
 

Інформація 

про стан виконання рішення виконавчого комітету  

14.11.2016 № 381  

           

 

          За інформацією, поданою у відділ транспорту, державних закупівель та 

зв’язку, за І квартал 2017 року розпорядниками бюджетних коштів, 

комунальними закладами, установами та підприємствами міської ради укладено 

1405 договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти та кошти 

підприємств на загальну суму 121978668,5 грн., з них: 

- проведено 96 тендерних процедур на суму 69558321,2 грн.; 

- проведено 74 допорогових електронних закупівель (аукціонів) на суму 

4957787,3 грн. (ProZorro); 

- заключено 93 угоди на суму 15240581,1 грн., по яким оприлюднено звіти про 

укладені договори (ProZorro). 

          На даний час окремі установи та комунальні підприємства не проводять 

через систему електронних державних закупівель ProZorro жодних 

допорогових електронних закупівель (аукціонів). З цього приводу проведено 

аналіз стану виконання рішення виконкому 14.11.2016 № 381 «Про електронні 

закупівлі у м. Ужгород» за І квартал 2017 року. Вважаємо доцільним залучити 

посадових осіб міської ради, які координують діяльність комунальних 

підприємств та закладів освіти, медицини, культури для забезпечення 

виконання рішення виконкому. 

На виконання рішення виконавчого комітету 14.11.2016 № 381 «Про 

електронні закупівлі у м. Ужгород» інформуємо про наступне: 

1. Відповідно до п.4 рішення виконкому 14.11.2016 № 381 «Про 

електронні закупівлі у м. Ужгород» повідомляємо, що за період з січня 2017 

року по березень 2017 року розпорядниками бюджетних коштів, комунальними 

закладами, установами та підприємствами міської ради проведено через 

систему електронних державних закупівель ProZorro 74 допорогових 

електронних закупівель (аукціонів) на загальну суму 4957787,3 грн.. Одночасно 

повідомляємо, що зареєстровані на електронних площадках в системі 

електронних державних закупівель ProZorro 50 розпорядників бюджетних 

коштів Ужгородської міської ради (в тому числі головні розпорядники коштів), 

комунальних закладів, установ та підприємств Ужгородської міської ради. 

2. Відповідно до п.3 вищезазначеного рішення повідомляємо, що 

працівниками відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку надається 

консультативна та методична підтримка розпорядникам бюджетних коштів, 

комунальним закладам, установам та підприємствам міської ради з питань 

здійснення електронних закупівель. 

 

           

 
 


