки було визначено Оздоровчо-спортивний табір «Лісотехнік» у селі Рибаківка, 

Березанського району, Миколаївської області. 

 Варто зазначити, що акцепт визначений даним договором значно вищій за реальну 



ринкову вартість свинини. На момент укладання договору між ТОВ «Промагротрейд» та  

Національним лісотехнічним університетом України свинина в середньому коштувала 64 

грн./кг.Про це повідомляє сайт гуртового ринку «Шувар». 

 Простий математичний розрахунок вказує, що за свинину переплатили близько 50 тис. 

грн. Примітно, що в той же самий день лісотехнічним університетом була проведена 

закупівля фруктових та овочевих соків через процедуру запиту цінових пропозицій. Запити 

цінових пропозицій були направлені тим же чотирьом фірмам. Постачальником знову було 

обрано ТОВ «Промагротрейд».  Повторюваність подібних незадовільно проведених процедур 

у сфері закупівель вищевказаного вишу вказує на погану тенденцію.   

 

 

 

 



Аналітична записка по кошторису Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. 
 

Наприкінці лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Полтавського 

національного технічного університету імені Юрія Кондратюка на поточний рік. Про це 

повідомляє сайт вже зазначеного ВНЗ.  

http://pntu.edu.ua/uk/component/content/article/19-info/354-koshtoris.html  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 2 млн. 273 тис. 665 грн. Більше 

половини передбачених коштів фінансується спеціальним фондом. На капітальні видатки в 

цьому розділі заплановано витратити 10 тис. грн.  

 

 

 

 

 

http://pntu.edu.ua/uk/component/content/article/19-info/354-koshtoris.html


 

 

 



Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 99 млн. 182 тис. 900 грн.. 

З них 62 млн. 804 тис. 500 грн. складає загальний фонд, а 36 млн. 378 тис. 400 грн. – 

спеціальний. Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (32 млн. 800 тис. 400 грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(4 млн. 477 тис. 900 грн.). Найменше державна аграрна академія заробляє на оренді 

приміщень та реальзації майна – 100 тис. 100 грн. 

 

 

 

 



 

Поточні видатки 2016 року складають 98 млн. 171 тис. 200 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом сума якого прописана в розмірі 62 млн. 804 тис. 500 грн. 

Спеціальним фондом фінансується 35 млн. 366 тис. 700 грн.  

Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального фонду в розмірі 1 млн. 11 тис. 700 

грн.  



 

 

 

 

 



  

 

 



Детальнішу інформацію стосовно видатків на оплату праці у Полтавському національному 

технічному університеті імені Юрія Кондратюка на 2016 рік надає план використання 

бюджетних коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 54 млн. 730 тис. 770 грн.. Тягар витрат на зарплату майже повністю лягає на загальний 

фонд.  

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу. 

Придбання обладанання довгострокового користування та капітальні трансферти установам і 

організаціям є основними пунктами запланованими на поточний рік. Реконструкція та 

реставрація в 2016 році не передбачена. 

 

На перший погляд здається, що в Полтавського національного технічного університету імені 

Юрія Кондратюка з державними коштами все добре. Але якщо поглянути, на те як 

проводяться державні закупівлі в даному навчальному закладі, то проблеми стають 

очевидними. Щоб не бути голослівним пропоную розглянути гарний приклад цьогорічних 

закупівель Полтавського технічного університету.  

 

Наприкінці лютого 2016 року Полтавський національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка провів допорогову закупівлю чистин та приладдя до моторних транспортних 

засобів. Про це повідомляє портал публічних закупівель «Prozorro». 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-02-11-000103-b/  

 

Бажаючих взяти участь у торгах зареєструвалося сім фірм. Найдешевша пропозиція 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпротрактор» була відхилена як така, що 

невідповідає умовам документації. 

 

Постачальником було обрано ЗС Авто Групп з яким було укладено договір від 22 лютого 2016 

року вартістю 3 тис. 690 грн. За умовами договору фірма-переможець має поставити 

замовнику такий перелік товарів: передні гальмівні диски до ГАЗ 22171 з 1999 р., передні 

гальмівні колодки до ГАЗ 22171 з 1999 р., задні гальмівні барабани до ГАЗ 22171 з 1999 р., 

задні гальмівні колодки до ГАЗ 22711 з 1999 р., ремкомплект ручного гальма до ГАЗ 22171 з 

1999 р. 

 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-02-11-000103-b/


 

 

Примітно, що ЗС Авто Групп вже вигравало торги в результаті дискваліфікації дешевшої 

пропозиції за надуманою причиною. Як повідомляє сайт «Депохмельницький» гаприкінці 

грудня 2015 року вищевказана фірма вигарала тендер на поставку тролейбусних шин на суму 

близько мільйона гривень завдяки для КП «Хмельницькелектротранс».  

Найдешевшу пропозицію від ТОВ «ТЛА Хмельницький» (933,1 тис. грн.) комітет з 

конкрусних торгів відхилив через невідоповідності з документацією замовника. 

http://khm.depo.ua/ukr/khm/-hmelnitskelektrotrans-perevzuv-troleybusi-za-milyon-

04122015105800  

 

За інформацією Громадської антикорупційної експертизи результатів державних тендерів в 

Україні більше половини закупівель які отримало ЗС Авто Групп мають високий індекс 

корупційної складової.  

http://acm-ua.org/poshuk.php?poshuk=37880919  

 

Проаналізувавши вищенаведені факти, можно сміливо стверджувати, що закупівля приладдя 

до моторних транспортних засобів ПНТУ ім. Кондратюка була проведена в стилі старої 

приказки: «свій до свого по своє». Матеріально зацікавлні організатори закупівлі легко 

знайдуть спільну мову з собіподібними представниками ЗС Авто Групп. В цьому не було б 

нічого поганого, аби подібні операції проводились в небюджетній сфері. 

 

На останок хочеться зробити невтішний висновок, не так важливо на скільки відкриті та 

прозорі державні закупівлі, а важливо хто і як їх проводить. А проводять їх люди які мало 

чим відрізняються від звичайних пересічних українців, які незважаючи на всі переломні 

http://khm.depo.ua/ukr/khm/-hmelnitskelektrotrans-perevzuv-troleybusi-za-milyon-04122015105800
http://khm.depo.ua/ukr/khm/-hmelnitskelektrotrans-perevzuv-troleybusi-za-milyon-04122015105800
http://acm-ua.org/poshuk.php?poshuk=37880919


моменти в історії нашої країни продовжують жити за старою пострадянською парадигмою 

життя.  

 

Згадана мною закупівля показує, що при бажанні, яке дуже імовірно було у організаторів 

процедури від ПНТУ ім. Кондратюка, можна з легкістю закрити очі навіть на таку 

прогресивну річ як портал публічних фінансів «Prozorro».  

 

 



Аналітична записка по кошторису Полтавської державної аграрної академії. 
 

Наприкінці лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Полтавської 

державної аграрної академії на поточний рік. Про це повідомляє сайт вже зазначеного ВНЗ.  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 50 тис. грн. Вся сума передбачених 

коштів фінансується спеціальним фондом. 

