
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження Порядку проведення 
перевірки управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ кошторисної 
документації 
 
 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
рішення виконавчого комітету від 11.11.2016 № 1030 “Про затвердження 
Положення про управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ Львівської міської ради та його структури“, з метою 
встановлення ефективного контролю за використанням бюджетних коштів та 
коштів комунальних підприємств на роботи (послуги), які виконуються із 
залученням підрядних організацій на замовлення виконавчих органів міської 
ради і комунальних підприємств, установ, організацій, та своєчасного 
фінансування виконаних робіт (наданих послуг) виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Порядок проведення перевірки управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ кошторисної 
документації (додається). 

2. Директорам департаментів, головам районних адміністрацій, 
начальникам управлінь, керівникам комунальних підприємств, установ, 
організацій, які виступають замовниками робіт за бюджетні кошти та за кошти 
комунальних підприємств: 

2.1. Подавати в управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ для перевірки і погодження 
проектно-кошторисну документацію та калькуляцію на ремонтно-будівельні 
роботи капітального характеру (капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, 
нове будівництво), проектно-вишукувальні роботи, на надання послуг з 
поточного ремонту та інших послуг, розрахунок вартості яких здійснюється 
відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, послуг з прибирання об’єктів 
благоустрою та озеленення, кошторисної вартості об’єктів інфраструктури міста 
при прийнятті їх у комунальну власність м. Львова (будівництво, реконструкція 
доріг, інженерних мереж) та наявної у складі найбільш економічно вигідної 
тендерної пропозиції, поданої розпорядником бюджетних коштів на етапі 
розгляду тендерної пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації. 

2.2. Погоджувати з юридичним департаментом договори підряду на суму 
більше ніж 500 тис. грн. 

3. Вважати такими, що втратили чинність: 
3.1. Рішення виконавчого комітету від 27.07.2018 № 823 “Про 

затвердження Порядку проведення перевірки управлінням фінансового 

 



контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ документів фінансового 
характеру“. 

3.2. Рішення виконавчого комітету від 25.01.2019 № 56 “Про внесення змін 
до рішення виконавчого комітету від 27.07.2018 № 823“. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 
 
 

ПОРЯДОК  
проведення перевірки управлінням фінансового контролю 

департаменту “Адміністрація міського голови“  
кошторисної документації 

 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Порядок проведення перевірки управлінням фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ кошторисної документації (надалі 
– Порядок) визначає основні положення відбору та проведення перевірки 
кошторисної документації від розпорядників бюджетних коштів при виконанні 
робіт, послуг за кошти міського бюджету м. Львова та кошти комунальних 
підприємств. 
 

2. Мета та завдання 
 

2.1. Метою проведення перевірки управлінням фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ кошторисної документації від 
виконавчих органів Львівської міської ради, підприємств, установ та організацій 
комунальної форми власності територіальної громади м. Львова є забезпечення 
ними належного рівня економії, ефективності і результативності використання 
фінансових та майнових ресурсів при виконанні робіт та послуг за кошти 
міського бюджету м. Львова та кошти комунальних підприємств. 

2.2. При виконанні розпорядниками бюджетних коштів робіт та послуг за 
кошти міського бюджету м. Львова управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ проводить перевірки кошторисної 
документації та калькуляцій: 

2.2.1. На ремонтно-будівельні роботи капітального характеру (капітальний 
ремонт, реконструкція, реставрація, нове будівництво). 

2.2.2. На проектно-вишукувальні роботи.  
2.2.3. На надання послуг з поточного ремонту та інших послуг, розрахунок 

вартості яких здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.  
2.2.4. Кошторисної вартості об’єктів інфраструктури міста при прийнятті їх 

у комунальну власність м. Львова (будівництво, реконструкція доріг, інженерних 
мереж). 

2.2.5. На надання послуг з прибирання об’єктів благоустрою та 
озеленення. 

2.2.6. Наявної у складі найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, 
поданої розпорядником бюджетних коштів на етапі розгляду тендерної 
пропозиції на відповідність вимогам тендерної документації (у разі необхідності, 
визначеної Замовником/розпорядником коштів). 



