
Аналіз 

 роботи на моніторинговому 

 порталі «DoZorro» за ІІІ квартал 2022 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 – 28 по 15 закупівлям, з яких  

6 відгуків – надійшли від скаржників як коментарі та в кабінеті контролера 

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

обраховуються (3 коментарі по закупівлі UA-2022-09-06-007722-a, Замовник – 

комунальне підприємство "Оздоровлення та відпочинок" Дніпровської міської 

ради; 3 коментарі по закупівлі UA-2022-06-06-006131-a, Замовник – комунальне 

підприємство "Організаційно-аналітична служба" Дніпровської міської ради). 

З загальної кількості 28 відгуків, які надійшли на Портал по 15 закупівлям, 

27 відгуків є негативними та опрацьовані працівниками Управління згідно 

методології рейтингу підзвітності громадської організації «Трансперенсі 

Інтернешнл Україна» (далі – методологія ГО Трансперенсі). 1 відгук по закупівлі 

UA-2021-08-28-001884-c, Замовник – комунальне підприємство "Оздоровлення 

та відпочинок" Дніпровської міської ради, – прихований модератором Порталу, 

опрацювання такого відгуків згідно методології ГО Трансперенсі не вимагається. 
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Серед отриманих відгуків варто зазначити 1 відгук по закупівлі                          

UA-2022-09-02-005540-a, Замовник – комунальне некомерційне підприємство 

"Дніпровський центр первинної медико - санітарної допомоги №1" Дніпровської 

міської ради, які були оприлюднені на Порталі в Кабінеті Контролера 23.09.2022, 

проте відповідь Замовником не було своєчасно надано, у зв’язку з технічними 

роботами на Порталі. Замовник підтвердив неможливість надання своєчасної 

відповіді шляхом направлення до Управління листа від 29.09.2022 вих. № 05/591 

(від 29.09.2022 вх. № 1/521). Відповідь було надано 10.10.2022 після завершення 

технічних робіт на Порталі. Таким чином, Замовником своєчасно було надано 

відповідь на відгук та не порушено вимоги Порядку.  

Всі відгуки, залишені на Порталі, були своєчасно опрацьовані Замовниками 

та надані відповіді, коментарі, тощо згідно Порядку та методології ГО 

Трансперенсі.  

Діаграма 2 

Своєчасність надання відповідей на відгуки по закупівлям, що надійшли на 

Портал у ІІІ кварталі 2022 року 

 

Також проведеним аналізом за звітний період встановлено, що в розділі 

Кабінету контролера «В роботі ГО» не зафіксована інформація стосовно 

закупівель Замовників, по яким надходили листи громадських організацій. 

 

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 порушень керівниками Замовників здійснювався 

належний контроль за наданням ґрунтовних відповідей, коментарів, тощо 

відповідальними особами за роботу на Порталі в ІІІ кварталі 2022 року. 
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