
 Додаток  
 

до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 

15.11.2021     № 767 
 

ПЕРЕЛІК 
відповідальних виконавців за подання інформації, моніторинг та вжиття в області заходів щодо 
розвитку відповідних галузей (сфер діяльності) та досягнення позитивної динаміки показників,  

визначених у додатку 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 35, зі змінами 
 

№ 
з/п 

Найменування 
показника 

Інформація 
за показником 

Відповідальні за:  
подання інформації та 
моніторинг показників контроль 

 

1 2 3 4 5 

1. Кількість дітей віком від трьох 
до шести років, охоплених 
дошкільною освітою 

1) загальна кількість дітей віком від трьох до 
шести років станом на останній день періоду, осіб 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Руслан Шиханов 
 

2) кількість дітей віком від трьох до шести років, 
охоплених дошкільною освітою, станом на 
останній день періоду, осіб 

2. Кількість дітей з особливими 
освітніми потребами, 
охоплених інклюзивним 
навчанням, у тому числі у 
спеціальних класах закладів 
загальної середньої освіти 
(крім дітей, яким 
протипоказано відвідувати 
заклади освіти за станом 
здоров’я) 

1) загальна кількість дітей з особливими освітніми 
потребами (крім дітей, яким протипоказано 
відвідувати заклади освіти за станом здоров’я) 
станом на останній день періоду, осіб 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Руслан Шиханов 

 2) кількість дітей з особливими освітніми 
потребами, охоплених інклюзивним навчанням,  у 
тому числі у спеціальних класах закладів 
загальної середньої освіти (крім дітей, яким 
протипоказано відвідувати заклади освіти за 
станом здоров’я), станом на останній день 
періоду, осіб 

  

3. Кількість учнів, які 
проживають у сільських 
населених пунктах (селах, 

1) загальна кількість учнів,  які проживають у 
сільських населених пунктах (селах, селищах), 
станом на останній день періоду, осіб 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Руслан Шиханов 
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 селищах), охоплених 
навчанням в опорних закладах 
загальної середньої освіти та 
їх структурних підрозділах 
(філіях) 

2) кількість учнів,  які проживають у сільських 
населених пунктах (селах, селищах), охоплених 
навчанням в опорних закладах загальної середньої 
освіти та їх структурних підрозділах (філіях), 
станом на останній день періоду, осіб 

  

4. Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, які влаштовані до 
сімейних форм виховання 

1) загальна кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, які 
потребували влаштування до сімейних форм 
виховання, станом на перший день періоду та 
протягом періоду, осіб 

Служба у справах дітей  
облдержадміністрації 

 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова 

 2) кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яких протягом періоду 
влаштували до сімейних форм виховання, станом 
на останній день періоду, осіб 

  

5. Кількість територіальних 
громад, у яких міськими, 
районними у містах, 
сільськими чи селищними 
радами утворені служби у 
справах дітей 

1) загальна кількість територіальних громад 
станом на останній день періоду, одиниць 

Служба у справах дітей  
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова  2) кількість територіальних громад, у яких 

міськими, районними у містах, сільськими чи 
селищними радами утворені служби у справах 
дітей, станом на останній день періоду, одиниць 

6. Кількість закладів культури 

державної та комунальної 
форми власності, в яких 
завершено капітальний ремонт 
або реконструкцію 
(реставрацію) 

1) загальна кількість закладів культури державної 
та комунальної форми власності, що перебувають 
в аварійному стані та/або потребують 
капітального ремонту, реконструкції (реставрації), 
включаючи заклади, в яких розпочаті роботи з 
капітального ремонту, реконструкції (реставрації), 
станом на перший день періоду, одиниць 

Департамент культури 
та інформаційної 
політики 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова 

 2) кількість закладів культури державної та 
комунальної форми власності, в яких протягом 
періоду завершено роботи з капітального 
ремонту, реконструкції (реставрації), станом на 
останній день періоду, одиниць 
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7. Забезпечення розроблення 
облікової документації на 
об’єкти та пам’ятки 
культурної спадщини 

