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ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ
Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна
підзвітність та підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування
інтересам мешканців територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне
бюджетне законодавство, на сьогодні є недостатніми можливості для реалізації
права громадськості на інформацію про бюджет і врахування точки зору
громадськості під час прийняття рішень щодо використання бюджетних коштів. Як
наслідок, мешканці громади не знають, на що йдуть сплачені ними податки і в
кінцевому результаті громадяни не можуть оцінити якість та вартість суспільних
послуг, що надаються за бюджетні кошти, а також закуплених за кошти бюджету
товарів та робіт. З іншого боку, враховуючи недостатню поінформованість громадян
про бюджетні процеси, а також обмежені можливості для участі в прийнятті
бюджетних рішень, складний формат подання бюджетної інформації для пересічних
громадян, не дає можливості органам місцевого самоврядування здійснювати
ефективну взаємодію з громадянами щодо їх очікувань та побажань щодо розподілу
публічних коштів через низький рівень якості меседжів громадян, та їх відповідності
можливості органів місцевого самоврядування в процесі управління публічними
фінансами, або носить конфронтаційний характер і не дозволяє двом сторонам
налагоджувати партнерські взаємовідносини та спільно виробляти рішення з
урахуванням інтересів кінцевих отримувачів їх результатів. Зважаючи на викладене,
на даному етапі розвитку бюджетного процесу в Україні вкрай необхідним є
підвищення рівня прозорості та публічності бюджетного процесу, що дасть змогу
захищати інтереси суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення
корупційних діянь і передбачає відкритість управління бюджетними коштами на
всіх етапах бюджетного процесу.
Визначений українським законодавством порядок складання, розгляду,
затвердження та виконання місцевих бюджетів вимагає застосування певного
інструментарію для вимірювання прозорості та публічності бюджетного процесу.
Тому для подальшого удосконалення бюджетних процедур на місцевому рівні
пропонується використовувати комплексну Методологію оцінки прозорості
місцевих бюджетів, яка враховує, як чинне національне законодавство, так і визнані
міжнародні стандарти забезпечення прозорості публічних фінансів.
З 2018 року, у відповідь на визначені потреби, розпочалось здійснення
оцінювання відкритості та доступності бюджетної інформації та бюджетних рішень,
а також глибини та якості залучення громадян до бюджетного процесу за
використанням Методології оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка була
розроблена групою експертів Громадського Партнерства «За прозорі місцеві
бюджети!» в співпраці з Асоціацією міст України та науковцями Національної
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академії державного управління в рамках проекту Фонду Східна Європа
«Публічні бюджети від А до Я» за підтримки Європейського Союзу.
Метою здійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної
системи моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу
та інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та
виконання місцевих бюджетів як на рівні окремої громади, так і по Україні загалом.
Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації,
комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої
інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки,
можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення. Не в останню чергу
підвищення прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і
результативному управлінню бюджетними коштами.
Основними завданнями оцінки є:
 запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою
збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними
коштами на кожній стадії бюджетного процесу;
 створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному
процесі;
 підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного
інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,
 підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню
порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом співставлення
показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів;
 висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності
використання бюджетних коштів для їх досягнення;
 задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання
публічних коштів;
 забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання
бюджетних коштів;
 створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході
управління публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу;
 створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського
суспільства до процесу контролю ефективності та цільового використання
публічних коштів;
 підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання
бюджетних коштів на місцевому рівні;
 розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного
муніципалітету, щодо підвищення прозорості бюджету громади.
Виконання визначених завдань очікується шляхом:
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 орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання
бюджетних коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї
діяльності;
 надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у
підвищення активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості
до участі в бюджетному процесі;
 розробки та пропаганди використання інноваційних методик інформування
та участі на всіх стадіях бюджетного процесу та на всіх рівнях місцевих бюджетів;
Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами
сьогоднішнього законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього
нормативного горизонту. Значна частина показників виходить за межі наявних
обов’язкових процедур – ці показники демонструють значне випередження діючих в
Україні стандартів, проте базуються на міжнародних стандартах та практиках
забезпечення прозорості публічних бюджетів, які передбачають простоту,
доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні рішення для
громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах. Зокрема,
критерії Методології формувались з урахуванням рекомендаціи, які надають
загальні Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та підзвітності
Глобальної ініціативи з фіскальної прозорості (GIFT), Кодекс прозорості бюджету
МВФ, Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з
питань бюджетного управління та інш.
Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії оцінки
прозорості місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетнии та Податковии
кодекси України, Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до
публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів», ряд
нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, приинятих на підставі і на
виконання Бюджетного Кодексу, а також суміжного законодавства, Указ Президента
«Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики».
Поточний звіт присвячено аналізу забезпечення прозорості місцевого бюджету
протягом перших двох етапів бюджетного циклу 2018 р.: складання проекту
бюджету, його розгляду та затвердження рішення про бюджет.
Детально з підґрунтям, яке слугувало основною для визначення критеріїв
Методології оцінки прозорості місцевих бюджетів, з структурою оцінки прозорості,
переліком критеріїв, а також підходом до визначення рейтингової оцінки можна
ознайомитись на сайті Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети».
Звіт складався на основі спільної оцінки відповідальними представниками
органу місцевого самоврядування, який проходить оцінювання, та експертами
Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!».
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"Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів у містахпартнерах Проекту ПРОМІС реалізується за фінансової допомоги Проекту
міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС),
який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки
Уряду Канади, та Європейського Союзу. Методологія оцінки прозорості місцевих
бюджетів створена Фондом Східна Європа спільно з Громадським партнерством «За
прозорі місцеві бюджети!» в партнерстві з Асоціацією міст України в рамках
ініціативи «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення
громадянського суспільства» за підтримки Європейського Союзу.
Точка зору, відображена у цьому звіті, є винятковою відповідальністю авторів і
може не співпадати з точкою зору Проекту ПРОМІС, Федерації канадських
муніципалітетів, Уряду Канади та Європейського Союзу".
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ВИСНОВКИ
ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОЦІНКИ
СКЛАДАННЯ,
РОЗГЛЯДУ
ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ МІСТА БЕРДЯНСЬКА НА 2018 РІК
Проведена оцінка прозорості та відкритості чотирьох етапів бюджетного
процесу: «Складання проектів бюджету», «Розгляд проекту бюджету та прийняття
рішення про місцевий бюджет», «Виконання бюджету, включаючи внесення змін до
рішення про місцевий бюджет», «Підготовка та розгляд звіту про виконання
бюджету і прийняття рішення щодо нього» дозволила встановити задовільний
рівень прозорості, відкритості та інноваційності бюджетного процесу міста
Бердянська із показником загальної оцінки на рівні 41,58%, що відповідно до
прийнятої шкали відповідає задовільному рівню.
Установлений задовільний рівень відкритості та прозорості місцевого бюджету
м. Бердянська свідчить про можливість суттєвого підвищення оцінки за рахунок
належного виконання вимог бюджетного законодавства та упровадження
інноваційних інструментів.
Аналіз параметрів оцінки засвідчив, що м. Бердянськ за параметром відкритості
інформації місто отримало 54% (24,0 із 44 балів), за параметром прозорість рішень
48% (13,0 із 27 балів), за параметром інновативні практики 16% (5,0 із 29 балів).
Отже, можна зробити висновок, що найбільший потенціал для підвищення оцінки у
майбутньому за параметром інновативні практики (можливе підвищення оцінки у
2019 році у чотири рази). Однак, за параметрами відкритості інформації та
прозорості рішень також зберігається можливість підвищити показники оцінки
щонайменше удвічі.
Аналіз показників оцінки за етапами бюджетного процесу засвідчив, що
м. Бердянськ за етапом складання проектів бюджету отримало 32% (9,0 із 28 балів),
за етапом розгляду та затвердження бюджету отримало 52% (13,0 із 25 балів), за
етапом виконання бюджету отримало 55% (15,0 із 28 балів) та за етапом звітування
23% (4,0 із 19 балів).
Таким чином, завдяки проведеній оцінці встановлено, що м. Бердянськ має
значний потенціал для підвищення рівня відкритості та прозорості бюджетного
процесу. Важливо, що для підвищення показників не потрібно проводити значні
структурні зміни, а достатньо вибудовати процеси за зрозумілими алгоритмами,
систематизувати та уніфікувати розміщену інформацію, забезпечити оприлюднення
інформації яка готується під час розробки, прийняття, виконання та звітування про
виконання місцевого бюджету.
Етап складання бюджету.
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За результатами оцінки прозорості та відкритості етапів складання, розгляду
та затвердження бюджету м. Бердянська на 2018 р. , зокрема, етапу «Складання
проектів бюджету» оцінка м. Бердянськ склала 32,37%, за показником відкритість
інформації –70%; прозорість рішень –23,08%, інновативні практики – 18.75%.
Максимально можлива оцінка була присвоєна за показником «Стратегія
розвитку громади» –100% виконання.
За показником «Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та
збори» м.Бердянськ отримало 75% виконання.
За показником «Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за
плановим два бюджетні роки» м.Бердянськ отримало 66,67% виконання.
«Програма соціально-економічного розвитку» – 57,5%
Найнижчі оцінки отримано за такими показниками:
«Розділ про бюджет на сайті» – 18,75%
«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік» –
0%
«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на
наступний рік» – 0%.
Етап розгляду проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет.