  

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 77 млн. 776 тис. 200 грн.. 

З них 41 млн. 76 тис. 200 грн. складає загальний фонд, а 36 млн. 700 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (28 млн. 843 тис. 100 грн.), кошти отримані від господарської діяльності (7 млн. 499 

тис. 900 грн.). Найменше державна аграрна академія заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна – 349 тис. 800 грн. 

 

 

 



 

 

 

Поточні видатки 2016 року складають 75 млн. 43 тис. 200 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 



фонду в розмірі 2 млн. 733 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Детальнішу інформацію стосовно видатків Полтавської державної аграрної академії на 2016 

рік надає план використання бюджетних коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 47 млн. 209 тис. 400 грн.. Тягар витрат на зарплату майже порівну поділяють між 

собою загальний та спеціальний фонд. На обладання та інвентар закладено більше 1 млн. 779 

тис. 100 грн. Загальні витрати на комунальні послуги складають 8 млн. 543 тис. грн. Оплата 

за газ складає 5 млн. грн., а на електроенергію буде витрачено більше 2 млн. 490 тис. грн. 

Продукти харчування для вишу обійдуться 1 млн. 819 тис. грн.  

Загальний об’єм використання товарів та послуг (окрім комунальних) складає 12 млн. 841 

тис. 200 грн. 

 

Соціальне забезпечення майже повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм 

стипендій складає 14 млн. 400 тис. 900 грн. Інші виплати населеню заплановані у розмірі 291 

тис. 700 грн. 

Інші поточні видатки складають 300 тис. грн.  

 

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу і 

майже половина яких піде на капітальні ремонтні роботи (1 млн. 200 тис. грн.). Придбання 

обладанання довгострокового користування заплановане на суму 1 млн. 533 тис. грн. 



Реконструкція та реставрація в поточному році не запланована. 

 

 

 

На перший погляд здається, що Полтавська державна аграрна академія не має особливих 

приоблем з бюджетними коштами. Але якщо поглянути, на те як проводяться державні 

закупівлі в даному навчальному закладі, то проблеми стають очевидними. Щоб не бути 

голослівним пропоную розглянути яскравий приклад цьогорічних закупівель Полтавської 

державної аграрної академії. 

На початку січня 2016 року Полтавська державна аграрна академія провела закупівлю 

рідинного палива за процедурою запиту цінових пропозицій. Про це повідомляє «Вісник 



державних закупівель». 

 

Предмет закупівлі склдався з двох лотів. Перший лот: Бензин А-95 – 7165л, бензин А-92 – 

9080л, дизельне паливо – 5165л. Другий лот: Олива SAE 15/40 – 50л, олива М8В – 100л, 

олива індустріальна И-20 – 100л, олива М10Г2К – 100л, олива трансмісійна ТАД-17 –20л, 

олива трансмісійна ТАП-15–40л, олива Мега-дизель 10 W 40 – 20л. 

 

По першому лоту було направлено зипити цінових пропозицій двом фірмам: Товариству з 

обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Авіас» та Публічному акціонерному 

товариство «Полтавський облагропостач». Запити цінових пропозицій по другому лоту 

отримали теж дві фірми: ТОВ «АГМА-21» і ТОВ «Євротехнопроект». 

 

 

Варто зазначити, що відповідно до пунткту 1 статті 36 Закону України про державні 

закупівлі: «Для отримання цінових пропозицій замовник надсилає запит цінових пропозицій 

не менше ніж трьом учасникам та в день надсилання запиту цінових пропозицій оприлюднює 

його на веб-порталі Уповноваженого органу». 



http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/page3  

 

Формально закон було дотримано в тому сенсі, що було надіслано запити цінових пропозицій 

чотирьом фірмам. Але якщо логічно підійти до даної ситуації, то стає зрозумілим той факт, 

що буква закону була дотримана, але суть закону порушена.  

 

Переможцем процедури закупівлі першого лоту стало Публічне акціонерне товариство 

«Полтавський облагропостач», з яким було укладено договір від 4 січня 2016 року вартістю 

352 тис. 640,75 грн.  

 

Ситуація з другим лотом склалася таким чином, що закупівля індустріальної оливи не 

відбулась. Причиною стала відсутність документів у ТОВ «Євротехнопроект».  

 

Такого роду порушення свідчать про матеріальну зацікавленість керівництва та тендерного 

комітету вищого навчального закладу у проведенні закупівель Полтавської аграрної академії.  

Порівнявши кошторис та його часткову реалізацію, можемо сміливо робити висновок, що 

незважаючи на більш-менш нормальне планування, бюджетні кошти всео дно в небезпеці, і в 

першу чергу в сфері державних закупівель вищевказаного навчального закладу.

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1197-18/page3


Аналітична записка по кошторису Прикарпатського національного університету імені 

Василя Стефаника 

 

На початку 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника на 2016 рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

http://www.pu.if.ua/images/fin_res/kosh2016.pdf  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 1 млн. 675 тис. 672 грн., з яких 1 млн. 

207 тис. 472 грн. складає загальний фонд ПНУ ім.Стефаника. Спеціальний фонд 

вищевказаного призначення складає 468 тис. 200 грн..  

http://www.pu.if.ua/images/fin_res/kosh2016.pdf


 



 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 181 млн. 715 тис. 200 грн.. 

З них 83 млн. 215 тис. 200 грн. складає загальний фонд, а 98 млн. 500 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (94 млн. 850 тис. грн.) та кошти отримані від господарської діяльності (3 млн. 500 тис. 

грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна – 150 тис. грн. 

 

 

Поточні видатки 2016 року складають 178 млн. 215 тис. грн., більша частина яких 

фінансується спеціальним фондом (95 млн. грн.). Капітальні видатки передбачені за рахунок 

спеціального фонду в розмірі 3 млн. 500 тис. грн..  



 

 



Детальнішу інформацію стосовно видатків Прикарпатського національного університету 

імені Василя Стефаника на 2016 рік надає план використання бюджетних коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 118 млн. 396 тис. 492 грн.. Тягар витрат на зарплату поділяють між собою загальний та 

спеціальний фонд. Більшу частину фінансує останній. На обладання та інвентар закладено 1 

млн. 746 тис. грн.. Загальні витрати на комунальні послуги складають 15 млн. 645 тис. 810 

грн.. Оплата за тепло складає 5 млн. 711 тис. грн., а на електроенергію буде витрачено більше 

5,5 млн. грн.. 

 

 

Соціальне забезпечення повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм стипендій 

складає 34 млн. 906 тис. 808 грн.. Інші поточні видатки складають майже мільйон гривень. 

 

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу. 

Більше третини закладених коштів підуть на капітальний ремонт житлового фонду. На 

капітальне будівництво, або придбання виділено 1 млн. 240 тис. грн.. Капітальний ремонт 

сладає 1,5 млн. грн.., а на реставрацію пам’яток культури, історії та архітектури буде 

витрачено 200 тис. грн.. 