3. Правовідносини, які регулюються цим Положенням 
 

3.1. Порядок регламентує взаємовідносини між управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ та розпорядниками 
бюджетних коштів – виконавчими органами Львівської міської ради, 
комунальними підприємствами, установами та організаціями, які є замовниками 
виконання робіт, послуг за кошти міського бюджету м. Львова (надалі – 
Замовники). 

3.2. Розпорядник бюджетних коштів (замовник робіт) обов’язково включає 
до проекту договору на виконання ремонтно-будівельних робіт капітального 
характеру, проектно-вишукувальних робіт, послуг з поточного ремонту та інших 
послуг, розрахунок вартості яких здійснюється відповідно до вимог ДСТУ Б 
Д.1.1-1:2013, послуг з прибирання об’єктів благоустрою та озеленення з 
підрядною організацією норму про внесення змін до договору у частині вартості 
виконання робіт (надання послуг) у разі, якщо управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ буде виявлено 
завищення кошторисної вартості робіт (послуг).  

3.3. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ проводить вибірковий моніторинг виконання зауважень за 
результатами перевірки для видатків із загального фонду міського бюджету у 
кількості не менше 10 відсотків від загальної кількості таких перевірок за 
попередній бюджетний рік. 
 

4. Порядок та строки проведення перевірок 
 

4.1. Кошторисної документації на виконання 
ремонтно-будівельних робіт капітального характеру (капітальний 
ремонт, реконструкція, реставрація, нове будівництво).  

4.1.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ здійснює у повному обсязі перевірку кошторисної документації 
на виконання ремонтно-будівельних робіт капітального характеру.  

4.1.2. Замовники робіт подають в управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ документи згідно з переліком, 
наведеним у додатку 1 до цього Порядку. 

4.1.3. Замовники можуть укладати договори, реєструвати зобов’язання 
без висновку управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“. 

4.1.4. Термін проведення перевірки – 15 календарних днів з дня 
фактичного отримання необхідних документів управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“. За результатами 
проведеної перевірки управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ складає відповідний висновок та скеровує його 
Замовнику робіт.  

4.2. Кошторисної документації для надання послуг з поточного 
ремонту та інших послуг, розрахунок вартості яких здійснюється 
відповідно до вимог ДСТУ Б Д.1.1-1:2013. 

4.2.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ здійснює перевірку документації по об’єктах: 



4.2.1.1. Кошторисна вартість яких становить більше 100 тис. грн. – у 
повному обсязі. 

4.2.1.2. Кошторисна вартість яких становить менше 100 тис. грн. – 
вибірковим методом. 

4.2.2. Для вибору звернень про перевірку вибірковим методом Замовник 
реєструє відповідне звернення в електронній системі управління 
документообігом у Львівській міській раді. За допомогою функції автоматичної 
вибірки документів в електронній системі управління документообігом у 
Львівській міській раді начальником управління щотижнево відбирається на 
перевірку не менше 10 % звернень. Замовники, звернення яких було відібрано 
для перевірки, отримують повідомлення у електронній системі управління 
документообігом у Львівській міській раді про це та передають необхідні 
документи в управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“.  

4.2.3. Замовники можуть укладати договори, реєструвати зобов’язання 
без висновку управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“. 

4.2.4. Замовники подають в управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ документи згідно з переліком, 
наведеним у додатку 2 до цього Порядку. 

4.2.5. Термін проведення перевірки – 15 календарних днів з дня 
фактичного отримання необхідних документів управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“. За результатами 
проведеної перевірки управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ складає відповідний висновок та скеровує його 
Замовнику.  

4.3. Кошторисної документації на проектно-вишукувальні роботи.  
4.3.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 

міського голови“ здійснює перевірку документації по об’єктах: 
4.3.1.1. Кошторисна вартість яких становить більше 50 тис. грн. – у 

повному обсязі. 
4.3.1.2. Кошторисна вартість яких становить менше 50 тис. грн. – 

вибірковим методом. 
4.3.2. Для вибору звернень про перевірку вибірковим методом Замовник 

реєструє відповідне звернення в електронній системі управління 
документообігом у Львівській міській раді. За допомогою функції автоматичної 
вибірки документів начальником управління щотижнево відбирається на 
перевірку не менше 10 % звернень. Замовники, звернення яких було відібрано 
для перевірки, отримують повідомлення в електронній системі управління 
документообігом у Львівській міській раді про це та передають необхідні 
документи в управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“.  