За результатами оцінки прозорості та відкритості етапів складання, розгляду
та затвердження бюджету м. Бердянська на 2018 р., зокрема, етапу «Розгляд проекту
бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет» оцінка м. Бердянськ склала
51,43%, за показником відкритість інформації – 64,29%; прозорість рішень – 64,29%,
інновативні практики – 0,0%.
За показником «Рішення про бюджет» м.Бердянськ отримало 100% виконання.
За показником «Паспорти бюджетних програм» м.Бердянськ отримало 100%
виконання.
За показником «Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»
м.Бердянськ отримало 80% виконання.
За показником «Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік»
м.Бердянськ отримало 80% виконання.
За показником «Проект рішення про місцевий бюджет» м.Бердянськ отримало
75% виконання.
За показником «Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про
бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)» м.Бердянськ отримало 25%
виконання.
За
показниками
«Бюджет
для
громадян»,
«Онлайн-інструменти
консультування з громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік»,
«Бюджетні запити», м.Бердянськ отримало 0% виконання.
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Етап виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий
бюджет

За результатами оцінки прозорості та відкритості етапів складання, розгляду
та затвердження бюджету м. Бердянська на 2018 р. , зокрема, етапу «Виконання
бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет» оцінка м.
Бердянськ склала 55,13%, за показником відкритість інформації –52,17%; прозорість
рішень –85,71%, інновативні практики – 38.89%.
За показниками «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» та
«Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі» м.Бердянськ отримало 100%
виконання.
За показниками «Зміни до бюджету» та «Бюджет участі» м.Бердянськ отримало
85,71%.
За показником «Доброчесність використання системи закупівель Prozorro»
м.Бердянськ отримало 75,0%.
За показником «Діяльність комунальних підприємств» м.Бердянськ отримало
22,22%.
За показниками «Титульні списки капітальних видатків», «Ефективність
комунальних підприємств», «Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації»
м.Бердянськ отримало 0%.
Етап підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету

За результатами оцінки прозорості та відкритості етапів складання, розгляду
та затвердження бюджету м. Бердянська на 2018 р. , зокрема, етапу «Підготовка та
розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо нього» оцінка
м. Бердянськ склала 22,22%, за показником відкритість інформації – 37,5%;
прозорість рішень – 0%, інновативні практики – 0%.
За показником «Річний звіт про використання бюджету» м.Бердянськ отримало
100%.
За показником «Звіт про виконання Програми соціально-економічного
розвитку» м.Бердянськ отримало 33,33%.
За показниками «Квартальні звіти про використання бюджету», «Звіти про
виконання паспортів бюджетних програм», «Оприлюднення звітів про використання
коштів місцевого бюджету в машиночитному форматі», «Звіти за результатами
оцінки ефективності виконання бюджетних програм», «Публічний звіт голови про
виконання бюджету за рік», «Залучення громадян до оцінки виконання бюджету
("учасницький аудит")» м.Бердянськ отримало 0%.

Представництво
Європейського Союзу в
Україні

10

Таким чином оцінка засвідчила про достатньо високий відсоток виконання
формальних вимог бюджетного процесу, стратегічного планування та розробки
планів соціально-економічного та культурного розвитку. Однак процеси розробки,
прийняття та звітування про виконання бюджету залишаються закритими для
участі громадян.
Існуючий підрозділ «Місцевий бюджет» далекий від кращих існуючих зразків в
Україні. У разі удосконалення існуючої структури розділу «Міський бюджет»
відбудеться значне підвищення його інформативності. Для цього необхідно
забезпечити оприлюднення такої інформації:
- переліку головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів
ЄДРПОУ;
- посилань на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі
E-Data;
- Програми соціально-економічного розвитку громади;
- оприлюднення актуального бюджету з урахуванням усіх змін, що були внесені
протягом року;
- розробку та оприлюднення «бюджету для громадян»;
- кошторису на утримання органу місцевого самоврядування;
- паспортів бюджетних програм усіх головних розпорядників, актуалізовані
паспорти (з наказами про їх затвердження та з наказами про затвердження у новіи
редакції), та звіти про їх виконання;
- титульного переліку капітальних видатків, а також використання існуючої
або створення власної Інтерактивної онлаин-платформи пооб’єктної візуалізації, з
вказанням посилання на мапу;
- посилань на портал відкритих даних (свіи або державнии), де бюджетні данні
оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію
щодо бюджету участі.
Дану рекомендацію достатньо легко виконати, забезпечивши оприлюднення
всієї інформації та документів, підготовлених в межах бюджетного процесу і яка
знаходиться у розпорядженні Бердянської міської ради.
Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті.