 

 

Проаналізувавши вищенаведені цифри можна зробити висновок, що в Прикарпатського 

національного університету імені Василя Стефаника дуже суттєвий спеціальний фонд, що 

свідчить про значну фінансову самодостатність вишу. Але фінансова самодостатність може 

швидко щезнути, якщо керівництво вищевказаного навчального закладу продовжуватиме 

проводити закупівлі так як робить це в першій половині 2016 року.  

 

На початку червня 2016 року Державний вищий навчальний заклад Прикарпатський 

національний університет імені Василя Стефаника провів закупівлю чаю та кави через запит 

цінових пропозицій.  Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». 

 

Керівництвом вишу було зроблено запит цінових пропозицій всього двум фірмам, що є 

грубим порушенням закону. 

Додаток Безимянний  

 

Варто зазаначити, що відповідно пункту 73 процедури «Запит цінових пропозицій» 



Замовник має звернутися не менше як до трьох учасників.  

 

Постачальником замовленого товару було обрано Приватне підприємство «Берта Плюс», з 

яким було укладено договор від 9 червня 2016 року загальною вартістю 69 тис. 757 грн..  

 

За умовами договору ПП «Берта Плюс» має поставити замовнику чай чорний пакетований 

(59кг) за ціною 323 грн./кг, чай пакетований зі смаком чорниця-ожина (20кг) вартістю 493,69 

грн./кг, чай пакетований зі смаком малина-суниця (20кг) по 493,69 грн./кг, а також 69кг 

розчинної кави за 448,59 грн./кг.  

 

 

 

 

 



 

Примітно, що середні ринкові ціни на замовлений товар значно менші, не кажучи вже про 

вартість оптових закупівель. 

 

 

Ще одна показова закупівля була проведена 31 березня 2016 року. Цього разу 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника закупив канцтовари. 

Постачальником товару було обрано Фізичну собу-підприємця  Шугурова Максима 

Сргійовича, з яким було укладено договір на поставку канцелярських товарів загальною 

вартістю 10 тис. 834 грн..  

За допомогою офіційного порталу публічних фінансів можна ознайомитися з переліком даної 

закупівлі. 

 

 

 Акцептовані ціни вкзані у даному договорі суттєво більші за середню ринкову вартість 



відповідних канцелярських товарів. Щоб не бути голослівним, пропоную вашій увазі ринкові 

ціни на деякі з закуплених ПНУ ім. Стефаника лотів: 

 

 

Очевидно, що закупівля було проведена за завищеними цінами. Перелік подібних закупівель 

може бути дуже великим. Даних прикладів достатньо для того, щоб прослідкувати 

системність та тенденцію зловживань в сфері держаних закупівель та реалізації бюджетних 

коштів.  

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника звичайно ж не є лідером 

серед вишів України у подібних зловживаннях та порушеннях, але нажаль і не пасе задніх.  

 

 

 



Аналітична записка по кошторису Сумського державного університету. 
  

На початку 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Сумського державного 

університету на 2016 рік. Про це повідомляє сайт вже зазначеного ВНЗ.  

http://sumdu.edu.ua/ukr/general/official/estimate.html  

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 297 млн. 699 тис. 286 грн.. 

З них 155 млн. 537 тис. 486 грн. складає загальний фонд, а 142 млн. 161 тис. 800 грн. – 

спеціальний. Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (125 млн. 775 тис. 700 грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(15 млн. 811 тис. 600 грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді 

приміщень та реальзації майна, що разом становить 574 тис. 500 грн.  

 

 

Поточні видатки 2016 року складають 228 млн. 425 тис. 900 грн., більша частина яких 

http://sumdu.edu.ua/ukr/general/official/estimate.html


фінансується спеціальним фондом. Капітальні видатки передбачені в розмірі 10 млн. 100 тис. 

грн. із спеціального фонду.  

 

 

Детальну інформацію стосовно видатків Харківського інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік.  

 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 149 млн. 964 тис. 340 грн.. Тягар витрат на зарплату майже порівну поділяють між 

собойю загальний та спеціальний фонд. Вагомими є витрати на використання товарів і 

послуг – 37 млн. 350 тис. 714 грн. В тому числі і комунальні послуги вартістю 22 млн.856 

тис. 200 грн.. Оплата за тепло складає 12 млн. 271 тис. 200 грн., а на електроенергію буде 

витрачено 7 млн. 260 тис. грн.  

 

Продукти харчування для СумДУ в грошовому еквіваленті прописані майже на 7 млн. грн. 

Соціальне забезпечення повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм стипендій 

складає 38 млн. 911 тис. 498 грн. Інші виплати населенню закладені в розмірі 354 тис. грн. На 

інші поточні видатки розраховано витратити 1 млн. 845 тис. грн. Відповідно до річного плану 

використання бюджетних коштів цього року заплановано витратити 64 млн. 770 тис. 92 грн. 

на державні закупівлі.  



 

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу. Вся 

сума яка закладена на капітельні видатки піде на придбання предметів довгострокового 

користування та на капітальний ремонт на який закладено 8 млн. 30 тис. грн. 



 

 

На перший погляд здається, що в  Сумському державному університеті з бюджетними 

коштами все добре. В університеті дуже потужний спеціальний фонд, високий рівень 

фінансової самодостатності та окупності.  

Примітним є той факт, що сума всіх поточних видатків зазначених у плані використання 

бюджетних коштів значно перевищує загальну видаткову частину і становить 239 млн. 611 

тис. грн. Таким чином у Криворізького національного університету вимальовується дірка у 

кошторисі розмором у 20 млн. 656 тис. 852 грн. 

Якщо поглянути, на те як проводяться державні закупівлі в даному навчальному закладі, то 

проблеми стають очевидними. Щоб не бути голослівним пропоную розглянути дуже влучний 

приклад цьогорічних закупівель СумДУ. 

 

Наприкінці червня 2016 роу Сумський державний університет провів конкурсні торги на 

виконання робіт капітального ремонту та реставрації у навчальних корпусах. 



Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». 

 

Бажаючих виконати капітальний ремонт зареєструвалося три фірми. Найдешевша пропозиція 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Топаз» (дешевша за акцептовану на 500 тис. 

грн.) була відхилена як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів. Як 

пояснив своє рішення тендерний комітет СумДУ, відхилена фірма не надала довідку в 

довільній формі, що підтверджує відсутність підстави для відмови в участі у процедурі 

закупівлі.  

 

 

Переможцем торгів стало Приватне виробничо-комерційне підприємство «Авангард-Н» з 

яким було укладено договір від 29 червня 2016 року вартістю 10 млн. 299 тис. 999,98 грн. 

За умовами договору фірма-переможець має виконати роботи з капітального ремонту корпусу 

ЕТ СумДУ, а саме фасаду, покрівлі та заміна віконних блоків данного корпусу. 

 

Мабуть замовник торгів знаходиться в невіданні щодо процедури проведення державних 

закупівель і можливості збереження бюджетних коштів, раз дозволяє собі переплатити 500 

тис. грн.  

