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Голові Верховної Ради України
Литвину В.М.
Шановний Володимире Михайловичу!
На звернення Української бібліотечної асоціації за поданням народних депутатів
М.В.Томенка та І.Г. Єреська 22 лютого цього року на сесії Верховної Ради України
розглядався проект закону № 9515 про внесення змін до пункту 3 статті 2 Закону України
«Про здійснення державних закупівель».
342 народні депутати України, під Вашим головуванням, проголосували за відміну
тендерних процедур на закупівлю книг, інших носіїв інформації, передплату періодичних
видань для бібліотечних фондів та прийняли Закон в цілому.
Бібліотекарі України щиро вдячні Вам, Володимире Михайловичу, всім народним
депутатам України, хто підтримав таке рішення.
Проте, Президент України не підписав Закон та запропонував його відхилити. Шкода.
Адже раніше бібліотеки були звільнені від тендерних процедур на закупівлю документів для
бібліотечних фондів. На жаль, з 2010 року тендерні процедури на придбання книг та
передплату періодичних видань знову були прописані в Законі.
З поверненням тендерних процедур бібліотеки України опинилися в ситуації
інформаційної блокади, «тендерної війни», а користувачі бібліотек страждають від
інформаційного голоду. Така система постачання книг, періодичних видань для бібліотек
взагалі паралізує процес комплектування бібліотечних фондів.
Постає риторичне запитання: чи потрібні тендерні процедури на придбання книг
безпосередньо у видавництв за ціною виробника? В той же час, Закон України «Про
здійснення державних закупівель» «примушує» купувати книги у книготорговельних фірм, які
скуповують їх у видавництв, а продають за ціною вдвічі вищою. Де ж тут економія
бюджетних коштів? На окрему увагу заслуговує також проблема зростання трудовитрат
провідних фахівців бібліотек, задіяних у процесі підготовки та проведення тендерів.
Враховуючи вищезазначене, переконливо просимо Вас, шановний Володимире
Михайловичу, народних депутатів України під час повторного обговорення Закону
України № 9515 врахувати наші пропозиції щодо відміни тендерних процедур та
подолати вето Президента України на внесення змін до Закону.
Адже відповідно до ст.20 Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»
внесення відповідних змін до Закону не суперечить чинному законодавству України в галузі
бібліотечно-інформаційної діяльності та забезпечить раціональне використання бюджетних
коштів, яких сьогодні так бракує бібліотекам України.
Працівники бібліотек України та користувачі бібліотечних послуг будуть вдячні Вам за
розуміння і бажання вирішити цю проблему.
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