4.3.3. Замовники можуть укладати договори, реєструвати зобов’язання 
без висновку управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“.  

4.3.4. Замовники подають в управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ документи згідно з переліком, 
наведеним у додатку 3 до цього Порядку. 



4.3.5. Термін проведення перевірки – 15 календарних днів з дня 
фактичного отримання необхідних документів управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“. За результатами 
проведеної перевірки управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ складає відповідний висновок та скеровує його 
Замовнику.  

4.3.6. Замовники можуть проводити фінансування виконання 
проектно-вишукувальних робіт згідно з попереднім висновком управління 
фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ без 
надання для перевірки копії експертного звіту з додатками.  

Після проходження експертизи проектно-кошторисної документації для 
підтвердження вартості виконання робіт необхідно скеровувати в управління 
фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ копію 
експертного звіту з додатками та зведеного кошторисного розрахунку вартості 
об’єкта будівництва. 

4.4. Калькуляцій на надання послуг з прибирання об’єктів 
благоустрою та озеленення.  

4.4.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ здійснює у повному обсязі перевірку калькуляцій та 
кошторисної документації на надання послуг з прибирання об’єктів благоустрою 
та озеленення. 

4.4.2. Замовники подають в управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ документи згідно з переліком, 
наведеним у додатку 4 до цього Порядку. 

4.4.3. Термін проведення перевірки – 15 календарних днів з дня 
фактичного отримання необхідних документів управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“. За результатами 
проведеної перевірки управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ складає відповідний висновок та скеровує його 
Замовнику.  

4.5. Кошторисної вартості об’єктів інфраструктури міста при 
прийнятті їх у комунальну власність м. Львова (будівництво, 
реконструкція доріг, інженерних мереж).  

4.5.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ здійснює перевірку кошторисної вартості лише на звернення 
Замовників. 

4.5.2. Замовники подають в управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ документи згідно з переліком, 
наведеним у додатку 5 до цього Порядку. 

4.5.3. Термін проведення перевірки – 15 календарних днів з дня 
фактичного отримання необхідних документів управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“. За результатами 
проведеної перевірки управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ складає відповідний висновок та скеровує його 
Замовнику.  

4.6. Кошторисної документації наявної у складі найбільш 
економічно вигідної тендерної пропозиції, поданої розпорядником 
бюджетних коштів на етапі розгляду тендерної пропозиції на 
відповідність вимогам тендерної документації. 



4.6.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ здійснює перевірку кошторисної документації на звернення 
Замовників у разі необхідності. Таку необхідність визначає Замовник. 

4.6.2. Замовники подають в управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ документи згідно з переліком, 
наведеним у додатку 6 до цього Порядку. 

4.6.3. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ проводить перевірку кошторисної документації поданої у 
тендерних пропозиціях та проектів договорів, поданих Замовниками на етапі 
розгляду пропозицій за результатами аукціону – протягом 7 робочих днів з 
фактичного отримання необхідних документів управлінням фінансового 
контролю департаменту “Адміністрація міського голови“.  

За результатами проведеної перевірки управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ складає висновок про 
відповідність тендерної пропозиції учасника технічним умовам тендерної 
документації та скеровує його Замовнику. 

4.6.4. У разі відсутності необхідності зі сторони Замовника у проведенні 
перевірки кошторисної документації, поданої у тендерних пропозиціях, та 
проектів договорів на етапі розгляду пропозицій за результатами аукціону, 
перевірка проводиться відповідно до п. п. 4.1 - 4.5. 

4.7. За результатами проведених перевірок, визначених у п. п. 4.1 - 4.5, 
управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ 
надає один з таких висновків. 

4.7.1. Попереднє погодження кошторисної вартості виконання робіт 
(послуг) без зауважень.  