 

За інформацією оприлюдненою сайтом «СТС» Громадська організація «Верховенство права» 

з метою запобігання втрати державних коштів,  звернулася до компетентних органів Сумської 

області, а також до замовника торгів, з вимогою провести перевірку на предмет 

протиправних дій, притягнути винних осіб до відповідальності та розірвати сумнівний 

договір. 

http://sts.sumy.ua/economy/sumskiy-derzhavniy-universitet-pereplatit-za-kapremont-ponad-

pivmilyona-griven.html  

http://sts.sumy.ua/economy/sumskiy-derzhavniy-universitet-pereplatit-za-kapremont-ponad-pivmilyona-griven.html
http://sts.sumy.ua/economy/sumskiy-derzhavniy-universitet-pereplatit-za-kapremont-ponad-pivmilyona-griven.html


 

Варто зазначити, що Приватне виробничо-комерційне підприємство «Авангард-Н» не вперше 

виграє тендери в результаті відхилення пропозиції основного конкурента за надуманою 

причиною. Як повідомляє сайт «Наші грощі» в 2012 році Комунальна установа «Путивльська 

центральна районна лікарня» відмовила дешевшій пропозиції ТОВ «Інтеграл» на користь 

ПВКП «Авангард – Н» у зв’язку з відсутністю довідки про освіту працівників відхиленої 

фірми. В результаті таких дій Путивльська лікарня переплатила чверть мільйона за 

капітальний ремонт поліклініки та лікувального корпусу. 

http://nashigroshi.org/2012/07/19/putyvlska-likarnya-pereplatyla-chvert-miljona-za-dovidku-pro-

osvitu-budivelnykiv/  

 

Мати великі кошти, це ще не запорука успіху, головне правильно ними розпоряджатися.  

Мабуть керівництво Сумського державного університету забуло це старе добре правило, 

якщо дозволяє собі викидати на вітер пів мільйона гривень. І це тільки на одній закупівлі.

http://nashigroshi.org/2012/07/19/putyvlska-likarnya-pereplatyla-chvert-miljona-za-dovidku-pro-osvitu-budivelnykiv/
http://nashigroshi.org/2012/07/19/putyvlska-likarnya-pereplatyla-chvert-miljona-za-dovidku-pro-osvitu-budivelnykiv/


Аналітична записка по кошторису Сумського державного педагогічного університету 

ім. А.С. Макаренка. 
 

Наприкінці лютого 2016 року Головне управління Державної казначейської служби України у 

Сумській області зареєструвало і взяло на облік кошторис Сумського державного 

педагогічного університету ім. А.С. Макаренка на поточний рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

http://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1465&Itemid=345  

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 70 млн. 707 тис. 500 грн.. 

З них 51 млн. 507 тис. 500 грн. складає загальний фонд, а 19 млн. 200 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (15 млн. 400 тис. грн.), кошти отримані від господарської діяльності (3 млн. 700 тис. 

грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна – 100 тис. грн. 

 

 

http://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1465&Itemid=345


 

Поточні видатки 2016 року складають 70 млн. 537 тис. 500 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 

фонду в розмірі 350 тис. грн. 

 

  

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 39 млн. 138 тис. 400 грн.. Детальнішу інформацію стосовно видатків на заробітну 

платню Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка надає 

зведений штатний розпис на 2016 рік. 



 

 

Тягар витрат на зарплату поділяють між собою загальний та спеціальний фонд. Держава 

фінансує 25 млн.138 тис. 400 грн. фонду заробітної плати, а спеціальний фонд решту 14 млн. 

грн. 

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу і 

майже в повному обсязі (350 тис. грн.) підуть на капітальні трансферти. 

 

Відповідно до річного плану закупівель СумДПУ ім. Макаренка, на державні закупівлі 

виділено 5 млн. 881 тис. 342 грн. Основними закупівлями Сумського педагогічного 

заплановані пара та гаряча вода, електрична енегрія та послуги водовідведення. 



 

 

Варто зазначити, що всі великі цьогорічні закупівлі СумДПУ ім. А.Макаренка заплановао 

проводити через переговорну процедуру закупівлі. 

 

Пропоную вашій увазі опис вже проведених закупівель Сумського державного педагогічного 

університету. 

 

На початку березня 2016 року Сумський державний педагогічний університет ім.А.С. 

Макаренка закупив послуги в сфері водовідведення в двох лотах через переговорну 

процедуру закупівлі. Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». 



 

 

Переговори проводилися з Комунальним підприємством «Міськводоканал» Сумської міської 

ради, з яким було укладено два договори від 4 березня 2016 року загальною вартістю 245 тис. 

811,07 грн.  

За умовами договорів «Міськводоканал» надасть послуги водовідведення об’ємом  

49 тис. 241 куб.м. Термні поставки визначений на період лютий-грудень 2016 року. 

 

В лютому 2016 року Сумський державний педагогічний університет ім.А.С. Макаренка 

провів переговорну процедуру закупівлі електричної енергії. Як повідомляє «Вісник 

державних закупівель» постачальником було обрано ПАТ «Сумиобленерго» в особі філії 

«Сумське міжрайонне відділення «Енергозбут». 

 

Між СумДПУ та «Енергозбутом» було укладено договорі від 19 лютого 2016 року вартістю 1 

млн. 583 тис. 829,96 грн. За умовами даного договору фірма-постчальник надасть замовнику 

1543900 кВт/год електричної енергії протягом періоду лютий-грудень поточного року. 

 

Місцем поставки всіх послуг та товарів для СумДПУ ім. Макаренка є три адереси: 

вул. Роменська, 87, м. Суми, 40002; вул. 20 років Перемоги, 23, м. Суми, 40002; с. 

Вакалівщина, Сумський район, Сумська область. 



 

 

На початку березня 2016 року Сумський державний педагогічний університет ім.А.С. 

Макаренка провів переговорну процедуру закупівлі пари та гарячої води. Переговори велися 

з Товариством з обмеженою відповідальністю «Сумитеплоенерго» Сумської міської ради. 

Дана фірма і стала постачальником, з яким було укладено договір від 11 березня 2016 року 

вартістю 3 млн. 796 тис. 436,21 грн. 



 

 

За умовами договору ТОВ «Сумитеплоенерго» Сумської міської ради має поставити 

замовнику 4235,09 Гкал пари та гарячої води протягом січня-грудня 2016 року. 

 

Якщо з тенедерними закупівлями у вищевказаного університету все добре, то нетендерні 

закупівлі  проаналізувати важко, так як уповноважені з питань закупівель особи не 

публікують їх на офіційний портал публічних фінансів Укарїни «E-data». 

 



Аналітична записка по кошторису Тернопільського державного медичного університету 

імені І.Я. Горбачевського 
 

Наприкінці лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Тернопільського 

державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського на поточний рік. Про це 

повідомляє сайт вже зазначеного ВНЗ.  

http://www.tdmu.edu.ua/about/public-information/  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 183 тис. 240 грн.,які повністю 

фінансуються загальний фондом.  

