
Аналіз 

 роботи на моніторинговому 

 порталі «DoZorro» за ІV 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 – 20 по 12 закупівлям, з яких  

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

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

ховуються (по закупівлі UA-2021-11-17-010937-a, Замовник – комунальне неко-

мерційне підприємство «Дніпровський центр первинної медико-санітарної 

допомоги №6» Дніпровської міської ради). 

З загальної кількості 20 відгуків, які надійшли на Портал по 12 закупівлям, 19 

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-2021-10-07-015394-b, Замовник – комунальний заклад освіти «Навчально-

виховне об’єднання № 136 «Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова 

школа-дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської 

міської ради, – взагалі пустий, не містить жодної інформації, опрацювання пустих 

відгуків згідно методології ГО Трансперенсі не вимагається. 
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Серед отриманих відгуків варто зазначити 5 відгуків по закупівлі                          

UA-2021-10-07-015394-b, Замовник – комунальний заклад освіти «Навчально-

виховне об’єднання № 136 «Класична гімназія ім. Кирила і Мефодія – початкова 

школа-дошкільний навчальний заклад – валеологічний центр» Дніпровської 

міської ради, які були оприлюднені на Порталі в Кабінеті Контролера та датовані 

02.11.2021, але які з’явились 09.11.2021 (крім того, 1 відгук взагалі пустий, не 

містить жодної інформації, вже зазначався вище). Управлінням було направлено 

лист громадській організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна» (далі – ГО «ТІ 

Україна») (від 12.11.2021 вих. № 1/1-504) щодо виявлення невідповідностей на 

Порталі та 19.11.2021 отримано лист-відповідь від ГО «ТІ Україна» (від 18.11.2021 

№ ТІ-916), згідно якого надана інформація, що на Порталі були технічні 

несправності, що в свою чергу призвело до спотворення даних у Кабінеті 

Контролера. Таким чином, Замовником своєчасно були надані відповіді на відгуки 

та не порушено вимоги Порядку.  

Таким чином, 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 12 

закупівель з загальної кількості 12 закупівель з відгуками (100 % від загальної 

кількості).  

Діаграма 2 

Своєчасність надання відповідей на відгуки по закупівлям, що надійшли на 

Портал у ІV кварталі 2021 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 керівникам Замовників необхідно посилити контроль за 

наданням ґрунтовних відповідей, коментарів тощо відповідальними особами за 

роботу на Порталі, та недопущенням в подальшому порушення вимог діючого 

законодавства у сфері закупівель. 
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