4.7.2. Попереднє погодження кошторисної вартості виконання робіт 
(послуг) із зауваженнями щодо завищення вартості виконання робіт (послуг). У 
цьому разі Замовник вносить зміни до договору, укладаючи додатковий договір 
про зменшення вартості робіт (послуг).  

4.8. У разі надання Замовником звернення про перевірку та документів, які 
не відповідають вимогам п. п. 4.1 - 4.6, таке звернення повертається Замовнику 
без розгляду.  
 

5. Порядок реєстрації звернень 
 

5.1. Управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ у день отримання документів, які надходять на перевірку від 
розпорядників бюджетних коштів та замовників робіт, вносить інформацію про 
отримані документи в електронний реєстр згідно з формою, наведеною у 
додатку 7 до цього Порядку.  

5.2. Відомості електронного реєстру скеровуються директору 
департаменту “Адміністрація міського голови“ до 5 числа наступного за звітним 
місяцем. 

5.3. Результати проведених перевірок та моніторингу щоквартально 
оприлюднює управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“ у вигляді аналітичного звіту щодо проведеної перевірки 
документів фінансового характеру на офіційному сайті Львівської міської ради. 
 

 



6. Відповідальність 
 

6.1. Відповідальність за правильність підготовки кошторисної документації 
та проекту договору відповідно до вимог цього Порядку несе Замовник 
(розпорядник бюджетних коштів) в особі його керівника. 

6.2. За невиконання зауважень управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ за результатами проведеної 
перевірки розпорядник бюджетних коштів в особі його керівника несе 
дисциплінарну відповідальність. 

6.3. Відповідальність за порушення термінів проведення перевірки несе 
начальник управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови“. 
 

7. Прикінцеві положення 
 

7.1. Положення набирає чинності з 1 січня 2020 року.  
7.2. Дія Положення поширюється на здійснення перевірок документів 

Замовників, які надійшли в управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ після 1 січня 2020 року. 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому        М. Литвинюк 
 
 

Візи: 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції      Л. Гудима-Місеюк 
 
 
Радник міського голови     В. Довжик 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
       до Порядку проведення перевірки 

управлінням фінансового 
контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ 
кошторисної документації 

 
ПЕРЕЛІК 

документів, які необхідно подавати до управління  
фінансового контролю департаменту “Адміністрація міського голови“ 

для проведення перевірки кошторисної документації на  
ремонтно-будівельні роботи капітального характеру  

(капітальний ремонт, реконструкція,  
реставрація, нове будівництво) 

 
1. Заява на ім’я начальника управління фінансового контролю 

департаменту “Адміністрація міського голови“, надрукована на бланку 
замовника. 

2. Договір (проект договору) на виконання робіт, надання послуг, 
погоджений з юридичною службою. 

3. Договірна ціна (форма № 9). 
4. Календарний план виконання робіт. 
5. Дефектний акт, оформлений та затверджений у встановленому порядку 

(форма № 8). 
6. Локальний (і) кошторис (и) (форма № 1). 
7. Розрахунок загальновиробничих витрат. 
8. Відомість ресурсів (форма №№ 1а, 4а). 
9. Пояснювальна записка. 
10. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

(форма № 5). 
11. Копія експертного звіту з додатками (при наявності). 
12. Проектно-кошторисна документація (на вимогу). 
13. Підтверджуючі документи всіх витрат, включених у договірну ціну (на 

вимогу). 
14. Кошторисна документація в електронному вигляді (на вимогу) (у 

форматі bdsu). 
 

Примітки:  
Кошторисна документація складається відповідно до вимог ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 (зі змінами) та завіряється печатками і підписами замовника та 
підрядника. 

Кошторисну документацію у електронному вигляді необхідно скеровувати 
на електронну скриньку управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови – finance_control_lmr@ukr.net. 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції     Л. Гудима-Місеюк 
 

mailto:finance_control_lmr@ukr.net


          Додаток 2 
       до Порядку проведення перевірки 

управлінням фінансового 
контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ 
кошторисної документації 

 
ПЕРЕЛІК  

документів, які необхідно подавати до управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“ для проведення  

перевірки кошторисної документації для надання послуг з поточного ремонту та 
інших послуг, розрахунок вартості яких здійснюється відповідно до вимог ДСТУ 

Б Д.1.1-1:2013 
 

1. Заява на ім’я начальника управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“, надрукована на бланку 
замовника. 