Капітальні видатки в даному розділі не передбачені. 

 

http://www.tdmu.edu.ua/about/public-information/


Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 170 млн. 64 тис. 400 грн.. 

З них 31 млн. 761 тис. 800 грн. складає загальний фонд, а 138 млн. 302 тис. 600 грн. – 

спеціальний. Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (123 млн. 638 тис. 800 грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(14 млн. 620 тис. 100 грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді 

приміщень та реальзації майна – 43 тис. 700 грн. 

 

 

 

Поточні видатки 2016 року складають 157 млн. 864 тис. 400 грн., більша частина яких 



фінансується спеціальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 

фонду в розмірі 12 млн. 200 тис. грн. 

 

  

Детальнішу інформацію стосовно видатків Тернопільського державного медичного 

університету імені І.Я. Горбачевського на 2016 рік надає план використання бюджетних 

коштів. 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 101 млн. 582 тис. 200 грн.. Тягар витрат на зарплату майже повністю фінансує 

спеціальний фонд. На обладання та інвентар закладено більше 9 млн. 816 тис. грн.. Загальні 

витрати на комунальні послуги складають 14 млн. 526 тис. 800 грн.. Оплата за тепло складає 

6 млн. 712 тис. 600 грн., а на електроенергію буде витрачено більше 3 млн. 958 тис. 600 грн.. 

 

Соціальне забезпечення майже повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм 

стипендій складає 9 млн. 860 тис. 400 грн. Інші виплати населенню прописані в розмірі 132 

тис. грн. 

Інші поточні видатки складають 1 млн. 20 тис. грн..  



 

 

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу. 



Більше половини, а саме 7 млн. грн. закладено на капітальний ремонт. Ремонт та 

реконструкція інших об’єктів коштуватиме платникам податків 1 млн. 200 тис. грн. 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування заплановане в розмірі 4 

млн. грн. 

 

 

Державні закупівлі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. 

Горбачевського займають значне місце у реалізації бюджетних коштів навчального закладу. 

Стандартний набір порушень не обійшов стороною закупівлі вжезазначеного вишу. Щоб не 

бути голослівним пропоную розглянути дуже об’ємний і водночас показовий для медичного 

університету тендер. 

 

Наприкінці травня 2016 року Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського провів конкурсні торги на закупівлю комп’ютерного обладнання та приладдя. 

Про це повідомляє «Вісник державних закупівель». 

 

Замовлений товар був визначений організатором торгів в чотирнадцяти лотах: комп’ютери 

(моноблок) - 100 шт., комп’ютери – 16 шт., комп’ютери для інтернет класів (моноблок) – 45 

шт., комп’ютери для відеосистем та мультимедійних дошок – 47 шт., телевізо/монітор 

відеовхід VGA – 8 шт., телевізо/монітор відеовхід HDMI – 30 шт., телевізо/монітор відеовхід 

HDMI – 1 шт., телевізо/монітор відеовхід HDMI LAN – 1 шт., мультимедійні проектори – 9 

шт., пристрій для друкування – 20 шт., пристрій для друкування багатофункційний – 8 шт., 

пристрій для друкування з кольоровим друком – 2 шт., пристрій для друкування А3 

багатофункційний – 3 шт., сканери з автоподачею – 2 шт., сканери для штрихкодів – 10 шт., 

сканери планшетні – 8 шт., цифровий дублікатор або аналог різограф – 1 шт. 



 

Бажаючих взяти участь у конкурсі зареєструвалося шість фірм. Дешевші пропозиції по всім 

із чотирнадцяти лотів були відхилені як такі, що не відповідають умовам документації 

конкурсних торгів. Так пояснив своє рішення тендрний комітет. 

 

Переможцями конкурсу стали ТОВ «Мережа», яке виграло шість лотів загальною вартістю 1 

млн. 961 тис. 7 грн., а також ТОВ «КВП Неотек» якому віддали перевагу у восьми інших 

лотах закупівлі на суму 1 млн. 93 тис. 950 грн.  

31 травня 2016 року між фірмами-переможцями та Тернопільським державним медичним 

університетом імені І.Я. Горбачевського були підписані договори на поставку оргтехніки 

загальною вартістю 3 млн. 54 тис. 957 грн. 

 

Пропоную вашій увазі порівняльну таблицю пропозицій по даній закупівлі. 

 

 

Не треба бути великим математиком, аби зрозуміти, що Тернопільський медичний 

університет значно переплатив за комп’ютерне обладнання. 

 

Як повідомляє сайт «РБК-Україна», керівництво ТОВ «КВП Неотек» пов’язане з політичною 

партією «Об’єднання «Самопоміч». 

https://elections.rbc.ua/ukr/kandidat/25657  

 

Незважаючи на великий спеціальний фонд навчального закладу, який вказує на ефективність 

роботи закладу та певну фінансову незалежність, проводячи подібні закупівлі 

Тернопільський державний медичний університет ризикує як мінімум зупинитися на 

досягнутому. А відсутність росту це вже початок занепаду. 

https://elections.rbc.ua/ukr/kandidat/25657


Аналітична записка по кошторису Тернопільського національного економічного 

університету. 
 

19 лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Тернопільського 

національного економічного університету на 2016 рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

http://www.tneu.edu.ua/university/units/department-of-forecasting-and-marketing/8665-derzhavni-

zakupivli-2016.html  

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 172 млн. 50 тис. 500 грн.. 

З них 84 млн. 449 тис. 500 грн. складає загальний фонд, а 83 млн. 601 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (76 млн. 533 тис. грн.), кошти отримані від господарської діяльності (6 млн. 744 тис. 

грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та 

реальзації майна, що разом становить 301 тис. грн.  

 

 

Поточні видатки 2016 року складають 166 млн. 350 тис. 500 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені за рахунок спеціального 

фонду в розмірі 5 млн. 700 тис. грн..  

http://www.tneu.edu.ua/university/units/department-of-forecasting-and-marketing/8665-derzhavni-zakupivli-2016.html
http://www.tneu.edu.ua/university/units/department-of-forecasting-and-marketing/8665-derzhavni-zakupivli-2016.html


  

 

 

Більш детальну інформацію стосовно видатків Тернопільського національного економічного 

університету надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік.  



 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 103 млн. 28 тис. 631 грн.. Тягар витрат на зарплату майже порівну поділяють між 

собою загальний та спеціальний фонд. Вагомими є витрати на обладання та інвентар – 9 млн. 

812 тис. 310 грн. Загальні витрати на комунальні послуги складають 14 млн.521 тис. 110 грн.. 

Оплата за тепло складає 6 млн. 871 тис. 264 грн., а на електроенергію буде витрачено більше 

3,5 млн. грн.. 

Соціальне забезпечення майже повністю фінансується із загального фонду. Річний об’єм 

стипендій складає 28 млн. 635 тис. 896 грн.. 

Відповідно до річного плану використання бюджетних коштів цього року заплановано 

витратити 2 млн. 350 тис. грн. на державні закупівлі.  