1) загальна кількість об’єктів та пам’яток, на які 
розроблено облікову документацію, станом на 
перший день періоду, одиниць 

Департамент культури 
та інформаційної 
політики 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова 

 2) загальна кількість об’єктів та пам’яток, на які 
розроблено облікову документацію, станом на 
останній день періоду, одиниць 

 

8. Кількість площинних 
спортивних споруд державної 
та комунальної форми 
власності, на яких завершено 
капітальний ремонт або 
реконструкцію (реставрацію) 

1) загальна кількість площинних спортивних 
споруд державної та комунальної форми 
власності, що перебувають в аварійному стані 
та/або потребують капітального ремонту, 
реконструкції (реставрації), включаючи площинні 
спортивні споруди, в яких розпочаті роботи з 
капітального ремонту, реконструкції (реставрації), 
станом на перший день періоду, одиниць 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова 

  

  2) кількість площинних спортивних споруд 
державної та комунальної форми власності, на 
яких протягом періоду завершено роботи з 
капітального ремонту, реконструкції (реставрації), 
станом на останній день періоду, одиниць 

  

9. Кількість молодіжних 
працівників, підготовлених 
відповідно до Порядку 
реалізації програми 
«Молодіжний працівник», 
затвердженого наказом 
Мінмолодьспорту від  
19 вересня 2018 р. № 4334 

1) кількість молоді станом на останній день періоду, 
осіб 

Управління молоді, 
фізичної культури та 
спорту 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова  2) кількість молодіжних працівників, 

підготовлених відповідно до Порядку реалізації 
програми «Молодіжний працівник», 
затвердженого наказом Мінмолодьспорту від  
19 вересня 2018 р. № 4334, станом на останній 
день періоду, осіб 

10. Кількість укладених 
декларацій про вибір лікаря, 
який надає первинну медичну 
допомогу 

1) загальна чисельність населення станом на  
01 січня звітного року, тис. осіб 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова  2) чисельність населення, що уклало декларації 

про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу, станом на останній день періоду,  
тис. осіб 
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11. Рівень охоплення 
обов’язковими 
профілактичними щепленнями 
відповідно до річного 
календаря профілактичних 
щеплень в Україні 

відсотків загального обсягу профілактичних 
щеплень за відповідний рік станом на останній 
день періоду, відсотків 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова 

12. Рівень охоплення вакцинацією 
дорослого населення для 
формування колективного 
імунітету до гострої 
респіраторної хвороби 
COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 
(за умови централізованого 
постачання відповідних 
вакцин у повному обсязі) 

1) загальна чисельність наявного дорослого 
населення станом на 01 січня відповідного року, 
осіб 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова 

 2) кількість дорослого населення,  що пройшло 
повний курс вакцинації від гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  
SARS-CoV-2 (за умови централізованого 
постачання відповідних вакцин у повному обсязі), 
осіб 

  

13. Забезпечення у закладах 
охорони здоров’я, 
призначених для лікування 
пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, 
централізованого постачання 
медичних газів, встановлення 
додаткових кисневих 
магістралей 

1) загальна кількість ліжок у закладах охорони 
здоров’я, призначених для лікування пацієнтів з 
гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, одиниць 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова  

 2) кількість ліжок у закладах охорони здоров’я, 
призначених для лікування пацієнтів з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
забезпечених централізованим постачанням 
медичних газів, у тому числі шляхом 
встановлення додаткових кисневих магістралей, 
одиниць 

  

14. Кількість пацієнтів з діагнозом 
гострий мозковий інсульт, які 
проліковані надавачами 
медичних послуг, що мають 
укладені договори з НСЗУ за 
пакетом медичних послуг 
«Медична допомога при 
гострому мозковому  