2. Договір (проект договору) на виконання робіт, надання послуг, 
погоджений з юридичною службою. 

3. Договірна ціна (форма № 9). 
4. Календарний план виконання робіт. 
5. Дефектний акт, оформлений та затверджений у встановленому порядку 

(форма № 8). 
6. Локальний (і) кошторис (и) (форма № 1). 
7. Розрахунок загальновиробничих витрат. 
8. Відомість ресурсів (форма №№ 1а, 4а). 
9. Пояснювальна записка. 
10. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва 

(форма № 5). 
11. Копія експертного звіту з додатками (при наявності). 
12. Проектно-кошторисна документація (на вимогу). 
13. Підтверджуючі документи всіх витрат, включених у договірну ціну (на 

вимогу). 
14. Кошторисна документація в електронному вигляді (на вимогу) (у 

форматі bdsu). 
 

Примітки:  
Кошторисна документація складається відповідно до вимог ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 (зі змінами) та завіряється печатками і підписами замовника та 
підрядника. 

Кошторисну документацію у електронному вигляді необхідно скеровувати 
на електронну скриньку управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови – finance_control_lmr@ukr.net. 
 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції     Л. Гудима-Місеюк 
 

mailto:finance_control_lmr@ukr.net


          Додаток 3 
       до Порядку проведення перевірки 

управлінням фінансового 
контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ 
кошторисної документації 

 
 

ПЕРЕЛІК 
документів, які необхідно подавати до управління фінансового контролю 

департаменту “Адміністрація міського голови“ для проведення  
перевірки кошторисної документації на проектно-вишукувальні роботи 

 
1. Заява на ім’я начальника управління фінансового контролю 

департаменту “Адміністрація міського голови“, надрукована на бланку 
замовника. 

2. Договір (проект договору) на виконання робіт, погоджений з юридичною 
службою. 

3. Протокол погодження договірної ціни. 
4. Календарний план виконання робіт. 
5. Кошторисний розрахунок вартості виконання проектно-вишукувальних 

робіт (форма №№ 2-П, 3-П). 
6. Зведений кошторисний розрахунок вартості об’єкта будівництва. 
7. Завдання на проектування (коригування) (на вимогу). 
8. Розрахунок класу наслідків відповідальності (на вимогу). 
9. Копія експертного звіту з додатками (на етапі підтвердження вартості 

виконання проектно-вишукувальних робіт) (для об’єктів, які згідно з Законом 
України “Про регулювання містобудівної діяльності“ підлягають обов’язковій 
експертизі). 

10. При погодженні вартості коригування ПКД, необхідно скеровувати 
попередній висновок управління фінансового контролю про погодження вартості 
виготовлення ПКД по даному об’єкту (або кошторис на виготовлення ПКД). 

11. Кошторисна документація в електронному вигляді (на вимогу). 
 
Примітки:  
Кошторисна документація складається відповідно до вимог ДСТУ Б 

Д.1.1-7:2013 (зі змінами) та завіряється печатками і підписами замовника та 
підрядника. 

Кошторисну документацію у електронному вигляді необхідно скеровувати 
на електронну скриньку управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови – finance_control_lmr@ukr.net. 
 
 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції     Л. Гудима-Місеюк 
 
 

mailto:finance_control_lmr@ukr.net


          Додаток 4 
       до Порядку проведення перевірки 

управлінням фінансового 
контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ 
кошторисної документації 

 
 

ПЕРЕЛІК 
документів, які необхідно подавати до управління фінансового контролю 

департаменту “Адміністрація міського голови“ для проведення  
перевірки калькуляцій на надання послуг з прибирання  

об’єктів благоустрою та озеленення 
 
 

1. Заява на ім’я начальника управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“, надрукована на бланку 
замовника. 

2. Договір (проект договору) на надання послуг, погоджений з юридичною 
службою. 

3. Калькуляції на надання послуг. 
4. Штатний розпис (витяг зі штатного розпису) підрядної організації. 
5. Розрахунок накладних (матеріальних) витрат підрядної організації. 
6. Калькуляції в електронному вигляді (на вимогу). 
 