 

 

 



 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу.  

Трішки менше половини капітальних видатків піде на придбання обладнання 

довгострокового користування. Майже 2 млн. грн. виділено на капітальний ремонт інших 

об’єктів. На ремонт житлового фонду буде витрачено 784 тис. грн.  



 

 

На перший погляд здається, що Тернопільський національний економічний університет не 

має особливих приоблем з бюджетними коштами. Але якщо поглянути, на те як проводяться 

державні закупівлі в даному навчальному закладі, то проблеми стають очевидними. Щоб не 

бути голослівним пропоную розглянути декілька прикладів цьогорічних закупівель 

Тернопільського національного економічного університету. 

 

Наприкінці березня  2016 року Тернопільський національний економічний університет 

закупив лампи та світильники.  Про це повідомляє офіційний портал публічних фінансів 

України. 

Договір на поставку товару було укладено 24.03.2016 року з Фізичною особою-підприємцем 

Кучмій Лілією Василівною. Вартість закупівлі становила 47 тис. 457 грн..  

 

Відповідно до умов договору постачальник надав замовнику п’ять найменувань ламп та 

світильників. Серед них є такі, що нас цікавлять, а саме: п’ятдесят світильників ЛПО2 

вартістю 685 грн./шт, сорок світильників IP65 за ціною 298 грн./шт., а також лампа 

LTD36/W54 з акцептом в 32,65 грн./шт.. 



 

 

Варто зазначити, що ціни на прилади освітлення, що прописані в договорі з ФОП Кучмій 

Л.В. значно вищі за середні ринкові. Світильник ЛПО2 продають в інтернет-магазинах за 225 

грн./шт., світильник  IP65 в середньому коштує 160 грн./шт., а лампу LTD36/W54 можно з 

легкістю придбати за 21,33 грн./шт.  



 

 

Порівнявши акцепти з ринковою вартістю закупленого товару видно, що університет, м’яко 

кажучи, переплатив за освітлювальні прибори. 

 

Примітною є також закупівля ТНЕУ студійного світла та комутаторів мережевих.  

У березні 2016 року керівництво університету уклало угоду з Фізичною особою-підприємцем 

Файко С.А. на поставку трьох мережевих комутаторів D-Link DES-3200/26CI за ціною 7 тис. 

880 грн./шт., а також студійного світла Falcon Eyes SLH1-SB5050K вартістю  6 тис. 620 грн..  

 

Зауважу, що середні ціни на відповідний товар значно менші. Ринкова вартість комутатора D-

Link DES-3200/26CI варіює від 5 до 6 тис. грн. за одиницю, а студійне ствітло Falcon Eyes 

SLH1-SB5050K продають за 4 тис. 811 грн.  



 

 

Простий математичний розрахунок вказує на те, що на даній закупівлі тільки на двох лотах 



було переплачено близько 5 тис. грн..   

 

Продовжувати перелік недобросовісних закупівель Тернопільського національного 

економічного університету можно довго. Нажаль для більшості навчальних закладів України 

закупівлі товарів за завищеними цінами стали нормальною практикою. Це спричиняє до 

великих втрат державного бюджетного, який для абсолютної більшості вишів країни є 

основним джерелом надходжень.  

 



Аналітична записка по кошторису Харківського інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України 
  

 4 лютого 2016 року було зареєструвано і взяло на облік кошторис Харківського 

інституту державного управління НАДУ при Президентові України на 2016 рік. Про це 

повідомляє сайт вже зазначеного ВНЗ.  

http://www.kbuapa.kharkov.ua/zvit/inst-2016-cost-pre.pdf  

 Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 28 млн. 425 тис. 700 

грн. З них 13 млн. 957 тис. 500 грн. складає загальний фонд, а 14 млн. 468 тис. 200 грн. – 

спеціальний. Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на 

контрактній основі (10 млн. 854 тис. 600 грн.), кошти отримані від господарської діяльності 

(3 млн. 473 тис. 600 грн.). Найменше інституту державного управління заробляє на оренді 

приміщень та реальзації майна, що разом становить 140 тис. грн.  

 

http://www.kbuapa.kharkov.ua/zvit/inst-2016-cost-pre.pdf


 

 

Поточні видатки 2016 року складають 28 млн. 380 тис. 700 грн., більша частина яких 

фінансується спеціальним фондом. Капітальні видатки передбачені в мізерному розмірі 45 

тис. грн. із спеціального фонду.  

 

 

Детальну інформацію стосовно видатків Харківського інституту державного управління 

НАДУ при Президентові України надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік.  



 

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 17 млн. 192 тис. 800 грн.. Тягар витрат на зарплату майже порівну поділяють між 

собойю загальний та спеціальний фонд. Вагомими є витрати на використання товарів і 

послуг – 3 млн. 866 тис. 600 грн. В тому числі і комунальні послуги вартістю 2 млн.886 тис. 

100 грн.. Оплата за тепло складає 1 млн. 899 тис. 800 грн., а на електроенергію буде 

витрачено 689 тис. 300 грн.. 

 

Соціальне забезпечення фінансується одночасно із загального та спеціального фондів. Річний 

об’єм стипендій складає 3 млн. 189 тис. грн.. 

Відповідно до річного плану використання бюджетних коштів цього року заплановано 

витратити 1 млн. 282 тис. 500 грн. на державні закупівлі.  

 

 

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу. Вся 



сума яка закладена на капітельні видатки піде на придбання предметів довгострокового 

користування. 

 

На перший погляд здається, що в інституті державного управління НАДУ при Президентові 

України з бюджетними коштами все добре. Але якщо поглянути, на те як проводяться 

державні закупівлі в даному навчальному закладі, то проблеми стають очевидними. Щоб не 

бути голослівним пропоную розглянути декілька прикладів цьогорічних закупівель 

Харківського інституту державного управління. 

 

На початку березня  2016 року Харківський інститут державного управління НАДУ при 

Президентові України зробив закупівлю бензину А-92. Про це повідомляє офіційний портал 

публічних фінансів України. 

Договір на поставку палива було укладено з ТОВ «Нефтепродукт».  

ТОВ «Нефтепродукт» постійний постачальник палива державним та комунальним закладам 

за завищеними цінами. Як повідомляє сайт «ДепоХарків» керівництво фірми тісно пов’язане 

з очільниками Харківської області.  

http://kh.depo.ua/rus/kh/top-3-mutnih-tenderiv-tizhnya-na-harkivshchini-radnik-iz-uryadu-

15122015090000  

 

Вартість закупівлі становила 45 тис. 977 грн.. Відповідно до умов договору постачальник 

надав замовнику 2 тис. 300л бензину А-92 за ціною 19 грн. 90 коп./л.  