У м. Бердянську запроваджені усталені практики забезпечення прозорості
бюджетного процесу. До позитивних прикладів слід віднести актуалізацію
показників бюджету у разі внесення змін до відповідного рішення про місцевий
бюджет. Однак, відсутні діючи інструменти інформування громадян щодо
можливостей участі в бюджетному процесі, подання й обробки пропозицій від
громадян під час складання бюджетів, залученням багатосторонніх робочих груп до
процесу розробки бюджету.
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У Бердянській міській раді відсутня усталена практика розробки та
популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян)
– подання бюджету, інформації про його структуру, доходи і видатки, про
бюджетний процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та
досягнуті результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів,
доступної мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного
процесу, а також для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних
рішень та оцінки їх ефективності. Громадський бюджет створюється для
забезпечення відкритості і прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це
інформування з основних положень державного або місцевого бюджету, у спосіб,
який є зрозумілим для всіх громадян. Зазвичай Громадський бюджет
використовують для представлення проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін
до бюджету та звіту про виконання бюджету.
Бердянська міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних онлайн-платформ для візуалізації бюджету, з використанням графіків, діаграми, схем,
блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення показників доходів та
видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння із попередніми та
плановими показниками.
Також Бердянська міська рада не використовує онлайн-інструменти для
отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з
можливістю відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й
мотивації).
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
За результатами оцінки прозорості та відкритості етапів складання, розгляду та
затвердження бюджету м. Бердянська на 2018 р. підготовлені рекомендації,
виконання яких, дозволить підвищити рівень прозорості та відкритості бюджетного
процесу, а також залучити до нього громадян.
Наведені нижче рекомендації стосуються окремих показників, які мали
наибільшии негативнии вплив на загальну оцінку. Відповідно врахування наведених
рекомендаціи дозволить суттєво підвищити загальну оцінку прозорості та
відкритості етапів складання, розгляду та затвердження бюджету м. Бердянська.

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету» поточна оцінка
- 0 %.
З метою створення сприятливих умов для участі громадян в управлінні
місцевими справами вважаємо за необхідне рекомендувати розробити та схвалити
нормативно-правовии акт, якии буде чітко визначати порядок організації, в період з
15 липня по 15 жовтня року, якии передує плановому, процедури збору пропозиціи
від громадян, щодо проекту бюджету на наступнии рік, їх систематизації та
узагальнення, підготовки звіту, а також підготовку мотивованих відповідеи у разі
відхилення наданих пропозиціи. Звіт за результатами розгляду пропозиціи, якии
містить інформацію про враховані та невраховані пропозиції, обґрунтування або
мотивацію приинятих рішень має бути оприлюднении у розділі «Міськии бюджет».
«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки
бюджету на наступний рік» поточна оцінка 0 %.
Рекомендуються розпорядженням міського голови створити багатосторонню
робочу групу, яка, з 15 липня поточного року, буде задіяна в процесі планування
бюджету. Регламент роботи такої багатосторонньої робочої групи, а також графік
засідань має бути також затверджении розпорядженням міського голови. Доцільно
включили до складу багатосторонньої робочої групи представників зацікавлених
сторін: працівників виконавчих органів, депутати, комунальних підприємств та не
менше 50% представників інститутів громадянського суспільства, науковців,
підприємців). Засідання робочої групи мають анонсуватися не менше ніж за 10 днів,
порядок деннии, проекти рішень та протокол засідання багатосторонньої робочої
групи (аудіо або відеозапис) оприлюднюються на офіціиніи сторінці Бердянської
міської ради у мережі Інтернет.
Рекомендовано на офіційній сторінці у мережі Інтернет Енергодарської міської
ради розмістити інформацію про:
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створення в Енергодарській міській раді робочої групи, до якої входять
представники різних зацікавлених сторін (представники виконавчих органів міської
ради, депутати, представники інститутів громадянського суспільства, науковці,
бізнесмени)
 документ, яким передбачено процедури роботи такого багатостороннього
дорадчого органу;
 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування
бюджету на 2019 рік;
 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування
бюджету в період з 15 липня до моменту подання проекту бюджету на розгляд
депутатських комісій;
 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з
обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування пропозицій, отриманих
від багатостороннього дорадчого органу, до складу якої входять представники
різних зацікавлених сторін.


