«Інклюзивно-ресурсні центри»
У липні 2017 року Кабмін затвердив «Положення про інклюзивно-ресурсні центри»[i], які
утворюються з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком
від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у
закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які
забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної
психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних,
корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.
Положенням на директорів центрів було покладені обв’язки розпоряджатися майном
інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, забезпечувати ефективність
використання фінансових та матеріальних ресурсів тощо. Але на практиці всі закупівлі
товарів та послуг для ІРЦ проводяться місцевими відділами освіти, так як ІРЦ, у
відповідності до закону, є їх структурними підрозділами.
Було проаналізовано понад 100 закупівель для ІРЦ в Харківській області[ii] і виявлено
системні порушення у проведення цих торгів, а саме покупка товарів та послуг за
завищеними цінами, укладання угод напряму з постачальником через штучне проведення
допорогових торгів (закупівля товарів на суму менше 200 тис. грн), участь та перемога у
тендерах постійних фаворитів місцевих відділов освіти.
Зокрема, відділ освіти Краснодарської РДА оголосив відразу два тендери на оснащення
інклюзивного центру, загальна сума яких перевищує 200 тис. гривень, але оголошення
двох торгів – щодо дидактичних матеріалів та приладдя для фізкультури, та окремо просто
щодо приладдя для фізкультури, – дозволило підписати договори з єдиним учасником,
ТОВ «Українське навчання», без будь якої конкуренції. До речі, ця фірма була
зареєстрована лише рік тому зі статутним капіталом 10 тис. гривень, але за цей час вона
стала фаворитом на торгах закладів освіти, та виграла тендерів на 88 млн гривень,
більшість з яких відбувалися без конкуренції. Цікаво, що участь цього постачальника
неодноразово оскаржувалася учасниками торгів через існування особливих умов – вимог
подання специфічних документів, але він все рівно залишався фаворитом.
Так само відразу декілька лотів відділ освіти, молоді та спорту Золочівської селищної
ради віддав ФОП Гончаров Андрій Алімович, який теж є місцевим фаворитом, а лоти теж
розбиваються на частини, щоб була можливість на допорогових умовах підписати
контракт з єдиним учасником. Проаналізувавши постачання меблів, можна побачити пуфи
типу "куб", ціна на які в Україні стартує від 380 гривень. Однак у Золочівський
інклюзивно-ресурсний центр вони були закуплені по 1143 гривні, тобто з переплатою
майже у 700 гривень за один пуф.
Подібні ознаки корупційних схем при оснащенні ІРЦ, закупівлі за завищеними цінами у
постійних фаворитів відділів освіти та штучне виведення закупівель у допорогові
приводять до фактичних розтрат бюджетних коштів.

Цей проект фінансується
Європейським Союзом

Цей проект реалізовується
Фондом Інновацій та Розвитку

Погляди, висвітлені в цьому документі, можуть не співпадати з поглядами Європейського Союзу.

При цьому слід зазначити, що аналітики вже неодноразово наголошували на тому, що
саме під час допорпогових закупок зростають корупційні ризики, адже відсутній контроль
на всіх етапах вибору постачальника, а звіт який про укладений договір, викладений на
Prozzoro» - непрозора процедура, оскільки замовник самостійно обирає постачальника
товарів, послуг або робіт і підписує з ними договір поза системою.
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