
У К Р А Ї Н А

Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від “____” _____________ 20__ року №______

м.Кропивницький

Про підключення до порталів
“DoZorro”, “ProZorro.Продажі”,
“Відкритий бюджет” та “iGov”

Керуючись ст. 140 Конституції  України, ст. 59 Закону України “Про 
місцеве  самоврядування  в  Україні”,  законами  України  “Про  публічні 
закупівлі”,  “Про  приватизацію  державного  і  комунального  майна”,  “Про 
відкритість використання публічних коштів”, та з метою проведення аналізу 
ефективного,  раціонального  використання  коштів  бюджету  міста 
Кропивницького,  прозорої  і  швидкої  реалізації  комунального  майна  та 
задоволення  публічного  інтересу  щодо  процесів  контролю,  утворення  i 
використання  публічних  коштів  розпорядниками  та  одержувачами  коштів 
місцевих  бюджетів,  забезпечення  розширення  доступу  до  послуг,  які 
надаються  органами  місцевого  самоврядування  (адміністративні  послуги, 
запис  на  прийом,  надання  публічної  інформації,  розгляд  звернень),  за 
допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет та електронних документів з 
використанням  програмних  засобів  порталу  державних  послуг  iGov.org.ua 
(далі -  iGov) для приймання електронних заяв Виконавчий комітет Міської 
ради міста Кропивницького

В И Р І Ш И В:

1. Головним  розпорядникам  коштів  міського  бюджету, 
підприємствам,  установам  та  організаціям,  що  належать  до  комунальної 
власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,  визначити 
відповідальних осіб за  роботу в єдиному кабінеті  замовника Міської  ради 
міста  Кропивницького  на  моніторинговому  порталі  публічних  закупівель 
“DoZorro”,  підготовку  та  надання  відповідей,  коментарів  тощо на  відгуки 
щодо закупівель.

2. Погодити  Порядок  проведення  аналізу  здійснення  закупівлі  за 
кошти міського бюджету міста Кропивницького, що додається.

3. Покласти на керівників виконавчих органів міської ради функції 
щодо  проведення  аналізу  здійснення  закупівлі  за  кошти  бюджету  міста 
Кропивницького     та     узагальнення      інформації     по     підпорядкованих 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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підприємствах,  установах  та  організаціях,  що  належать  до  комунальної 
власності.

4. Управлінню  комунальної  власності  Міської  ради  міста 
Кропивницького  з  метою  підтримки  розвитку  електронного  урядування, 
прозорості,  відкритості  управління  майном  територіальної  громади  міста 
Кропивницького  підключитись  до  електронних  торгів  (аукціонів)  з 
використанням  електронної  торгової  системи  “ProZorro.Продажі” та 
впровадити  до  01  жовтня  2018  року  пілотний  проект  щодо  організації 
електронних  торгів  (конкурсів)  на  право  оренди  комунального  майна  з 
використанням електронної правової системи “ProZorro.Продажі” відповідно 
до принципів та умов,  визначених в Порядку реалізації  пілотного проекту 
щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної 
торгової  системи  “ProZorro.Продажі”,  затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 06 вересня 2017 року № 717.

5. Керівники  установ,  підприємств  та  організацій  усіх  форма 
власності,  за  необхідності,  можуть  самостійно  долучитись  до  пілотного 
проекту та використовувати електронну торгову систему “Prozorro.Продажі”.

6. Виконавчим  органам  Міської  ради  міста  Кропивницького, 
підприємствам,  установам,  закладам  комунальної  власності  територіальної 
громади  міста  зареєструватись  на  порталі  “Відкритий  бюджет” за 
посиланням:  http://www.openbudget.in.ua до  14  вересня  2018  року  та 
забезпечити наповнення даними модуля “Бюджет на мапі”, а у разі внесення 
змін здійснювати оперативне оновлення інформації.

7. Головному  управлінню  житлово-комунального  господарства, 
управлінню  капітального  будівництва,  управлінню  освіти,  управлінню 
охорони  здоров’я  Міської  ради  міста  Кропивницького,  які  є  головними 
розпорядками  коштів  на  виконання  нижче  вказаних  функцій  та  робіт, 
опублікувати  титульні  об'єкти  (виконання  функції  замовника  на 
проектування та проведення будівельно-монтажних робіт, щодо будівництва 
нових,  розширення,  реконструкції,  капітального  ремонту  та  реставрації 
житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, 
торгівлі,  комунального  господарства,  культурно-побутового  й  іншого 
призначення, які належать до комунальної власності територіальної громади 
міста,  а  також  супровідних  послуг,  у  тому  числі  здійснення  технічного 
нагляду,  геодезичних робіт,  буріння та інших послуг,  які  включаються до 
кошторисної вартості робіт),  використовуючи портал “Відкритий бюджет”, 
модуль “Бюджет на мапі”.