«Розділ Бюджет на сайті»: поточна оцінка – 18,75%.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 13% (зі 100%
можливих) за показником 7. Під час оцінювання зафіксована відповідність лише 3
критеріям із 16. На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради
створений окремий розділ «Міський бюджет» присвячений питанням місцевого
бюджету1.
Вважаємо за доцільне рекомендацію щодо удосконалення структури розділу
«Міський бюджет» та оприлюднення такої інформації:
- переліку головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів
ЄДРПОУ;
- посилань на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі
E-Data;
- Програми соціально-економічного розвитку громади;
- оприлюднення актуального бюджету з урахуванням усіх змін, що були внесені
протягом року;
- розробку та оприлюднення «бюджету для громадян»;
- кошторису на утримання органу місцевого самоврядування;
- паспортів бюджетних програм усіх головних розпорядників, актуалізовані
паспорти (з наказами про їх затвердження та з наказами про затвердження у новіи
редакції), та звіти про їх виконання;
- титульного переліку капітальних видатків, а також використання існуючої
або створення власної Інтерактивної онлаин-платформи пооб’єктної візуалізації, з
вказанням посилання на мапу;
1

https://bmr.gov.ua/index.php?id=115
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- посилань на портал відкритих даних (свіи або державнии), де бюджетні данні
оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію
щодо бюджету участі.
«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на
наступний рік (бюджетні слухання)» поточна оцінка 25% (1 критеріи з 4-х ).
Вважаємо за доцільне рекомендацію, щодо організації та проведення
консультацій з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет. Статутом
територіальної громади міста Бердянська визначено, що члени територіальної
громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на
громадських слуханнях, з розробки проектів міського бюджету та місцевих програм
соціально-економічного і культурного розвитку, та з інших питань, актуальних для
жителів міста.
Такі бюджетні слухання проводилися 6.12.2016 стосовно проекту бюджету на
2017 р. Тобто, у місті Бердянську є досвід подібних заходів. Можливо, доцільно
розробити окремий порядок консультацій з громадськістю щодо проекту рішення
про бюджет на наступний рік (бюджетні слухання), затвердити відповідний план та
проводити такі консультації.
«Бюджет для громадян» поточна оцінка 0 %.
У Бердянській міській раді відсутня усталена практика розробки та
популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян)
– подання бюджету, інформації про його структуру, доходи і видатки, про
бюджетний процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та
досягнуті результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів,
доступної мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного
процесу, а також для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних
рішень та оцінки їх ефективності. Громадський бюджет створюється для
забезпечення відкритості і прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це
інформування з основних положень державного або місцевого бюджету, у спосіб,
який є зрозумілим для всіх громадян. Зазвичай Громадський бюджет
використовують для представлення проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін
до бюджету та звіту про виконання бюджету.
З метою розробки Громадського бюджету передбачити витрати на підвищення
кваліфікації для працівників Бердянської міської ради, участь у короткотерміновому
навчанні з питань прозорості та відкритості бюджетного процесу (у центрах
підвищення кваліфікації керівних кадрів та у Дніпропетровському регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління при
Президентові України). Використання існуючих ІКТ та платформ для візуалізації
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бюджетів. Ураховуючи потребу у виданні певної кількості бюджетів для громадян
слід передбачити відповідні витрати у місцевому бюджеті.
«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на
наступний рік (бюджетні слухання)» поточна оцінка 25%.
Вважаємо за доцільне рекомендацію, щодо організації та проведення
консультацій з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет. Мешканці міста
Бердянська мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на
громадських слуханнях, з розробки проектів міського бюджету та місцевих програм
соціально-економічного і культурного розвитку, та з інших питань, актуальних для
жителів міста.
«Титульні списки капітальних видатків» - 0%.
На офіціиніи веб-сторінці Бердянської міської ради у мережі Інтернет не
оприлюднені титульні списки капітальних видатків, також неможливо встановити,
чи затверджені таки списки.
«Діяльність комунальних підприємств» - 22%
Відповідно до Постанови КМУ №835, від 21.10.2015 «Про затвердження
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих
даних» наведено перелік даних, які в обов’язковому порядку оприлюднюються у
форматі відкритих даних органами місцевого самоврядування, до цих даних
належить інформація про діяльність комунальних підприємств.
На офіціиніи сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради
(https://bmr.gov.ua/index.php?id=183) є розділ присвячении відкритим даним
комунальних підприємств, у якому наведено перелік КП, але щоб продивитись
інформацію про потрібне підприємство треба подати заяву для реєстрації на
Єдиному державному веб-порталі відкритих даних (тільки для юридичних осіб).
Тобто фактично пересічнии громадянин не зможе просто заити на саит міської ради і
продивитись потрібну інформацію про потрібне комунальне підприємство. Отже,
доцільно створити окремии підрозділ для розміщення повної інформації про
діяльність комунальних підприємств міста:
- назва, сфера діяльності, керівник , контактні відомості, ЄДРПОУ;
- фінансові плани всіх КП у вигляді Excel таблиць, або в іншому форматі
електронних таблиць;
- звіти про виконання фінансових планів всіх КП;
- реєстр укладених КП договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з
коштів місцевого бюджету;
- звітність та реєстр боргових зобов’язань обов’язково в машиночитному
форматі.
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«Ефективність комунальних підприємств» -0%.