1) загальна кількість пацієнтів з діагнозом гострий 
мозковий інсульт, які проліковані протягом 
періоду, осіб 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова  

 2) кількість пацієнтів з діагнозом гострий 
мозковий інсульт, які протягом періоду 
проліковані надавачами медичних послуг, що 
надають такі послуги за пакетом медичних послуг  
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 інсульті в стаціонарних 
умовах» 

«Медична допомога при гострому мозковому 
інсульті в стаціонарних умовах», осіб 

  

15. Кількість пацієнтів з діагнозом 
коронарний синдром/гострий 
інфаркт міокарда, які 
проліковані надавачами 
медичних послуг, що 
визначені структурними 
підрозділами з питань охорони 
здоров’я обласних, Київської 
та Севастопольської міських 
держадміністрацій та в 
цілодобовому режимі 
здійснюють перкутанні 
коронарні втручання 

1) загальна кількість пацієнтів з діагнозом гострий 
інфаркт міокарда, які проліковані протягом 
періоду, осіб 

Департамент охорони 
здоров’я 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Злата Некрасова  

 2) кількість пацієнтів з діагнозом гострий 
коронарний синдром/ гострий інфаркт міокарда, 
які протягом періоду проліковані надавачами 
медичних послуг, що визначені структурними 
підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, 
Київської та Севастопольської міських 
держадміністрацій та в цілодобовому режимі 
здійснюють перкутанні коронарні втручання, осіб 

  

16. Протяжність автомобільних 
доріг загального користування 
місцевого значення, на яких 
завершено капітальний 
ремонт, реконструкцію 
 

1) загальна протяжність автомобільних доріг 
загального користування місцевого значення, що 
потребують ремонту, реконструкції, станом на           
01 січня звітного року, км 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) протяжність автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, на яких 
завершено капітальний ремонт, реконструкцію, 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
останній день періоду, км 

 

  3) протяжність автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, на яких 
завершено поточний (середній) ремонт, 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
останній день періоду, км 

  

  4) площа автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, на яких 
завершено ямковий та поточний дрібний ремонт, 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
останній день періоду, кв. метрів 
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17. Кількість будівель, в яких 
розміщені місцеві 
держадміністрації та їх 
структурні підрозділи і які є 
доступними для осіб з 
інвалідністю 

1) загальна кількість будівель, в яких розміщені 
місцеві держадміністрації та їх структурні підроз-
діли, станом на останній день періоду, одиниць 

Управління 
містобудування та 
архітектури 
облдержадміністрації 
 

Керівник апарату 
облдержадміністрації 
Зінаїда Бойко 

 2) кількість будівель, в яких розміщені місцеві 
держадміністрації та їх структурні підрозділи і які 
є доступними для осіб з інвалідністю, станом на 
останній день періоду, одиниць 

18. Забезпечення завершення 
будівництва об’єктів 
незавершеного будівництва 
державної та комунальної 
форми власності, проєктний 
строк реалізації яких 
перевищено на три та більше 
років, та прийняття їх в 
експлуатацію 

1) загальна кількість об’єктів незавершеного 
будівництва державної та комунальної форми 
власності, проєктний строк реалізації яких 
перевищено на три та більше років (крім тих, що 
зняті з балансу внаслідок знесення, продажу 
тощо), станом на перший день періоду, одиниць 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації,  
Управління  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) кількість прийнятих в експлуатацію протягом 
періоду об’єктів незавершеного будівництва 
державної та комунальної форми власності, 
проєктний строк реалізації яких перевищено на 
три та більше років, станом на останній день 
періоду, одиниць 

 

  3) кількість об’єктів незавершеного будівництва 
комунальної форми власності, проєктний строк 
реалізації яких перевищено на три та більше 
років, станом на останній день періоду, одиниць 

  

19. Кількість соціальних закладів, 
що використовують 
фіксований широкосмуговий 
доступ до Інтернету із 
швидкістю не менше  
100 Мбіт/с 

