
Щодо відомостей про договори, учасником яких є державне унітарне 

підприємство 

 

Публічні кошти - кошти державного бюджету (крім таємних видатків), 

бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів, кредитні ресурси, 

надані під державні та місцеві гарантії, кошти Національного банку України, 

державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду України, 

фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також 

кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності, отримані 

ними від їхньої господарської діяльності (загальна вартість яких 

перевищує 1 мільйон гривень). 

Відповідно до ст.3 Закону України «Про відкритість використання 

публічних коштів» зміст інформації про використання публічних коштів, що 

підлягає оприлюдненню: 

1) у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету 

Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів: …. 

2) у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої 

господарської діяльності: 

підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, 

місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника); 

орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, 

прізвище, ім’я та по батькові керівника); 

обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг; 

відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких 

перевищує 1 мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, 

ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по 

батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), строк дії 

договору); 

відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, 

які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень 

(предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної 

особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, 

ціна за одиницю (за наявності), обсяг платежів за договором у звітному періоді, 

наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті 

виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, приймання-

передачі, виконаних робіт) за наявності). 

Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 

січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу 

протягом трьох років з дня оприлюднення; 



3) у разі використання коштів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та коштів Пенсійного фонду… 

Відповідно до  Контракту, укладеного ДП «Укрмедпостач» МОЗ України з 

«Краун Ейджентс лімітед»: 

  «20.1 Виконавець зобов'язаний зберігати всю роботу та Послуги, що він надає 

Краун Ейджентс, повністю конфіденційними та не використовувати, публікувати, 

або повідомляти, без попереднього письмового затвердження Краун Ейджентс 

будь-яку інформацію, розроблену Виконавцем чи Краун Ейджентс, будь-яким особам, 

крім Персоналу, або Сторонам цього Контракту. Однак, вище викладені зобов'язання 

не стосуються інформації, яку запитує Міністерство охорони здоров'я України або 

іншої інформації, яка належала Виконавцю до початку надання послуг згідно з цим 

Контрактом, або якщо вона є звичайною чи очевидною, або яка є чи може стати 

доступною для широкої громадськості іншим чином, а не через Виконавця, і надалі, 

таке зобов'язання жодним чином не повинне обмежувати внутрішнє використання 

Виконавцем такої інформації». 

Інші  договори, учасником яких є ДП «Укрмедпостач» МОЗ України також 

мають зобов’язання Сторін про нерозголошення інформації (тільки за згодою 

Сторони).  

Оскільки на сьогоднішній день не надавалася така згода з боку наших 

контрагентів за Договорами, що укладалися в рамках Державних програм,  - 

відомості про такі  договори, на сьогоднішній день не можуть бути  

оприлюдненні відповідно до Закону України "Про відкритість використання 

публічних коштів". 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19