На офіціиніи сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради відсутня
інформація про створення наглядових рад на комунальних підприємствах, також не
оприлюднені плани розвитку КП та звіти про виконання таких планів.
Вважаємо за доцільне рекомендувати створити наглядові ради на ключових
комунальних підприємствах, оприлюднити плани розвитку всіх КП та звіти про
виконання планів розвитку всіх КП.
«Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізація» - 0%.
Бердянська міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних онлаин-платформ для візуалізації бюджету, титульного списку капітальних видатків з
використанням графіків, діаграми, схем, блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення
та унаочнення показників доходів та видатків міського бюджету, їх темпів та
динаміки, порівняння із попередніми та плановими показниками.
«Звіти про виконання паспортів бюджетних програм» - 0 %.
Згідно з п.3 ст.28 Бюджетного кодексу України міська рада на своєму сайті
повинна оприлюднити звіти (інформацію) про виконання бюджету в розрізі
головних розпорядників. Відтак рекомендація полягає в оприлюдненні зазначеної
інформації.
«Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік» - 0 %.
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Інформація щодо публічного звіту Бердянського міського голови про
виконання місцевого бюджету на відкритій зустрічі з громадою відсутня.
«Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних
програм» - 0%
Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм
готуються за формою, встановленою Наказом Міністерства фінансів України від
17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендаціи щодо здіиснення
оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13), а
також Листом Міністерства фінансів України від 19.09.2013 р. № 31-05110-145/27486, щодо «Удосконалення методики здіиснення порівняльного аналізу
ефективності бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів
місцевих бюджетів».
За результатами оцінки вважаємо за доцільне рекомендувати провести оцінку
ефективності виконання бюджетних програм та оприлюднити відповідні звіти.
Щонаименше це дозволить провести критичне аналізування існуючих бюджетних
програм і досягнутих результатів, внести до них відповідні зміни, або взагалі
скасувати.
«Залучення громадян до оцінки виконання бюджету («учасницький
аудит»)- 0%.
Механізм для активної участі громадян в громадському нагляді передбачає
пряме залучення громадян та груп громадянського суспільства в процес аудиту.
Учасницькі аудити засновані на спільніи роботі громадянського суспільства та
вищих контролюючих інституціи, в якіи організації громадянського суспільства
надають корисну, кваліфіковану та добре обґрунтовану інформацію про якість
сервісів, які надають державні агенції. Організації громадянського суспільства
схильні зосереджуватись на наданні послуг, які є близькими до прямих користувачів,
а також можуть здіиснювати моніторинг окремих аспектів у галузі, що може
збагатити розуміння ситуації аудиторами.
За
інформацією
саиту
Бердянської
міської
ради
(https://bmr.gov.ua/index.php?id=235) створено Центр громадських ініціатив згідно з
реалізацією проекту "Впровадження механізму формування і ефективного
виконання бюджету та Плану стратегічного розвитку", що став переможцем
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування у
2003 році. Відповідно у м. Бердянську існують всі необхідні умови для
запровадження учасницького аудиту.
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Загальна рекомендація:
Відеозаписи сесій Бердянської міської ради, засідань постійних комісій,
спільних засідань депутатських комісій оприлюднено на Youtube-каналі Бердянської
міської
ради
https://www.youtube.com/watch?list=PLj5mVAouo32y5OKqRFckegcKkgcmC6YR&time_continue=4&v=3jdDtVE1zI4.
Однак, усі оприлюднені записи не систематизовані. У зв’язку із цим
рекомендуємо систематизувати усі записи за окремими комісіями, виділивши
спільні засідання в окремий розділ, а також окремо для записів сесій. На самому сайті
або у розділі комісій навести дати засідань із прямим посиланням на запис, або
використовуючи функціонал Youtube, вмонтовувати посилання на відео у код
сторінки на офіційній сторінці Бердянської міської ради.
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА
2018 Р. МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Загальна оцінка за цим етапом становить 32,37%, у розрізі трьох основних
параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 70,0%,
прозорість рішень – 23,08%, інновативні практики – 18,75%. Тобто, даний
компонент оцінки має потенціал для удосконалення. Нижче наведені пояснення до
окремих показників оцінки із зазначенням стислих рекомендацій.
Показник 1. Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за
плановим два бюджетні роки
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 66,67% (зі
100% можливих) за показником 1.
У Бердянській міській раді є прогноз доходів та видатків на плановий та два
наступні за плановим бюджетні роки. Даний документ затверджено 15.12.2017 р.
рішенням виконавчого комітету «Про схвалення прогнозу міського бюджету на
2019-2020 роки» №412. Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два
бюджетні періоди включає індикативні прогнозні показники місцевого бюджету за
основними видами доходів, фінансування, видатків і кредитування, індикативні
прогнозні показники місцевого боргу та гарантованого територіальною громадою
міста боргу, а також індикативні прогнозні показники за бюджетними програмами,
які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів.
Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
подано до Бердянської міської ради разом з проектом рішення про місцевий бюджет.
Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди схвалено
виконавчим органом Бердянської міської ради відповідно до вимог ст. 21
Бюджетного кодексу України.
Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради «Про схвалення
прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки» від 15.12.2017 р. №412 оприлюднено
на офіційному сайті Бердянської міської ради2.
Прогноз оприлюднено 15.12.2017 р., однак, відсутня інформація про своєчасне
оприлюднення (за 20 днів до розгляду з метою затвердження) проекту прогнозу на
плановий та два наступні за плановим бюджетні роки.
Показник 2. Стратегія розвитку громади.