1) загальна кількість соціальних закладів, що 
повинні бути забезпечені фіксованим 
широкосмуговим доступом до Інтернету із 
швидкістю не менше 100 Мбіт/с, станом на 
останній день періоду, одиниць 

Відділ інформаційно-
комп’ютерного 
забезпечення та захисту 
інформації апарату 
облдержадміністрації 

Керівник апарату 
облдержадміністрації 
Зінаїда Бойко 

 2) кількість соціальних закладів, які забезпечені 
фіксованим широкосмуговим доступом до 
Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с, 
станом на останній день періоду, одиниць 

 

20. Забезпеченість центрами 
надання адміністративних 
послуг 

1) загальна кількість центрів надання 
адміністративних послуг, одиниць 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 
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 2) загальна чисельність наявного населення 
станом на 01 січня відповідного року, осіб 

облдержадміністрації 

21. Кількість центрів надання 
адміністративних послуг, 
утворених міськими, 
селищними, сільськими радами 
з метою оптимізації мережі 
центрів надання 
адміністративних послуг 

1) загальна кількість населених пунктів станом на  
01 січня звітного року, одиниць 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) кількість центрів надання адміністративних 
послуг, утворених міськими, селищними та 
сільськими радами, станом на останній день 
періоду, одиниць 

22. Сумарна потужність 
альтернативних джерел енергії 
(електричної та теплової) 

1) сумарна потужність усіх джерел енергії 
(електричної та теплової) станом на останній день 
періоду, мВт 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) сумарна потужність альтернативних джерел 
енергії (електричної та теплової) станом на 
останній день періоду, мВт 

 

23. Площа природно-заповідного 
фонду 

1) загальна площа територій та об’єктів природно-
заповідного фонду станом на 01 січня звітного 
року, гектарів   

Департамент захисту 
довкілля 
облдержадміністрації  

Перший заступник 
голови 
облдержадміністрації 
Володимир Шустов   2) загальна площа територій та об’єктів природно-

заповідного фонду, яка створена (оголошена), 
станом на останній день періоду, гектарів 

 

24. Рівень інвентаризації земель 
державної та комунальної 
форми власності 

1) загальна площа земель державної та 
комунальної форми власності станом на 01 січня 
звітного року, тис. кв. кілометрів 

Департамент 
агропромислового 
розвитку 
облдержадміністрації, 
Головне управління 
Держгеокадастру у 
Запорізькій області 

Перший заступник 
голови 
облдержадміністрації 
Володимир Шустов   2) загальна площа інвентаризованих земель 

державної та комунальної форми власності 
станом на останній день періоду,  
тис. кв. кілометрів 

25. Виконання бюджетної 
програми «Державний фонд 
регіонального розвитку»: 
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 1) підготовчий етап — 
оголошення та проведення 
конкурсного відбору 

1) оголошення про проведення оцінки та 
конкурсного відбору інвестиційних програм і 
проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів бюджетної програми «Державний фонд 
регіонального розвитку» у звітному році 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

  2) проведення оцінки та конкурсного відбору 
регіональною комісією інвестиційних програм і 
проєктів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів бюджетної 
програми «Державний фонд регіонального 
розвитку» у звітному році 

  

  3) формування за результатами оцінки та 
конкурсного відбору, проведених регіональною 
комісією, узагальненого переліку інвестиційних 
програм і проєктів, що можуть реалізовуватися на 
відповідній території за рахунок коштів 
бюджетної програми «Державний фонд 
регіонального розвитку» у звітному році, та 
подання його в установленому порядку Мінрегіону 

  

  4) схвалення комісією з оцінки та відбору 
інвестиційних програм та проєктів регіонального 
розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів бюджетної програми «Державний фонд 
регіонального розвитку», утвореною 
Мінрегіоном, результатів оцінки та перевірки 
відповідності поданих обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями 
документів вимогам законодавства (крім 
пропозицій стосовно програм і проєктів, що 
мають на меті розвиток спортивної 
інфраструктури, погоджених з Мінмолодьспорт) 

