
Аналіз 

 роботи на моніторинговому 

 порталі «DoZorro» за І квартал 2021 року 

 

Управління аудиту та контролю Дніпровської міської ради (далі – 

Управління) на виконання пункту 3 розпорядження міського голови від 

16.12.2019 № 1995-р «Про затвердження Порядку проведення аналізу роботи на 

моніторинговому порталі «DoZorro» (зі змінами) (далі – Порядок) здійснює 

аналіз роботи на моніторинговому порталі «DoZorro» (далі – Портал) 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. 

Проведеним аналізом встановлено, що за звітний період загальна кількість 

відгуків, які надійшли на Портал – 40 по 30 закупівлям, з яких 5 відгуків 

надійшли від скаржників як коментарі та в кабінеті контролера «Виконавчий 

комітет Дніпровської міської ради» (далі – Кабінет Контролера) не 

обраховуються; 5 відгуків – за своїм змістом є позитивними або не мають тексту 

та згідно методології рейтингу підзвітності громадської організації 

«Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – методологія ГО Трансперенсі) 

опрацювання таких відгуків не вимагається. 

Решта 35 відгуків, які надійшли на Портал по 26 закупівлям, є негативними 

та опрацьовані працівниками Управління згідно методології ГО Трансперенсі. 

 



У звітному періоді всі відгуки, які надійшли на Портал, опрацьовані 

Замовниками та в більшості випадків своєчасно надані відповіді, коментарі 

тощо. Так, з загальної кількості негативних відгуків по 26 закупівлям 

Замовниками своєчасно надані відповіді на відгуки по 14 закупівлям (53,8 %), на 

решту відгуків по 12 закупівлям (46,2 %) відповіді надані в строки з порушенням 

вимог пункту 5 Порядку. 

 
 

Також проведеним аналізом встановлено, що в розділі Кабінету 

Контролера «В роботі ГО» за звітний період зафіксована інформація стосовно 18 

закупівель Замовників, по яким надійшло 9 листів громадських організацій (далі 

– листи ГО). 

По 5 закупівлям Замовників листи ГО Transparency International Україна та 

ГО «Криворізький Центр Розслідувань» в Кабінеті Контролера відсутні, 

порушень не виявлено, працівниками Управління зазначені закупівлі не 

розглядались. 

Протягом звітного періоду з 9 листів ГО щодо 13 закупівель Замовників 

направлено 1 лист ГО Антикорупційний штаб   щодо 1 закупівлі до Замовника – 

комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня  № 9» 

Дніпровської міської ради, про порушення – невірне обрання процедури 

закупівлі, а саме проведення процедури закупівлі відповідно до п. 2-1 

Прикінцевих положень Закону України «Про публічні закупівлі» з позначкою 

https://dozorro.org/ngo/TI-Ukraine
https://dozorro.org/ngo/Shtab


COVID-19 при відсутності товару в переліку, визначеному Постановою КМУ від 

20.03.2020 № 225. Замовником розірвано договір про закупівлю на підставі – 

«При публікації договору було помилково поставлено галочку COVID-19» 

(примітка: Замовником усунуто порушення до оприлюднення листа ГО на 

Порталі). Звіт про результат ініційованої перевірки розміщено на власній 

сторінці Управління офіційного вебсайту міської ради за посиланням 

dniprorada.gov.ua. 

Крім того, за звітний період до Східного офісу Державної аудиторської 

служби України (далі – Східний офіс ДАСУ) направлено 7 листів ГО 

«Громадський контроль», ГО «Криворізький Центр Розслідувань», ГО 

«Антикорупційний штаб» по 11 закупівлям Замовників; до ГУНП в 

Дніпропетровській області направлено 1 лист ГО «Громадський контроль» по 1 

закупівлі. 

 

Східним офісом ДАСУ з отриманих 7 листів ГО щодо 11 закупівель 

Замовників підтверджені порушення, шляхом проведення моніторингів по              

2 закупівлям в І кварталі 2021 року, що становить 15,4 % від загальної кількості 

таких листів ГО. По 9 закупівлям (84,6 %) органом державного фінансового 

контролю моніторинги не проводилися. 



 

У зв’язку з тим, що листи ГО направлені до органів державного контролю 

і опрацювання таких листів, згідно методології ГО Транспернсі, не вимагається, 

працівниками Управління не було ініційовано проведення перевірки за 

вищевказаними листами ГО. 

Для підвищення рейтингу міської ради в рамках програми «Transparent 

Cities / Прозорі міста», підвищення рівня прозорості, підзвітності, відкритості 

закупівель, аналізу та моніторингу проблемних питань у закупівельних процесах 

та з метою уникнення зазначених порушень керівникам Замовників посилити 

контроль за організацією процесів своєчасного та аргументованого наданням 

відповідальними особами за роботу на Порталі відповідей, коментарів тощо на 

відгуки (листи) щодо проведених закупівель товарів, робіт і послуг. 