8. Фінансовому  управлінню  Міської  ради  міста  Кропивницького 
щоквартально оприлюднювати через портал  “Відкритий бюджет” річний та 
помісячний  розписи  міського  бюджету  з  урахуванням  змін,  звіт  про 
виконання  міського  бюджету  за  доходами,  звіт  про  виконання  міського 
бюджету за видатками.

http://www.openbudget.in.ua/
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9. Управлінню  адміністративних  послуг  Міської  ради  міста 
Кропивницького  з  метою  забезпечення  надання  електронних 
адміністративних послуг для громадян та бізнесу зареєструватись на порталі 
iGov.

10. Затвердити  список  послуг  громадянам  міста  на порталі  iGov 
згідно з додатком.

11. Відділу  інформаційно-комп’ютерного  забезпечення  на 
офіційному веб-сайті Міської ради міста Кропивницького створити в розділі 
“Громадянам” сторінку  “Електронні  сервіси” з  посиланнями  на  офіційні 
сайти  порталів  “DoZorro”,  “ProZorro.Продажі”,  “Відкритий  бюджет” та 
“iGov” до 14 вересня 2018 року.

12. Головним  розпорядникам  коштів  міського  бюджету, 
підприємствам,  установам  та  організаціям,  що  належать  до  комунальної 
власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,  забезпечити 
своєчасне та оперативне оновлення інформації на порталах.

13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 
справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В.

Міський голова А. Райкович

Бабаєва 22 26 44



ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” _________________ 2018
№ ____

П О Р Я Д О К
проведення аналізу здійснення закупівлі за кошти міського бюджету 

міста Кропивницького

1. Порядок  проведення  аналізу  здійснення  закупівлі  за  кошти 
міського  бюджету  міста  Кропивницького  (далі  -  Порядок) визначає 
організаційні  засади  взаємодії  між  головними  розпорядниками  коштів 
бюджету міста, підприємствами, установами організаціями, що належать до 
комунальної  власності  територіальної  громади  міста  Кропивницького,  які 
відповідно  до  Закону  України  “Про  публічні  закупівлі”  підпадають  під 
визначення замовників (далі - Замовники).

2. З метою забезпечення проведення аналізу здійснення закупівель 
Замовники щопівроку до 30 числа місяця,  що настає за  звітним періодом, 
надають  до  департаменту  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та 
інвестицій  Міської  ради  міста  Кропивницького   інформацію  щодо 
проведених  Замовниками  закупівель  товарів,  робіт  і  послуг  за  кошти 
міського бюджету за формою, що додається.

Відповідальність за якість підготовки інформації та її вчасне надання 
покладається на керівника Замовника.

3. Замовники  забезпечують  підготовку  та  надання  відповідей, 
коментарів тощо на адресовані їм відгуки щодо закупівель протягом п’яти 
робочих  днів  з  дати  розміщення  такої  інформації  в  єдиному  кабінеті 
Замовника міської  ради на  моніторинговому порталі  публічних закупівель 
“DoZorro”.

4. Департамент  з  питань  економічного  розвитку,  торгівлі  та 
інвестицій Міської ради міста Кропивницького:

1)  узагальнює  інформацію,  визначену  у  пункті  2,  та  за  результатами 
аналізу  оприлюднює  на  офіційному  веб-сайті  Міської  ради  міста 
Кропивницького у розділі “Публічна інформація” на сторінці “Звіти” щороку 
до 15 серпня та 15 лютого відповідно.

2) у разі необхідності організовує наради і семінари з питань  процедур 
закупівель.

5. За дорученням міського голови контрольна служба Міської ради 
міста Кропивницького може здійснювати внутрішній контроль за порядком 
проведення Замовниками процедур закупівель.

6. Зміни  та  доповнення  до  Порядку  вносяться  рішенням 
Виконавчого  комітету  Міської  ради  міста  Кропивницького  в  порядку, 
передбаченому чинним законодавством.

Начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва



Додаток 
до Порядку проведення аналізу
здійснення закупівлі за кошти
міського бюджету міста Кропивницького

ІНФОРМАЦІЯ
щодо проведених закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету
по ___________________________________Міської ради міста Кропивницького

станом на ____________ 20___ року

Кількість 
процедур, 

всього

Тип 
процедури 
закупівлі

Ціна та обсяг за укладеним договором

 Кількість 
учасників, що 
брали участь 

в торгах

Кількість учасників, 
яким відмовлено 

(відхилено) в участі в 
торгах

Кількість відгуків до 
проведених процедур, 
залишених в системі 

DoZorro

Кількість наданих 
відповідей на відгуки, 
що були залишені за 

звітний період в 
системі DoZorroОдиниця 

виміру

Очікувана 
вартість 

закупівлі, 
тис.грн 
(план)

Сума 
укладеного 
договору, 

тис.грн 
(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
2
3
4

Керівник

Виконавець, тел.

______________________________________



Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Міської ради міста Кропивницького
“___” _________________ 2018
№ ____

Список послуг громадянам міста на порталі iGov *

1. Надання викопіювання із топографічної зйомки міста (м 1:2000) 
та  з  генерального  плану  міста  Кропивницького  (м  1:5000)  -  управління 
містобудування та архітектури.

2. Присвоєння/уточнення  адреси  будівлям  та  спорудам  - 
управління містобудування та архітектури.

3. Дозвіл  на  порушення  об’єктів  благоустрою  -  спеціалізована 
інспекція.

4. Надання  копій  рішень  Міської  ради  міста  Кропивницького  - 
управління апарату Міської ради міста Кропивницького та архівний відділ.

5. Надання копій рішень Виконавчого комітету Міської ради міста 
Кропивницького - загальний відділ та архівний відділ.

6. Надання копій розпоряджень міського голови - загальний відділ 
та архівний відділ.

7. Видача карток обліку об’єкта та довідок про розміщення об’єкта 
- департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.

8. Встановлення  режиму  роботи  підприємств  торгівлі, 
ресторанного  господарства  та  надання  послуг  на  території  міста 
Кропивницького - департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій.

9. Довідка  про  реєстрацію  місця  проживання  особи  -  відділ 
реєстрації місця проживання особи.

* Схема процесу надання послуг на порталі iGov додається.

Начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва



* Схема процесу надання послуг на порталі iGov

Портал державних послуг
iGov

Відділ реєстрації місця 
проживання особи

Довідка про реєстрацію 
місця проживання особи

Заявник
Видача карток 

обліку об'єкта та 
довідок про 
розміщення 

об'єкта

Управління 
містобудування 
та архітектури

Управління апарату 
Міської ради міста 
Кропивницького та 

архівний відділ

паперовий носій
Управління адміністративних послуг міста

Загальний 
відділ та 

архівний відділ

Спеціалізована 
інспекція

Департамент з 
питань економічного 
розвитку, торгівлі та 

інвестицій

Встановлення 
режиму роботи 

підприємств 
торгівлі, 

ресторанного 
господарства та 
надання послуг на 
території міста

Надання 
викопіювання із 
топографічної 
зйомки міста 
(1:2000) та з 

генерального плану 
(1:5000)

Присвоєння/уточнен
ня адреси будівлям 

та спорудам

Надання копій 
рішень Міської 

ради міста 
Кропивницького

Надання копій 
рішень 

Виконавчого 
комітету 

Міської ради 
міста 

Кропивницького

Дозвіл на 
порушення 
об’єктів 

благоустрою

Надання копій 
розпоряджень 
міського голови

Заявник

Заявник

Заявник

Заявник

Заявник



Доопрацьовано 11.12.2018 

 
 

У К Р А Ї Н А 

Р І Ш Е Н Н Я 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО 

 

від "  "  20  року  №  

м.Кропивницький 

 
Про підключення до порталів 

“DoZorro”, “ProZorro.Продажі”, 

“Відкритий бюджет” та “iGov” 

 

Керуючись ст. 140 Конституції України, ст.42, 59 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, законами України “Про публічні 

закупівлі”, “Про приватизацію державного і комунального майна”, “Про 

відкритість використання публічних коштів” та з метою проведення аналізу 

ефективного, раціонального використання коштів бюджету міста 

Кропивницького, прозорої і швидкої реалізації комунального майна та 

задоволення публічного інтересу щодо процесів контролю, утворення i 

використання публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів 

місцевих бюджетів, забезпечення розширення доступу до послуг, які 

надаються органами місцевого самоврядування (адміністративні послуги, 

запис на прийом, надання публічної інформації, розгляд звернень), за 

допомогою телекомунікаційної мережі Інтернет та електронних документів з 

використанням програмних засобів порталу державних послуг iGov.org.ua 

(далі - iGov ) як віртуальний фронт-офіс для приймання електронних заяв 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Головним розпорядникам коштів міського бюджету, 

підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького, визначити 

відповідальних осіб за роботу в єдиному кабінеті замовника Міської ради 

міста Кропивницького на моніторинговому порталі публічних закупівель 

“DoZorro”, підготовку та надання відповідей, коментарів тощо на відгуки 

щодо закупівель. 