  

 2) етап фінансування — рівень 
використання коштів 
бюджетної програми 
«Державного фонду 
регіонального розвитку» 

1) обсяг коштів, передбачений розподілом на 
відповідний рік за загальним та спеціальним 
фондом, тис. грн 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
відділ фінансового 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 
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  2) обсяг спрямованих асигнувань наростаючим 
підсумком з початку року станом на звітну дату, 
тис. грн 

забезпечення апарату 
облдержадміністрації 

 

  3) обсяг касових видатків наростаючим підсумком 
з початку року станом на звітну дату, тис. грн 

 

 3) етап виконання робіт — 
завершення реалізації проєктів 
та програм регіонального 
розвитку у визначені строки 

1) кількість проєктів, завершення реалізації яких 
заплановане у звітному періоді, одиниць 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації, 
Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації, 
Управління  
капітального 
будівництва 
облдержадміністрації  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) кількість проєктів, завершення реалізації яких 
заплановане і здійснене у звітному періоді, 
одиниць 

26. Рівень використання коштів 
дорожнього фонду, 
передбачених для будівництва, 
реконструкції, ремонту та 
утримання автомобільних 
доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і 
доріг комунальної форми 
власності у населених пунктах 

1) обсяг спрямованих асигнувань наростаючим 
підсумком з початку року станом на звітну дату, 
тис. грн 

Департамент житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) касові видатки наростаючим підсумком з 
початку року станом на звітну дату, тис. грн 

 

27. Рівень використання субвенцій 
на розвиток освіти 

1) обсяг коштів, передбачених розподілом на 
відповідний рік за загальним та спеціальним 
фондом, тис. грн 

Департамент освіти і 
науки 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Руслан Шиханов 

  2) обсяг спрямованих асигнувань наростаючим 
підсумком з початку року станом на звітну дату, 
тис. грн 

  

  3) касові видатки наростаючим підсумком з 
початку року станом на звітну дату, тис. грн 
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28. Рівень надходжень податку на 
доходи фізичних осіб на одну 
особу наявного населення 
станом на 01 січня 
попереднього року  

1) обсяг податку на доходи фізичних осіб на одну 
особу станом на звітну дату, тис. грн 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

Голова 
облдержадміністрації 
Олександр Старух  2) обсяг податку на доходи фізичних осіб на одну 

особу станом на відповідну звітну дату 
попереднього року, тис. грн 

 

29. Рівень виконання доходів 
загального фонду зведеного 
бюджету області, мм. Києва та 
Севастополя (без урахування 
міжбюджетних  трансфертів) 

1) обсяг коштів, затверджений місцевими радами 
на відповідний рік (з урахуванням змін), тис. грн 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

Голова 
облдержадміністрації 
Олександр Старух   2) обсяг надходження коштів наростаючим 

підсумком з початку року станом на звітну дату, 
тис. грн 

 

30. Обсяг доходів зведеного 
бюджету області, мм. Києва та 
Севастополя (без урахування 
міжбюджетних трансфертів) 

1) обсяг надходження коштів загального фонду 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
звітну дату, тис. грн. 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

Голова 
облдержадміністрації 
Олександр Старух 

 2) обсяг надходження коштів загального фонду 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
відповідну звітну дату попереднього року,  
тис. грн 

 

  3) обсяг надходження коштів спеціального фонду 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
звітну дату, тис. грн 

  

  4) обсяг надходження коштів спеціального фонду 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
відповідну звітну дату попереднього року, тис. грн 

  

31. Обсяг капітальних видатків 
зведеного бюджету області, 
мм. Києва та Севастополя 

1) обсяг касових видатків наростаючим підсумком 
з початку року станом на звітну дату, тис. грн 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