2

https://bmr.gov.ua/fileadmin/php/isp_decision.php?uid=11557
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За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100%
можливих) за показником 2.
Рішенням Бердянської міської ради від 12.07.2013 № 10 затверджено Стратегію
розвитку міста Бердянська на період до 2017 року. У Стратегії визначено місію міста:
Бердянськ - унікальне українське місто, що є комфортним і молодіжним курортом,
осередком активного дозвілля й розваг Північного Приазов'я, розвинутим центром
екологічно-коректної промисловості і морської логістики; місто, привабливе для
життя, бізнесу, відпочинку.
Стратегія розвитку міста Бердянська на період до 2017 року оприлюднена на
сайті Бердянської міської ради у розділі «НАШЕ МІСТО»34.
Згідно з розпорядженням Бердянського міського голови «Про затвердження
складу робочої комісії з розробки проекту Стратегії розвитку м. Бердянськ на період
до 2022 року» від 13 червня 2017 р. № 192-р, створено робочу групу, яка працює над
розробкою нової Стратегії. 5 У грудні 2017 р. Відбулося перше засідання цієї робочої
групи.
На сайті Бердянської міської ради розміщено проект рішення №41 сесії №42
Бердянської міської ради «Про затвердження Стратегії розвитку освіти міста
Бердянська на 2018-2022 роки», яке заплановано розглянути 15.03.2018.6.
Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 57,5% (зі 100%
можливих) за показником 3.
Станом на 15.03.2018 р. Програма соціально-економічного та культурного
розвитку м. Бердянськ на 2018 рік затверджена Бердянською міською радою.
Затверджена ПСЕР оприлюднена на офіційній веб сторінці, однак без усіх додатків.
У 2017 р. Програма соціально-економічного та культурного розвитку
м. Бердянськ на 2017 рік була затверджена 23.03.2017 р.7

3
4

https://bmr.gov.ua/index.php?id=34
https://bmr.gov.ua/index.php?id=15

5

https://bmr.gov.ua/index.php?id=34&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fdocumentation%2Fdepartment_economy%2
Fstrategiya%2Fsait_Sklad__rob.gr._STRATEG_do_2022_r..pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locatio
nData=34%3Atx_dam%3A55004&juHash=a347b29285839867b0fcf39d4be4c99fa7a9598d
6
https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000905
7

https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000272&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fdocumentation%2Fdepartment_eco
nomy%2Fsocial_development%2FPROGRAMA_2017.doc&juSecure=1&mimeType=application%2Fmsword&locatio
nData=800000272%3Atx_dam%3A50595&juHash=f2dfe216f1109a4be4ae2748752cd102cfed839f
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Показник 4. Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на
наступний рік
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100%
можливих) за показником 4.
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради відсутня
інформація про:
 затвердження Бердянською міською радою нормативно-правового акта,
яким визначено процедуру збору пропозицій від громадян під час складання
бюджету на наступний рік;
 заходи зі збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на 2018
р. у 2017 році;
 заходи зі збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на 2018
рік проведено в період з 15 липня по 15 жовтня 2017 року;
 складання та оприлюднення звіту про отримані пропозиції від
громадськості під час складання бюджету на 2018 рік, а також про враховані та не
враховані пропозиції та обґрунтування й мотивування таких рішень.
У міста Бердянськ є потенціал, для суттєвого підвищення результатів оцінки за
даним показником. Так, у місті створені та успішно функціонують 12 Центрів
громадських ініціатив (далі – ЦГІ, ЦГІ «Коса», ЦГІ «Слободка», ЦГІ «32 округ», ЦГІ
«Центр міста», ЦГІ «Військове містечко», ЦГІ «8 березня», ЦГІ «АЗМОЛ», ЦГІ «Ліски»,
ЦГІ «Колонія-Макорти», ЦГІ «АКЗ», ЦГІ «Скловолокно», ЦГІ «Нагірна частина міста»).
ЦГІ були створені під час реалізації проекту «Впровадження механізму формування і
ефективного виконання бюджету та Плану стратегічного розвитку», який став
переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого
самоврядування у 2003 році.8
Згідно із положеннями завдання та функції ЦГІ полягають у прийнятті та
реєстрація пропозицій і заяв мешканців міста щодо вирішення соціальних та
економічних проблем, а також наданні кваліфікованої інформаційної допомоги
мешканцям міста щодо:
 переліку робіт та програм з благоустрою житлового та комунального
господарств мікрорайонів міста, запланованих у бюджеті місцевого самоврядування
згідно з планом стратегічного розвитку міста;
 стану виконання запланованих робіт та програм з фактичним їх
фінансуванням;
 заходів щодо наповнення доходної частини бюджету;
Також ЦГІ відповідно до встановлених термінів проводять узагальнений аналіз
виконання зауважень, заяв, пропозицій мешканців міста, а також інформування
мешканців міста щодо фактичного виконання робіт та програм з благоустрою
мікрорайону згідно з Планом стратегічного розвитку міста.

