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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЙНИМ ЗЛОЧИНАМ  
У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА 

На сьогоднішній день система державних за
купівель в Республіці Молдова, як і в Україні, зна
ходиться в стадії реформування. Реформа системи 
державних закупівель в Республіці Молдова розра
хована на 5 років і буде тривати з 2016 по 2020 ро
ки. Експерти відзначають цілий ряд труднощів, з 
якими стикається дана система – це корупція, ан
тиконкурентні практики, низька прозорість, що в 
цілому впливає на економіку країни [1]. 

За результати дослідження представників Єв
росоюзу до 40 % бюджету всіх державних закупівель 
в Молдові осідають в кишенях корупціонерів. У цій 
країні найбільш схильними до корупції є придбання 
фармацевтичної продукції, медичного обладнання, 
будівельних і, особливо, дорожніх робіт [2]. 

Державні закупівлі в Республіці Молдова регу
люються положеннями Закону «Про державні за
купівлі» № 131 від 03.07.2015. Зазначеним законом 
передбачено проведення закупівлі шляхом: відкри
тих торгів; обмежених торгів; конкурентного діа
логу; переговорних процедур; запиту цінових 
оферт; конкурсу рішень; закупівель при плануванні 
будівництва соціального житла. Основними проце
дурами присудження договору про державні заку
півлі є відкриті торги і обмежені торги. Інші проце
дури державної закупівлі можуть застосовуватися 
лише у відповідності з умовами, прямо встановле
них законом. Орган, що здійснює закупівлю вправі 
використовувати спеціальні способи присудження 
лише у випадках, прямо передбачених законом. Спе
ціальними способами є: a) рамкова угода; b) динамі
чна система закупівель; c) електронні торги [3]. 

Безперечно позитивним моментом щодо про
тидії корупції у сфері державних закупівель було 
закріплення на законодавчому рівні можливості 
здійснення електронних торгів, однак, як вбачаєть
ся з вище зазначеного, зазначена норма не носить 
обов’язковий характер та здійснюється з огляду на 
бажання органу, що здійснює закупівлю. В такому 
разі, на нашу думку, зазначена норма майже не 
призведе до якихось позитивних зрушень щодо 
зменшення корупційний ризиків в системі держав
них закупівель в Республіці Молдова. 

Крім того, з метою запобігання корупції, зако
нодавець передбачив можливість участі представ
ників громадськості у складі робочих груп з питань 
державних закупівель у кількості, що не перевищує 
однієї третини зі складу такої групи. Однак слід за
уважити, що при цьому законодавець не визначив 
мінімальний склад такої групи, а також порядку ви
рішення конфліктів у разі подачі заявок на участь у 
таких групах представників громадськості, які пред

ставляють інтереси різних громадських організацій. 
В такому разі, на нашу думку, зазначена норма також 
не призведе до якихось позитивних зрушень щодо 
зменшення корупційний ризиків в системі держав
них закупівель в Республіці Молдова. Оскільки рі
шення про включення таких осіб до складу робочої 
групи приймає орган, що здійснює закупівлю, і може 
виникнути ситуація коли такі особи навпаки будуть 
представляти інтереси учасника процедури закупів
лі, який пов’язаний корупційними зв’язками з пред
ставниками органу, що здійснює закупівлю. 

Крім цього, виникають питання щодо компе
тентності представників таких робочих груп, оскі
льки законом не передбачено можливість, а краще 
необхідність проходження такими особами на
вчання щодо здійснення державних закупівель. 

З огляду на зазначене, на нашу думку, з метою 
забезпечення дії вище зазначених норм, направле
них на зниження рівня корупції у сфері державних 
закупівель, доцільно в Законі Республіки Молдова 
«Про державні закупівлі» передбачити, що основ
ною процедурою здійснення державних закупівель 
є відкриті торги і обмежені торги, які здійснюються 
за допомогою системи електронних торгів. При 
цьому, окремо доцільно закріпити норму, яка б зо
бов’язала органи, що здійснюють закупівлі, у разі 
відсутності технічної можливості проводити такі 
торги, протягом 1 року здійснити закупівлю необ
хідного обладнання та здійснити його впрова
дження в процес закупівлі. 

Що стосується участі у складі робочої групи з 
питань закупівель представників громадськості, то 
на нашу думку, до складу таких груп повинні входи
ти представники тих громадських організацій, які 
прямо зацікавлені в закупівлі якісної продукції або 
виконанні робіт (наприклад при закупівлі лікарсь
ких препаратів це можуть бути спілки пацієнтів або 
при здійсненні закупівлі робіт з ремонту доріг – 
представник спілки автомобілістів тощо), а у випад
ку закупівлі товарів, робіт або послуг загального 
призначення це можуть бути представники громад
ських організацій діяльність яких направлена на 
здійснення моніторингу державних закупівель, при 
цьому така діяльність повинна бути підтверджена 
наявністю реальних фактів виявлення злочинів та 
інших порушень допущених під час здійснення дер
жавних закупівель. А у разі якщо таких організацій 
буде декілька та виникнення між ними конфлікту 
інтересів (що навряд відбудеться, оскільки вони по
єднані єдиною метою і можуть тільки поєднувати 
свої зусилля) вибір повинен бути зорієнтований на 
тій організації, яка виявила таких фактів більше або 
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у будь який інший спосіб, який буде відповідати ви
могам принципу транспарентності. 

Крім того, як показує досвід протидії корупції 
у сфері державних закупівель, зниження рівня ко
рупції у цій сфері можна дійти шляхом запрова
дження норм, які б регулювали питання: 

– здійснення закупівлі предметі розкоші; 
– запровадження реєстру не доброчесних уча

сників торгів. 
Що стосується відповідальності за порушення 

законодавства в сфері державних закупівель в Рес
публіці Молдова та Кримінальним кодексом Респу
бліки Молдова, як і в Україні, не передбачено спеці
альної статті яка б передбачала кримінальну 
відповідальність за порушення законодавства про 
державні закупівлі. Тому дії зловмисників кваліфі
куються за допомогою наявних у кодексі статей, 
здебільшого це статті передбачені главою XV «Зло
чини проти належного порядку роботи в публічної 
сфері» [4]. 

«Наиболее распространенные правонаруше
ния в этой сфере: взятки, конфликт интересов, фа
льсификация результатов тендера, участие в тен
дере фиктивных фирм, сокрытие информации о 
тендере» [5]. 

Що стосується адміністративної відповідаль
ності то кодекс Республіки Молдова «Про право
порушення» містить у собі ряд статей, які перед
бачають відповідальність за порушення порядку 
здійснення державних закупівель, зокрема: 

– стаття 771 «Недотримання зобов’язань щодо 
забезпечення медикосанітарного установи ліками»; 

– стаття 298 «Порушення порядку обчислення, 
затвердження, використання бюджетних коштів та 
управління державним майном»; 

– стаття 327 «Недотримання строків подання 
звітів Агентству матеріальних ресурсів, державних 
закупівель та гуманітарної допомоги»; 

– стаття 3271 «Порушення правил ініціювання 
та проведення процедур державних закупівель» [6]. 

З огляду на зазначене можна дійти до висно
вку, що незважаючи на певні позитивні зрушення 
щодо протидії корупції у сфері державних закупі
вель в Республіки Молдова, законодавство з пи
тань здійснення державних закупівель потребує 
деяких змін, зокрема щодо: електронних торгів; 
здійснення громадського контролю; закупівлі 
предметів розкоші; реєстру не доброчесних учас
ників торгів. 
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