
 

 
 

 
 

Освіта «по-житомирськи» 
 

Видатки на освіту традиційно становлять найбільшу частину міського        
бюджету Житомира, у 2019 році вони складали 39% (1 млрд. 67 млн. грн.) від              
усіх бюджетних видатків. Значні обсяги коштів, які щороку витрачаються на          
забезпечення безперебійного та ефективного освітнього процесу у м.        
Житомир доволі часто породжують появу різноманітних способів уникнення        
конкурентної процедури закупівлі чи необґрунтованих джерел витрачання       
даних коштів – як учасниками, так і організаторами публічних закупівель. 

Одним із прикладів підозрілої діяльності замовників (державний орган,        
якому треба щось закупити) закупівель є випадок більшістю дитячих         
садочків міста Житомир. 

Так, відповідно до рішення виконавчого комітету Житомирської       
міської ради від 03.08.2016 №709 «Про автономізацію закладів освіти м.          
Житомира» [i]у дошкільних навчальних закладах м. Житомира було        
організовано самостійне введення бухгалтерського обліку. Проте, замість       
самостійного проведення всіх закупівель, всі дитячі садочки підписали        
договори з однаковою новоствореною фірмою (ПП “Тендер гра”), відповідно         
до умов яких, ця компанія має надавати їм послуги консультування по           
проведенню всіх публічних закупівель. ПП «Тендер гра» - компанія зі          
статутним капіталом у 2000 грн., яка була зареєстрована у листопаді 2016           
року – лише за місяць після вступу у дію рішення виконкому щодо            
децентралізацію бухгалтерії дошкільних закладів. 

Згідно інформації системи Ring, засновником і директором компанії        
ПП «Тендер гра» є Оксана Романенко, донька заступниці начальника         
управління освіти м. Житомир -  Світлани Ковтуненко.[ii] 

Зазначена ситуація може свідчити про наявність реального конфлікту        
інтересів - суперечності між приватним інтересом особи та її службовими чи           
представницькими повноваженнями, що впливає на неупередженість при       
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прийнятті рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання           
зазначених повноважень (ч.1 ст.1 ЗУ «Про запобігання корупції»)[iii], а також          
про наявність розкрадання чи зловживання службовим становищем. 

Призначена міським головою перевірка за наведеними обставинами       
мала своїм наслідком реорганізацію управління освіти у департамент, проте         
заступницею керівника департаменту знову було призначено Світлану       
Ковтуненко. 

ГУ Нацполіції області розпочало кримінальне провадження щодо даної        
ситуації за ст. 364 та 191 ККУ[iv], а саме зловживання службовим           
становищем та розтрата майна. Також за даними обставинами можливе         
притягнення до адміністративної відповідальності (Стаття 172-7. Порушення       
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) [v]та        
накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних       
мінімумів доходів громадян. 

Існування цієї проблеми визнав та надав свій коментар на платформі          
WikiInvestigation депутат Житомирської міської Ради Пучич Владислав:       
««Аналіз кількох випадків свідчить про прояви корупційних дій посадових         
осіб Департаменту освіти Житомирської міської ради, що підпадає під дію          
статей 191 та 364 Кримінального кодексу України». [vi] 

  
 

 
[i]Виконавчий комітет житомирської міської ради - Рішення від 03.08.2016 р. N 709 «Про автономізацію              
закладів освіти міста Житомира» – Режим доступу:       
http://document.ua/pro-avtonomizaciyu-zakladiv-osviti-mista-zhitomira-doc278803.html 
[ii]Приватне підприємство "Тендер - гра" – Режим доступу: https://ring.org.ua/edr/uk/company/40965955 

[iii] Закон України «Про публічні закупівлі» від 25. 12. 2015 року. 
[iv] Кримінальний кодекс України – Режим доступу:       
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print 
[v] Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 212-21) –           
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80731-10 
[vi] WikiInvestigation. «Корупція в департаменті освіти Житомира» – Режим доступу:          
https://wikiinvestigation.org/article/education/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%9F%D1%83%D1
%87%D0%B8%D1%87/5c61191e2c68d9426093340e 
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