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Про Індекс

Перше комплексне Національне оцінювання рівня
прозорості бюджетного процесу, бюджетний «Оскар»

Унікальна інноваційна Методологія оцінювання та 
онлайн-платформа https://tlb.in.ua з усіма
результатами

37 міст, включно з усіма обласними центрами та м. 
Київ. 50 ОТГ 

22 експерти Громадського Партнерства «За прозорі
місцеві бюджети!»

https://tlb.in.ua


Про
Партнерство

39 громадських організацій та ЗМІ з 17 областей України

Єдина в Україні мережа НУО та ЗМІ, яка фокусується
саме на підвищенні доброчесності, ефективності та 
прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні

Інноваційні підходи та унікальні продукти: Методологія
оцінювання прозорості, Бюджети для громадян, 
Антикорупційні інструменти, акція «Впливай на бюджет 
своєї громади!»….

Реальні зміни та досягнення в містах та громадах



Про
Методологію

Методологія не має аналогів в Україні та фактично виступає 
інструментом просування «ідеальної картини» прозорості 
місцевих бюджетів у майбутньому.

Охоплює всі стадії бюджетного процесу

Три параметри: відкритість інформації, прозорість
рішень, використання інновативних практик

139 критеріїв, кожен оцінюється від 0 до 1, всі оцінки
повністю верифіковані
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Методологію

Рівень прозорості місцевого 
бюджету

Кількість балів за 
Індексом 

прозорості 
місцевого 
бюджету

Непрозорий місцевий 
бюджет

0-16 б. 

Задовільний рівень 
прозорості бюджету

17-48 б. 

Високий рівень прозорості 
бюджету

49-71 б. 

Інновативний рівень 
прозорості бюджету

71-100 б.

Параметр 

Максимальна 

незважена 

сума балів за 

параметром

Максимальна 

зважена 

оцінка за 

параметром

Відкритість 

інформації 62 44

Прозорість 

рішень 37 27

Інновативні 

практики 40 29

Загалом 139 100



Як це
працює?

Оприлюднення та публічне 
обговорення рейтингу та 

рекомендацій, передача їх 
ОМС

Впровадження ОМС 
рекомендацій

Позитивні зміни в рівні
бюджетної прозорості

Оцінювання рівня бюджетної
прозорості, формування 
рейтингу та рекомендацій
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Ключові 
рекомендації

Ефективна комунікація та залучення громадян до 
формування бюджетної політики  

Наповнення всією інформацію розділу «Про бюджет»
та створення окремого розділу для інформування
про діяльність КП

Використання інновативних практик: «бюджет для 
громадян», візуалізація видатків («відкритий бюджет»), 
оприлюднення даних у машиночитних форматах
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