
Аналіз 

 роботи на моніторинговому 

 порталі «DoZorro» за ІІІ 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 – 28 по 22 закупівлям, з яких  

2 відгуки – надійшли від скаржників як коментарі і в кабінеті контролера «Вико-

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

ховуються (по закупівлям UA-2021-08-09-009194-a та UA-2021-08-10-008827-a), 1 

відгук – за своїм змістом є позитивним (закупівля UA-2021-07-20-007315-b) та 

згідно методології рейтингу підзвітності громадської організації «Трансперенсі 

Інтернешнл Україна» (далі – методологія ГО Трансперенсі) опрацювання 

позитивних відгуків не вимагається. 

Решта 27 відгуків, які надійшли на Портал по 21 закупівлі, є негативними та 

опрацьовані працівниками Управління згідно методології ГО Трансперенсі.  

Діаграма 1 

Відгуки, що надійшли на Портал у ІІІ кварталі 2021 року 
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Кількість опрацьованих відгуків

Кількість відгуків, що не підлягають опрацюванню



Слід зазначити, що всі відгуки, залишені на Порталі, були своєчасно 

опрацьовані Замовниками та надані відповіді, коментарі тощо згідно Порядку та 

методології ГО Трансперенсі. Так, Замовниками своєчасно надані відповіді на 

відгуки до 22 закупівель з загальної кількості 22 закупівлі з відгуками (100,00 % від 

загальної кількості).  

Діаграма 2 

Своєчасність надання відповідей на відгуки по закупівлям, що надійшли на 

Портал у ІІІ кварталі 2021 року 

 

Також проведеним аналізом за звітний період встановлено, що в розділі 

Кабінету контролера «В роботі ГО» зафіксована інформація стосовно 10 закупівель 

Замовників, по яким надійшов 1 лист громадської організації (далі – лист ГО). 

По 2 закупівлям Замовників листи ГО «Криворізький Центр Розслідувань» в 

Кабінеті контролера відсутні, порушень не виявлено. Відповідно, працівниками 

Управління закупівлі не розглядались, а саме: закупівля  UA-2021-01-04-001369-с, 

Замовник - комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня швидкої 

медичної допомоги» Дніпровської міської ради; закупівля UA-2021-07-15-009470-

b, Замовник - комунальний заклад поза-шкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр 

«Лідер» Дніпровської міської ради.  

Протягом звітного періоду направлено 1 лист ГО «Антикорупційний штаб» 

міському голові щодо 8 закупівель Замовника - комунальне підприємство 

«Безпечна та інноваційна освіта» Дніпровської міської ради, в якому встановлено 

порушення п. 7 ч. 3 ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та 

Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 15.04.2020 № 708 «Про затвердження Порядку визначення предмета 

закупівлі», зі змінами (п.4 розділу І Порядку) - в електронній системі закупівель у 

звітах про договір про закупівлю не вказане місце виконання робіт та не зазначено 

адреси об'єктів (закупівлі UA-2021-07-14-004317-b, UA-2021-07-14-004308-b,            

UA-2021-07-14-004298-b, UA-2021-07-14-004287-b, UA-2021-07-14-004271-b,            

UA-2021-07-14-004248-b, UA-2021-07-14-004222-b, UA-2021-07-14-004194-b). 

Замовником були розірвані укладені договори по всім 8 закупівлям за взаємною 

згодою сторін. Звіт про результат ініційованої перевірки розміщено на власній 

22 (100,00%)

Своєчасно надані відповіді на відгуки
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https://dozorro.org/tender/UA-2021-02-11-005033-c?_ref=api.customers.search
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сторінці Управління офіційного веб-сайту міської ради за посиланням 

dniprorada.gov.ua. 

Слід також зазначити, що за звітний період до Східного офісу Державної 

аудиторської служби України, територіального відділення Антимонопольного 

комітету України не направлено жодного листа ГО. 

Діаграма 3 

Кількість закупівель, які опрацьовано громадськими організаціями 

 у ІІІ кварталі 2021 року 

 

 

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 необхідно посилити 

контроль за своєчасним наданням ґрунтовних відповідей, коментарів тощо 

відповідальними особами за роботу на Порталі, та недопущенням в подальшому 

порушення вимог діючого законодавства у сфері закупівель. 

 

8 (80,00%)

2 (20,00%)

Порушення виявлено, лист направлено до Замовника

Без порушень/відсутні листи ГО