2. Затвердити Порядок проведення аналізу здійснення закупівлі за 

кошти міського бюджету міста Кропивницького, що додається. 

3. Покласти на керівників виконавчих органів міської ради функції 

щодо проведення аналізу здійснення закупівлі за кошти бюджету міста 

Кропивницького та узагальнення інформації по підпорядкованих 
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підприємствах, установах та організаціях, що належать до комунальної 

власності. 

4. Управлінню комунальної власності Міської ради міста 

Кропивницького з метою підтримки розвитку електронного урядування, 

прозорості, відкритості управління майном територіальної громади міста 

Кропивницького підключитись до електронних торгів (аукціонів) з 

використанням електронної торгової системи “ProZorro.Продажі” та 

впровадити до 29 грудня 2018 року пілотний проект щодо організації 

електронних торгів (конкурсів) на право оренди комунального майна з 

використанням електронної правової системи “ProZorro.Продажі” відповідно 

до принципів та умов, визначених в Порядку реалізації пілотного проекту 

щодо організації електронних торгів (аукціонів) з використанням електронної 

торгової системи “ProZorro.Продажі”, затвердженому постановою Кабінету 

Міністрів України від 06 вересня 2017 року № 717. 

5. Виконавчі органи Міської ради міста Кропивницького, 

підприємства, установи, заклади комунальної власності територіальної 

громади міста, за необхідності, можуть самостійно долучитись до пілотного 

проекту та використовувати електронну торгову систему “Prozorro.Продажі”. 

6. Виконавчим органам Міської ради міста Кропивницького, 

підприємствам, установам, закладам комунальної власності територіальної 

громади міста зареєструватись на порталі “Відкритий бюджет” за 

посиланням: http://www.openbudget.in.ua до 29 грудня 2018 року та 

забезпечити наповнення даними модуля “Бюджет на мапі”, а у разі внесення 

змін здійснювати оперативне оновлення інформації. 

7. Головному управлінню житлово-комунального господарства, 

управлінню капітального будівництва, управлінню освіти, управлінню 

охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького опублікувати титульні 

об’єкти (виконання функції замовника на проектування та проведення 

будівельно-монтажних робіт, щодо будівництва нових, розширення, 

реконструкції, капітального ремонту та реставрації житлових будинків, 

об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, торгівлі, 

комунального господарства, культурно-побутового й іншого  призначення, 

які належать до комунальної власності територіальної громади міста, а також 

супровідних послуг, у тому числі здійснення технічного нагляду, 

геодезичних робіт, буріння та інших послуг, які включаються до кошторисної 

вартості робіт, та є головним розпорядником коштів на виконання вказаних 

функцій та робіт), використовуючи портал “Відкритий бюджет”, модуль 

“Бюджет на мапі”. 

8. Фінансовому управлінню Міської ради міста 

Кропивницького запровадити візуалізацію дохідної та видаткової 
частини міського бюджету через портал “Відкритий бюджет”. 
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9. Управлінню адміністративних послуг Міської ради міста 

Кропивницького з метою забезпечення надання електронних 

адміністративних послуг для громадян та бізнесу зареєструватись на порталі 

iGov. 

10. Затвердити список послуг громадянам міста на порталі iGov 

згідно з додатком. 

11. Відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення на 

офіційному веб-сайті Міської ради міста Кропивницького створити в розділі 

“Громадянам” сторінку “Електронні сервіси” з посиланнями на офіційні 

сайти порталів “DoZorro”, “ProZorro.Продажі”, “Відкритий бюджет” та 

“iGov” до 29 грудня 2018 року. 

12. Головним розпорядникам коштів міського бюджету, 

підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста Кропивницького, забезпечити 

своєчасне та оперативне оновлення інформації на порталах. 

13. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Бондаренко А.В. 

 

 
 

Міський голова А. Райкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бабаєва 22 26 44 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження міського голови 

“  ”  2018 

№    
 

 

П О Р Я Д О К 

проведення аналізу здійснення закупівлі за кошти міського бюджету 

міста Кропивницького 

 

1. Порядок проведення аналізу здійснення закупівлі за кошти 

міського бюджету міста Кропивницького (далі - Порядок) визначає 

організаційні засади взаємодії між головними розпорядниками коштів 

бюджету міста, підприємствами, установами організаціями, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Кропивницького, які 

відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” підпадають під 

визначення замовників (далі - Замовники). 