Голова 
облдержадміністрації 
Олександр Старух  2) обсяг касових видатків наростаючим підсумком 

з початку року станом на відповідну звітну дату 
попереднього року, тис. грн 

 

32. Рівень надходження плати за 
землю (земельного податку та 
орендної плати) до зведеного 
бюджету області, мм. Києва та 
Севастополя 

1) обсяг надходження плати за землю 
наростаючим підсумком з початку року на звітну 
дату, тис. грн 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

Голова 
облдержадміністрації 
Олександр Старух 
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2) обсяг надходження плати за землю 
наростаючим підсумком з початку року станом на 
відповідну звітну дату попереднього року, тис. грн 

 

33. Прострочена кредиторська 
заборгованість з виплати 
заробітної плати (з 
нарахуваннями) працівникам 
бюджетних установ, які 
утримуються за рахунок 
коштів місцевих бюджетів 

обсяг простроченої кредиторської заборгованості 
з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) 
працівникам бюджетних установ, які 
утримуються за рахунок коштів місцевих 
бюджетів, станом на звітну дату, тис. грн 

Департамент фінансів 
облдержадміністрації 

 

Голова 
облдержадміністрації 
Олександр Старух 

34. Вартість  закупівель, 
проведених обласними, 
Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх 
структурними підрозділами та 
підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до 
сфери їх управління, в 
електронній системі закупівель: 

   

 1) вартість конкурентних 
закупівель, проведених 
обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх 
структурними підрозділами та 
підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до 
сфери їх управління, в 
електронній системі 
закупівель 

1) сума коштів за договорами, укладеними 
обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до сфери їх 
управління, за закупівлями наростаючим 
підсумком з початку року станом на останній день 
періоду, тис. грн 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) сума коштів за договорами, укладеними 
обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до сфери їх 
управління, за конкурентними закупівлями  
наростаючим підсумком з початку року станом на 
останній день періоду, тис. грн 
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 2) кількість конкурентних 
закупівель, що проведені 
обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх 
структурними підрозділами та 
підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до 
сфери їх управління, в 
електронній системі 
закупівель 

1) кількість завершених закупівель, проведених 
обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до сфери їх 
управління, за звітний період станом на останній 
день періоду, одиниць 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) кількість завершених конкурентних закупівель, 
проведених обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до сфери їх 
управління, за звітний період станом на останній 
день періоду, одиниць 

  

35. Конкурентні закупівлі, які 
проводяться обласними, 
Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх 
структурними підрозділами та 
підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до 
сфери їх управління: 

   

 1) конкурентні закупівлі, що 
відбулися, — середня кількість 
пропозицій, поданих 
учасниками закупівель 

середня кількість пропозицій, поданих протягом 
періоду учасниками закупівель, які проведені 
обласними, Київською та Севастопольською 
міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до сфери їх 
управління, одиниць 

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації  
 

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 

 2) неуспішні закупівлі, 
проведені обласними, 
Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх 

1) кількість завершених конкурентних закупівель, 
проведених обласними, Київською та 
Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами,  

Департамент 
економічного розвитку 
і торгівлі 
облдержадміністрації  

Заступник голови 
облдержадміністрації 
Едуард Брутман 
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структурними підрозділами та 
підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до 
сфери їх управління, в 
електронній системі 
закупівель 

організаціями, які належать до сфери їх 
управління, за конкурентними закупівлями за 
звітний період станом на останній день періоду, 
одиниць 

 

 2) кількість неуспішних або скасованих лотів 
конкурентних закупівель, проведених обласними, 
Київською та Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, 
організаціями, які належать до сфери їх 
управління, за конкурентними закупівлями за 
звітний період станом на останній день періоду, 
одиниць 

  

 
_________________ 

 
 
 
 

Виконувач обов'язків директора  
Департаменту економічного  
розвитку і торгівлі Запорізької  

          обласної державної адміністрації                                                                                                             Вікторія САМУСЬ 