 

 

Варто зазначити, що акцепт був значно вищий за ринкову вартість палива. Середня ринкова 

ціна на заправках Харкова та області на момент укладання договору становила 18 грн. 40 коп.  

http://kh.depo.ua/rus/kh/top-3-mutnih-tenderiv-tizhnya-na-harkivshchini-radnik-iz-uryadu-15122015090000
http://kh.depo.ua/rus/kh/top-3-mutnih-tenderiv-tizhnya-na-harkivshchini-radnik-iz-uryadu-15122015090000


 

 

Простий математичний розрахунок вказує, що на даній закупівлі було втрачено не менше 3 

тис. 500 грн.. На перший погляд це не такі великі гроші. Але слід враховувати, що така 

закупівля не одна. По всій країні на різних рівнях проводяться закупівлі за завищеними 

цінами, на яких наживаються їх огранізатори. Натомість держава втрачає колосольні кошти.  

 

Другим показовим прикладом проблем у сфері використання державних коштів інституту 

державного управління є закупівля картриджів.  

 

Наприкінці березня 2016 року Харківський інститут державного управління НАДУ при 

Президентові України уклав договір з Фізичною особою підприємцем Староконем Олегом 

Вікторовичем на поставку шести найменувань картриджів. Загальна вартість договору 

становить 11 тис. 980 грн..  

 

За умовами даного договору ФОП Староконь має поставити замовнику два картриджи Canon 

FX-10 за ціною 1 тис. 190 грн./шт., два картриджи Canon 712 вартістю 980 грн./шт., два 

картриджи Canon 703 по 980 грн./шт., три картриджи Canon EP-27 за 1100 грн./шт., а а а 

також по одиному картриджу Samsung SCX-4100 та Canon737 вартістю 1 тис. 190 грн./шт. 

Додаток 6. 

 

Акцептовані ціни значно дорожчі за ринкову вартість купленого товару. Для порівняння 

інтернет-магазин «Ksovit» пропонує тіж самі картриджі за значно меншу ціну. 

http://ksovit.com.ua/kartridzhi-sovmestimye-licenzionnye/kartridzh-canon-fx-10-analog-

0263b002.html  

http://ksovit.com.ua/kartridzhi-sovmestimye-licenzionnye/kartridzh-canon-fx-10-analog-0263b002.html
http://ksovit.com.ua/kartridzhi-sovmestimye-licenzionnye/kartridzh-canon-fx-10-analog-0263b002.html


 

 

Проаналізувавши закупівлі інституту державного управління стає очевидним факт 

зловживань в у відповідній сфері навчального закладу. 

 

Якщо порівняти фінансові документи за 2016 рік та співпоставити реалізацію видаткової 

частини, а саме сферу державних закупівель, то можна з легкістю підтвердити старий вислів, 

який говорить, що диявол ховається в деталях. Для  Харківського інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України деталі це закупівлі.  

 

 



Аналітична записка по кошторису ЧНУ ім. Б. Хмельницього 
 

1 березня 2016 року Управління Державної казначейської служби України у м. Черкасах 

Черкаської області зареєструвало і взяло на облік кошторис Черкаського національного 

університету ім. Богдана Хмельницького на 2016 рік. Про це повідомляє сайт вже зазначеного 

ВНЗ.  

http://www.cdu.edu.ua/info/dokumenti/finansovi-dokumenty/261-koshtorys/1756-koshtorys-

2016.html  

 

На науково-дослідні роботи, технічні розробки, підготовку наукових кадрів та на виконання 

державних цільових програм кошторисом передбачено 1 млн. 55 тис. 500 грн., з яких 140 тис. 

грн. складає спеціальний фонд ЧНУ ім. Б. Хмельницього. Загальний фонд вищевказаного 

призначення складає 915 тис. 500 грн.  

Варто зазначити, що більше 14% всього спеціального фонду буде витрачено на капітальні 

трасферти на придбання обладання та предметів довгострокового користування.  

http://www.cdu.edu.ua/info/dokumenti/finansovi-dokumenty/261-koshtorys/1756-koshtorys-2016.html
http://www.cdu.edu.ua/info/dokumenti/finansovi-dokumenty/261-koshtorys/1756-koshtorys-2016.html


  

 



 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 116 млн. 495 тис. 900 грн.  

З них 80 млн. 395 тис. 900 грн. складає загальний фонд, а 36 млн. 100 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (25 млн. 900 тис. грн), кошти отримані від господарської діяльності (10 млн. 100 тис. 

грн.). Найменше Черкаський університет заробляє на оренді приміщень та реальзації майна, 

що разом становить 100 тис. грн.  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Поточні видатки 2016 року складають 115 млн. 645 тис. 900 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом. Капітальні видатки передбачені в розмірі 850 тис. грн. із 

спеціального фонду.  



 

 

Детальну інформацію стосовно видатків Черкаського національного університету ім. Богдана 

Хмельницького надає план використання бюджетних коштів на 2016 рік.  

 



Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 73 млн. 42 тис. 900 грн. Вагомими є витрати на використання товарів і послуг – 13 

млн. 658 тис. грн.  

Майже 29 млн. грн. загального фонду направлено на соціальне забезпечення, а саме 

стипендії.  

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв замикає коло найбільших поточних витрат 

навчального закладу. На ці потреби витрачено 9 млн. 728 тис. грн. Із них дві третини – це 

оплата за теплопостачання.  

 

  

Трохи більше половини капітальних видатків спеціального фонду становить придбання 

обладнання.  



 

 

 



 

На капітальний ремонт житлового фонду та інших об’єктів цього року виділено 400 тис. грн. 



 

 

Варто зазначити, що сума всіх поточних видатків зазначених у плані використання 

бюджетних коштів значно перевищує загальну видаткову частину і становить 125 млн. 93 

тис. 900 грн. Таким чином у Черкаського національного університету вимальовується дірка у 

кошторисі розмором у 9 млн. 448 тис. грн.   

Також проблемним місцем даного навчального закладу є закупівлі.  

Яскравим прикладом є проведений наприкінці травня 2016 року тендер методом запиту 

цінових пропозицій на закупівлю бензину та дизельного палива.  



Як повідомляє «Вісник державних закупівель» бажаючих взяти участь у тендері 

зареєструвалося три фірми: 

Звернемо увагу, що відповідно до закону, замовник може здійснювати закупівлю шляхом 

застосування процедури запиту цінових пропозицій (котирувань) щодо товарів і послуг, для 

яких існує постійно діючий ринок, за умови, що вартість їх закупівлі не перевищує 200 тис. 

гривень. Дана норма закону не була дотримана тендерним комітетом, що є суттєвим 

порушенням.  

 

Переможцем тендеру стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім 

«Авіас», з яким було укладено договір вартістю 327 тис. грн. За умовами договору фірма-

переможець має поставити замовнику по 7 тис. 850л бензину А-95 та А-92, а також одну тону 

дизельного палива.  



 

 

ТОВ «Торговий Дім «Авіас» належить Коломойскому і неодноразово був помічений у 

сумнівних схемах в сфері державних закупівель. 

http://lviv.nashigroshi.org/2015/09/29/avias-kolomojskoho-zi-svojim-menedzherom-pozmahavsya-

za-tender-zolochivskyh-osvityan-na-ponad-600-tys-hrn/  

 

Примітною є закупівля ЧНУ ім. Б. Хмельницього продуктів харчування на початку року. 

