
Аналіз роботи на моніторинговому порталі «DoZorro»  

за ІІ квартал 2022 року 
 

На виконання пункту 3 розпорядження міського голови від 16.12.2019  

№ 1995-р «Про затвердження Порядку проведення аналізу на 

моніторинговому порталі «DoZorro» (зі змінами) управлінням аудиту та 

контролю Дніпровської міської ради проведено аналіз роботи на 

моніторинговому порталі «DoZorro» (далі – Портал) та узагальнено 

інформацію щодо отриманих відгуків (листів), наданих відповідей, коментарів 

тощо про проведені Дніпровською міською радою, її виконавчими органами, 

комунальними підприємствами, установами і закладами Дніпровської міської 

ради (далі - Замовник) закупівлі товарів, робіт і послуг за ІІ квартал 2022 року. 

Першоджерелом для проведення аналізу є кабінет контролера 

«Виконавчий комітет Дніпровської міської ради» (далі – Кабінет Контролера), 

в якому акумулюється інформація по закупівлям Замовників. 

Так, на Порталі за звітний період відображено загальну кількість 

закупівель Замовників з відгуками (листами) – 5. 

По проведеним закупівлям товарів, робіт і послуг загальна кількість 

отриманих Замовниками відгуків – 11 (100%), які є негативними, всі 

опрацьовані Замовниками відповідно до методології громадської організації 

«Трансперенсі Iнтернешнл Україна» та на Порталі надані відповіді, коментарі 

тощо. 

Слід зазначити, що Замовниками своєчасно надані відповіді, коментарі 

тощо на всі 11 відгуків (100%) з загальної кількості відгуків до 5 закупівель. 

 

 
 

Також проведеним аналізом інформації на Порталі в розділі Кабінету 

Контролера «В роботі ГО» встановлено, що протягом звітного періоду, листи 

до Замовників та органів державного контролю, стосовно проведених 

закупівель, громадські організації не направляли. 

Враховуючи вищевикладене, на виконання  пункту 5 Порядку проведення 

аналізу роботи на моніторинговому порталі «DoZorro», затвердженого 

розпорядженням міського голови від 16.12.2019 № 1995-р, відповідальними 
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особами за роботу на Порталі  за звітний період опрацьовано 11 відгуків (100 

%) залишених на Порталі, надані відповіді, коментарі тощо.  

Для підвищення рейтингу Дніпровської міської ради в рамках програми 

«Transparent Cities/прозорі міста», підвищення рівня прозорості, підзвітності, 

відкритості закупівель та з метою дотримання терміну реагування на відгуки 

на Порталі керівникам Замовників необхідно підтримувати на належному 

рівні контроль за своєчасним наданням відповідальними особами за роботу на 

Порталі ґрунтовних відповідей, коментарів тощо на відгуки (листи) щодо 

проведених закупівель товарів, робіт і послуг. 


