Платформа громадського
контроля державних
тендерів
Громадська антикорупційна експертиза результатів
державних тендерів в Україні

Про проект
Платформа дозволяє провести аудіт
усіх переможців державних тендерів
методами кредитного скорингу

Для кого
Державні
органи

Громадські
активісти

АКМ
Журналістирозлідувачи

Інші
моніторингові
системи

Для чого їм потрібен проект
Державні органи
Громадські
активісти
Журналістирозслідувачі
Інші
моніторингові
системи

• АМКУ, ДАС– Моніторинг
закупівель
• ДФС, МВС – Виявлення криміналу
• Спротив корупційним схемам в
регіонах

• Простий та швидкий пошук
інформації для публікацій

• Відкриті відомості для аналіза

Наше рішення проблеми

Державні закупівлі
Втрати: 25.000.000 грн./година
30.000 грн. кожні 5 секунд

250 млрд.грн.

50 млрд.грн.

* За відомостями Міністерства економічного розвитку та торгівлі України

Співробітництво
Система моніторинга
BI.PROZORRO

Антикорупційний
монітор

Оцінка якості процедури закупівлі

Оцінка якості переможця

Функціонування у складі державної
платформи

Інструмент громадянського
суспільства

Необхідність спеціальних знань

Простий пошук та інтерпретація
результатів

Чому наш проект
Збільшення ефективності
моніторингу, як мінімум, в 10 разів

Легкість у використанні та аналізі
інформації

Як це працює
Здійснювати моніторинг публічних закупівель стало
дуже просто
Пошук за будь-яким фрагментом тексту
•Ви можете вводити частину назви підприємства або (ідеально) код
ЄДРПОУ Переможця або Замовника тендера
•Пошук працює за повним збігом символів пошукового запиту

Обрати дату, за якою Ви бажаєте переглянути усі
проведені тендери
•За бажаною датою будуть відібрані всі тендери, що було проведено в цей
день та оцінки якості Переможця за кожним лотом

Зведені місячні відомості громадської експертизи
•Якщо Ви бажаєте зробити статистичний або аналітичній звіт- до Ваших
послуг зведений єкселевський файл з усіма можливими параметрами, за
якими можна робити аналітику або дослідження

Як це працює

Результати пошуку (обов`язково дочекайтесь закінчення
сортування записів, великі суми тендерів завжди будуть зверху)
Результати пошуку надані блоками
по 100 записів
•
•
•

червоним надані тендери більше 100 млн.грн.

•
•
•

коричневим- від 10 млн. до 100 млн. грн.
жовтим – від 1 до 10 млн.грн.
зеленим-суми менше 1 млн.грн.

•

Для кожного переможця сформований
Звіт з оцінкою його якості
Переглянути який можна, натискаючи
«Розрахунок «ФОКС»

•
•
•

Тендери на сторінці
відсортовані за сумами лотів:

Як це працює

Результати експертизи за будь-який день

Як це працює

Серфінг по результатам закупівель (виявлення зв`язків та
закономірностей)

Як це працює

Звіт про проведену антикорупційну експертизу та оцінка якості
переможця тендера
Методики розрахунків

Методика розрахунку
Індекса ФОКС для підприємств
віком понад 1 рік
Методика розрахунку
Індекса ФОКС для підприємств
віком до 1 ріку
Методика розрахунку
Індекса ФОКС для фізичних осіб приватних підприємців

Як це працює
Джерела методик

Закон України «Про здійснення державних закупівель» із змінами та доповненнями

Коментарі до статей 205 КК України «Фіктивне підприємництво»
Матеріали ДПІ, ДПА та ДФС щодо визначення поняття «фіктивна фірма»

"Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування
можливих втрат за активними банківськими операціями", з Додатком 3, затверджене Постановою
Національного банку України № 23 від 25.01.2012 р. із змінами та доповненнями, станом на 29.12.2012 р.

"Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з
приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства", затверджених наказом
Мінекономіки України від 26.10.2010 № 1361

"Методичні рекомендації щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних
товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків)", схвалені Аудиторською палатою
України (Протокол засідання Аудиторської палати України від 23 лютого 2001 р. № 99)
«Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до
переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності» затверджені Рішенням Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку 14.10.2014 № 1360

Правові підстави можливості
проведення експертизи
Конституція
України

Закон України
«Про інформацію»

•Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно,
письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

•Стаття 29. Поширення суспільно необхідної інформації 1. Інформація з обмеженим доступом може бути
поширена, якщо вона є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право
громадськості знати цю інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення. Ніхто не може бути
притягнутий до відповідальності за висловлення оціночних суджень.

•Стаття 8. Об'єкти авторського права. Об'єктами авторського права є твори у галузі науки, літератури і
мистецтва, а саме: (…) 3) комп'ютерні програми; 4) бази даних; Стаття 18. Авторське право на комп'ютерні
програми . Комп'ютерні програми охороняються як літературні твори. Така охорона поширюється на
Закон «Про
комп'ютерні програми незалежно від способу чи форми їх вираження.
авторське право і
суміжні права»

Закон «Про
доступ до
публічної
інформації»

•Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом. Не може бути обмежено доступ до інформації про
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним
майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена,
по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно.

*Надані підстави не є вичерпними, вони також регламентуються Законами «Про запобігання корупції»,
«Про державну статистику», іншими Законами України та підзаконними актами
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