Керівництво закладу уклало угоду від 1 лютого 2016 року з ФОП Синьогуб Роман 

Миколайович на поставку овочів, фруктів та цитрусових загальною вартістю 30 тис. грн. 

 

http://lviv.nashigroshi.org/2015/09/29/avias-kolomojskoho-zi-svojim-menedzherom-pozmahavsya-za-tender-zolochivskyh-osvityan-na-ponad-600-tys-hrn/
http://lviv.nashigroshi.org/2015/09/29/avias-kolomojskoho-zi-svojim-menedzherom-pozmahavsya-za-tender-zolochivskyh-osvityan-na-ponad-600-tys-hrn/


За умовами даного договору ФОП Синьогуб Р.М. має поставити дві тони картоплі вартістю 

5,21 грн./кг, одну тону капусти за ціною 11,9 грн/кг, а також 500кг буряку по 9,15 грн./кг. та 

інші продукти харчування акцептована ціна яких вища за ринкову.  

 

Варто зазначити, що вище вказані продукти станом на дату укладання договору коштували 

значно дешевше. За даними оптового ринку «Шувар» 1 лютого 2016 року картопля 

коштувала 3,8 грн./кг, капуста 7 грн./кг, а бюряк продавали за за 6 грн./кг.  



http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&date=01.02.2016  

 

Простий математичний розрахунок вказаує на те, що сума договору мала бути на третину 

менша, а бюджет університету втратив 10 тис. грн..  

http://shuvar.com/?mode=analitics&url=prices&date=01.02.2016


 

Отже, проаналізувавши фінансові документи Черкаського національного університету ім. 

Богдана Хмельницького на 2016 рік можна констатувати значну різницю між бюджентим 

плануванням та реалізацією державних коштів. 



Аналітична записка по кошторису Черкаського державного технологічного 

університету. 
 

Наприкінці лютого 2016 року було зареєструвало і взяло на облік кошторис Черкаського 

державного технологічного університету на поточний рік. Про це повідомляє сайт вже 

зазначеного ВНЗ.  

https://chdtu.edu.ua/normative/publichna-informatsiya/item/3451-koshtorys-na-2016-rik  

 

Для підготовки кадрів вищим навчальним закладом прописано 90 млн. 333 тис. 400 грн.. 

З них 64 млн. 133 тис. 400 грн. складає загальний фонд, а 26 млн. 200 тис. грн. – спеціальний. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду є плата за навчання на контрактній 

основі (20 млн. грн.), кошти отримані від господарської діяльності (6 млн. 100 тис. грн.). 

Найменше інституту державного управління заробляє на оренді приміщень та реальзації 

майна – 100 тис. грн. 

 

https://chdtu.edu.ua/normative/publichna-informatsiya/item/3451-koshtorys-na-2016-rik


 

 

Поточні видатки 2016 року складають 89 млн. 333 тис. 400 грн., більша частина яких 

фінансується загальним фондом, а саме 64 млн. 133 тис. 400 грн.  Спеціальним фондом 

фінансується 25 млн. 200 тис. поточних видатків. Капітальні видатки передбачені за рахунок 

спеціального фонду в розмірі 1 млн. грн. 



 

 

  

Більше половини поточних видатків складає заробітна плата та нарахування на оплату праці, 

а саме 46 млн. 110 тис. 100 грн.. Детальнішу інформацію стосовно видатків на заробінту 

платню Черкаського державного технологічного університету надає зведений штатний 

розпис на 2016 рік. 

 

 

Тягар витрат на зарплату поділяють між собою загальний та спеціальний фонд.  

Капітальні видатки повністю фінанасуються спеціальним фондом навчального закладу і 

майже в повному обсязі (1 млн. грн.) підуть на капітальні трансферти. 

 

Відповідно до річного плану закупівель Черкаського державного технологічного 

університету, на державні закупівлі виділено 8 млн. 103 тис. 200 грн. Основними закупівлями 

ЧДТУ заплановані пара та гаряча вода, електрична енегрія та послуги каналізаційні та 

обробляння води трубопроводами. 



 

 

Варто зазначити, що всі великі цьогорічні закупівлі Черкаського державного технологічного 

університету заплановао проводити через переговорну процедуру закупівлі. 

 

Пропоную вашій увазі опис вже проведених закупівель в цьому році закупівель.  

 

Наприкінці лютого 2016 року Черкаський державний технологічний університет провів 

переговорну процедуру закупівлі каналізаційних послуг. Про це повідомляє «Вісник 

державних закупівель». 

 

Переговори велися з Комунальним підприємством «Черкасиводоканал» Черкаської міської 

ради, з яким 24 лютого 2016 року було укладено договір вартістю 372 тис. 600 грн. 

За умовами даного договору фірма-надавач послуг має протягом поточного року видаляти та 

обробляти стічні води ЧДТУ згідно фактичного споживання та виставлених рахунків. 



 

 

В той же самий час Черкаський державний технологічний університет провів ще одну 

переговорну процедуру закупівлі. В цей раз закупили електричну енергію.  

Як повідомляє «Вісник державних закупівель» переговори велися з Публічним акціонерним 

товариством «Черкасиобленерго» Черкаський міський район електричних мереж.  

24 лютого 2016 року замовник з постачальником підписали договір на суму 2 млн. 733 тис. 

800 грн. За умовами даного договору ПАТ «Черкасиобленерго» мають надати протягом 

поточного року таку кількість електричної енергії: для навчальних корпусів - 1180 тис. 

кВт./год, житловому фонду - 1220 тис. кВт./год, перетоки реактивної енергії - 604 тис. 

кВАр/год. 



 

 

Кінець лютого-початок березня 2016 року видався для Черкаського технологічного 

університету дуже затратним. В цей період було проведено ще одну переговорну процедуру 

закупівлі. 

 

Цього разу закуповували гарячу воду та пару в двох лотах: перший лот - пара та гаряча вода 

4300 Гкал, другий - 3200 Гкал. 

 

Переговори велися з Відокремленим підрозділом «Черкаська ТЕЦ» Публічного акціонерного 

товариства «Черкаське Хімволокно», з яким було укладено два договори від 24 лютого 2016 

року загальною вартістю 4 млн. 597 тис. 200 грн. 

Більш гаряча вода та пара обійшлася бюджету 2 млн. 657 тис. 100 грн., а прохолодніша - 1 

млн. 940 тис. 100 грн. 

 

На початку поточного року керівництво ЧДТУ планувало провести конкурсні торги на 

закупівлю коп’ютерів, оргтехніки та програмного забезпечення. Але торги не відбулися. 

15 лютого їх відмінили у зв’язку з відхиленням всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з 

Законом. Мабуть вирішили провести ще одну переговорну процедуру закупівлі. 

 

 

Якщо з тенедерними закупівлями у вищевказаного університету все добре, то нетендерні 

закупівлі  проаналізувати важко, так як уповноважені з питань закупівель особи не 

публікують їх на офіційний портал публічних фінансів Укарїни «E-data». 


