
Аналіз роботи на моніторинговому порталі «DoZorro»  

за І 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 (далі –Управління) 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 період І 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) – 15. 

По проведеним закупівлям товарів, робіт і послуг загальна кількість 

отриманих Замовниками відгуків – 23 (100%), з яких: 

- 3 відгуки (13,04%) по 3 закупівлям департаменту по роботі з активами 

Дніпровської міської ради (UA-2021-02-09-000328-b, UA-2021-02-09-000844-b, 

UA-2021-02-09-000523-b) мають позитивний зміст і відповідно до методології 

підзвітності громадської організації  «Transparency International Україна» (далі 

– ГО «ТI Україна») опрацювання таких відгуків не вимагається, проте, 

Замовником на відгуки надано відповіді у формі подяки за відгук. 

- 4 відгуки (17,39%) по 1 закупівлі департаменту з питань 

самоорганізації населення Дніпровської міської ради (UA-2022-02-07-011567-

b) – можна вважати залишеними Замовником без відповіді, так як автор у 

відгуках пояснює відсутність претензій до Замовника  «скарга прийнята 

замовником та задоволена. Більше претензій не маємо». Згідно методології ГО 

«ТI Україна» такі відгуки не підлягають опрацюванню Замовником. 

-16 відгуків (69,57%) по 11 закупівлям є негативними, всі опрацьовані 

Замовниками відповідно до методології ГО «ТI Україна» та на Порталі надані 

відповіді, коментарі тощо. 

https://dozorro.org/tender/UA-2021-02-09-000328-b?_ref=api.customers.search
https://dozorro.org/tender/UA-2021-02-09-000844-b?_ref=api.customers.search
https://dozorro.org/tender/UA-2021-02-09-000523-b?_ref=api.customers.search
https://ti-ukraine.org/


 
 

Слід зазначити, що Замовниками своєчасно надані відповіді, коментарі 

тощо на 15 відгуків (93,75%) з загальної кількості опрацьованих відгуків до 10 

закупівель. 

Замовником несвоєчасно надано відповідь на 1 відгук (6,25%) з 

загальної кількості опрацьованих відгуків до 1 закупівлі (Замовник - 

Комунальне підприємство «Дніпровський метрополітен» Дніпровської міської 

ради). Проте, до Управління Замовником надано пояснення, що згідно наказу 

від  25.02.2022  № 48/кп «Про вимушений простій», виданого Замовником на 

підставі Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні», відповідальній особі за роботу на Порталі 

оголошено простій, у зв’язку з чим можливість своєчасно розмістити на 

Порталі відповідь на відгук була відсутня. 

Також проведеним аналізом інформації на Порталі в розділі Кабінету 

контролера «В роботі ГО» встановлено, що протягом звітного періоду, 

громадські організації листи до Замовників та органів державного контролю, 

стосовно закупівель, не направляли. 

Враховуючи вищевикладене, можливо дійти висновку, що на 

виконання  розпорядження міського голови відповідальними особами за 

роботу на Порталі  за звітний період опрацьовано 16 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, аналізу та моніторингу проблемних питань у 

закупівельних процесах 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. 

Відгуки, що надійшли на Портал у 2022 
році

Кількість опрацьованих 
відгуків

Кількість відгуків, що не 
підлягають опрацюванню