2. З метою забезпечення проведення аналізу здійснення закупівель 

Замовники щопівроку до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, 

надають до департаменту з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького інформацію  щодо 

проведених Замовниками закупівель товарів, робіт і послуг за кошти 

міського бюджету за формою, що додається. 

Відповідальність за якість підготовки інформації та її вчасне надання 

покладається на керівника Замовника. 

3. Замовники забезпечують підготовку та надання відповідей, 

коментарів тощо на адресовані їм відгуки щодо закупівель протягом п’яти 

робочих днів з дати розміщення такої інформації в єдиному кабінеті 

Замовника міської ради на моніторинговому порталі публічних закупівель 

“DoZorro”. 

4. Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та 

інвестицій Міської ради міста Кропивницького: 

1) узагальнює інформацію, визначену у пункті 2, та за результатами 

аналізу оприлюднює на офіційному веб-сайті Міської ради міста 

Кропивницького у розділі “Публічна інформація” на сторінці “Звіти” щороку 

до 15 серпня та 15 лютого відповідно. 

2) у разі необхідності організовує наради і семінари з питань процедур 

закупівель. 

5. За дорученням міського голови контрольна служба Міської ради 

міста Кропивницького може здійснювати внутрішній контроль за порядком 

проведення Замовниками процедур закупівель. 

6. Зміни та доповнення до Порядку вносяться розпорядженням 

міського голови в порядку, передбаченому чинним законодавством. 
 



Додаток 

до Порядку проведення аналізу

здійснення закупівлі за кошти

міського бюджету міста Кропивницького

ІНФОРМАЦІЯ

щодо проведених закупівель товарів, робіт і послуг за кошти міського бюджету

по ___________________________________Міської ради міста Кропивницького

станом на ____________ 20___ року

Кількість

процедур

всього

Тип

процедури

закупівлі

Ціна та обсяг за укладеним договором

 Кількість

учасників, що

брали участь

в торгах

Кількість учасників,

яким відмовлено

(відхилено) в участі в

торгах

Кількість відгуків до

проведених процедур

залишених в системі

DoZorro

Кількість наданих

відповідей на відгуки,

що були залишені за

звітний період в

системі DoZorroОдиниця

виміру

Очікувана

вартість

закупівлі,

тис.грн

(план)

Сума

укладеного

договору,

тис.грн

(факт)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

Керівник

Виконавець, тел.

______________________________________



Додаток

до розпорядження міського голови

“___” _________________ 2018

№ ____

Список послуг громадянам міста на порталі iGov *

1. Надання викопіювання із топографічної зйомки міста (м 1:2000)

та  з  генерального  плану  міста  Кропивницького  (м  1:5000)  -  управління

містобудування та архітектури.

2. Присвоєння/уточнення адреси будівлям та спорудам - управління

містобудування та архітектури.

3. Дозвіл  на  порушення  об’єктів  благоустрою  -  спеціалізована

інспекція.

4. Надання  копій  рішень  Міської  ради  міста  Кропивницького  -

управління апарату Міської ради міста Кропивницького та архівний відділ.

5. Надання копій рішень Виконавчого комітету Міської ради міста

Кропивницького - загальний відділ та архівний відділ.

6. Надання копій розпоряджень міського голови - загальний відділ

та архівний відділ.

7. Видача карток обліку об’єкта та довідок про розміщення об’єкта

- департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій.

8. Встановлення  режиму  роботи  підприємств  торгівлі,

ресторанного  господарства  та  надання  послуг  на  території  міста

Кропивницького - департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та

інвестицій.

9. Довідка  про  реєстрацію  місця  проживання  особи  -  відділ

реєстрації місця проживання особи.

* Схема процесу надання послуг на порталі iGov додається.

Начальник відділу інформаційно-
комп'ютерного забезпечення О. Бабаєва



Схема процесу надання послуг на порталі iGov

Портал державних послуг

iGov

Відділ реєстрації місця 

проживання особи

Довідка про реєстрацію 

місця проживання особи

Заявник
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обліку об'єкта та 

довідок про 

розміщення 

об'єкта

Управління 
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Управління апарату 

Міської ради міста 
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розвитку, торгівлі та 
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Встановлення 
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торгівлі, 
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надання послуг на 

території міста
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