Примітки:  
Калькуляції розраховуються з врахуванням вимог рішення виконавчого 

комітету від 10.03.2015 № 116 “Про затвердження класифікації територій м. 
Львова для санітарного прибирання“ та завіряються печатками і підписами 
замовника та підрядника. 

Калькуляції у електронному вигляді необхідно скеровувати на електронну 
скриньку управління фінансового контролю департаменту “Адміністрація 
міського голови – finance_control_lmr@ukr.net. 
 
 
 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції     Л. Гудима-Місеюк 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:finance_control_lmr@ukr.net


          Додаток 5 
       до Порядку проведення перевірки 

управлінням фінансового 
контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ 
кошторисної документації 
 
 

ПЕРЕЛІК 
документів, які необхідно подавати до управління фінансового контролю 

департаменту “Адміністрація міського голови“ для проведення  
перевірки кошторисної вартості об’єктів інфраструктури міста  

при прийнятті їх у комунальну власність м. Львова  
(будівництво, реконструкція доріг, інженерних мереж) 

 
 

1. Заява на ім’я начальника управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“, надрукована на бланку 
замовника. 

2. Довідка про вартість виконаних робіт (форма КБ-3). 
3. Акт приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ – 2в). 
4. Розрахунок загальновиробничих витрат. 
5. Підсумкову відомість ресурсів. 
6. Виконавче (топографічне) знімання, погоджене зі всіма відповідними 

службами м. Львова. 
7. Проектно-кошторисна документація (на вимогу). 
8. Копія експертного звіту з додатками (при наявності). 
9. Видаткові накладні на матеріали, які використовувались при виконанні 

робіт (на вимогу). 
10. Кошторисна документація в електронному вигляді (на вимогу) 
 
Примітки:  
Кошторисна документація складається відповідно до вимог ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 (зі змінами) та завіряється печатками і підписами замовника та 
підрядника. 

Кошторисну документацію у електронному вигляді необхідно скеровувати 
на електронну скриньку управління фінансового контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови – finance_control_lmr@ukr.net. 
 
 
 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції     Л. Гудима-Місеюк 
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          Додаток 6 
       до Порядку проведення перевірки 

управлінням фінансового 
контролю департаменту 
“Адміністрація міського голови“ 
кошторисної документації 
 
 

ПЕРЕЛІК 
документів, які необхідно подавати до управління фінансового  

контролю департаменту “Адміністрація міського голови“  
для проведення перевірки кошторисної документації наявної  
у складі найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції,  
поданої розпорядником бюджетних коштів на етапі розгляду  

тендерної пропозиції на відповідність вимогам  
тендерної документації 

 
 

1. Заява на ім’я начальника управління фінансового контролю 
департаменту “Адміністрація міського голови“, надрукована на бланку 
замовника із вказанням номеру закупівлі, оприлюдненої на веб-порталі Prozorro. 

2. Проект договору на виконання робіт, надання послуг, оприлюднений на 
веб-порталі Prozorro. 

3. Технічне завдання до предмету закупівлі (дефектний акт), оприлюднене 
на веб-порталі Prozorro. 

4. Договірна ціна (форма № 9), оприлюднена на веб-порталі Prozorro.  
5. Локальний (і) кошторис (и) (форма № 1), оприлюднений на веб-порталі 

Prozorro. 
6. Розрахунок загальновиробничих витрат, оприлюднений на веб-порталі 

Prozorro. 
7. Відомість ресурсів (форма №№ 1а, 4а), оприлюднена на веб-порталі 

Prozorro. 
8. Проектно-кошторисна документація, розроблена для визначення 

очікуваної вартості предмету закупівлі (у разі розроблення). 
9. Копія експертного звіту з додатками (при наявності). 
 
Примітка:  
Кошторисна документація складається відповідно до вимог ДСТУ Б 

Д.1.1-1:2013 (зі змінами) та завіряється печатками і підписами підрядника. 
 

 
 
 
Завідувач сектору  
з питань доброчесності  
та запобігання корупції     Л. Гудима-Місеюк 
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