8
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Тобто ЦГІ можуть в межах існуючих повноважень та завдань організовувати й
проводити роботу зі збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на
наступний рік у період з 15 липня по 15 жовтня поточного року, а також
здійснювати підготовку звіту за результатами розгляду поданих пропозицій, їх
урахування або мотивованого відхилення.
Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу
розробки бюджету на наступний рік.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100%
можливих) за показником 5.
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради відсутня
інформація про:
 створення у Бердянській міській раді робочої групи, до якої входять
представники різних зацікавлених сторін (представники виконавчих органів міської
ради, депутати, представники інститутів громадянського сусіпльства, науковці,
бізнесмени)
 документ, яким передбачено процедури роботи такого багатостороннього
дорадчого органу;
 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування
бюджету на 2018 рік
 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування
бюджету в період з 15 липня до моменту подання проекту бюджету на розгляд
депутатських комісій?
 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з
обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування пропозицій, отриманих
від багатостороннього дорадчого органу, до складу якої входять представники
різних зацікавлених сторін.
Показник 6. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та
збори
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 75% (зі 100%
можливих) за показником 6.
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради розміщено
Статут територіальної громади міста Бердянська (нова редакція). У Статуті ст.ст. 4551 визначено порядок проведення громадських слухань. У Статуті визначено, що
громадські слухання – це форма участі громадськості в здійсненні повноважень
місцевого самоврядування, метою яких є ознайомлення громадськості міста з
позицією міської влади з актуальних проблем міста та отримання від мешканців
міста пропозицій та зауважень з цих питань у формі безпосереднього спілкування.
Також у Статуті визначено, що члени територіальної громади міста мають
право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських
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слуханнях, з розробки проектів міського бюджету та місцевих програм соціальноекономічного і культурного розвитку, та з інших питань, актуальних для жителів
міста. При обговоренні питань, винесених на громадські слухання, членам
територіальної громади міста повинна бути забезпечена можливість вільно
висловлювати власну позицію і вносити пропозиції.
У ст. 46 Статуту визначено, що Громадські слухання скликаються міським
головою не менш як один раз на рік. Громадські слухання можуть проводитися з
ініціативи міського голови, міської ради або її постійної комісії, виконкому або
органів самоорганізації населення чи з ініціативи територіальної громади.
Громадські слухання з ініціативи членів територіальної громади можуть
проводитися за наявності колективного звернення з відповідною вимогою, яке
підписане 1/10 членів територіальної громади міста.
Відтак, встановлення вимоги щодо 10% підписів членів територіальної
громади міста Бердянська є значним обмеженням для проведення громадських
слухань за ініціативою членів територіальної громади.
Протягом 2017 р. були прийняті такі документи щодо встановлення місцевих
податків та зборів:
22.06.2017 рішення №52 сесії №28 "Про встановлення розмірів плати за землю
на території міста Бердянська на 2017 рік "
23.02.2017 рішення №80 сесії №23 «Про внесення змін до рішення міської ради
від 30 червня 2016р. № 54 «Про встановлення ставок єдиного податку на території
міста Бердянська» (проект оприлюднено 26.01.2017);
23.02.2017 рішення №80 сесії №23 «Про внесення змін до рішення міської ради
від 30 червня 2016р. № 53 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки, на території міста Бердянська»» (проект оприлюднено
20.02.2017).
Зазначені нормативно-правові акти не були включені до плану діяльності
Бердянської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2017 р. 9
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради відсутня
інформація про:
 проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про
місцеві податки та збори на наступний рік;
 проведення консультацій з громадськістю про місцеві податки та збори в
період з 1 січня до 1 липня 2017 року;
 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з
обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування отриманих пропозицій
щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік.
Показник 7. Розділ бюджет на сайті
9
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За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 18,75% (зі
100% можливих) за показником 7. Під час оцінювання зафіксована відповідність
лише 3 критеріям із 16.
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради створений
окремий розділ «Міський бюджет» присвячений питанням місцевого бюджету10.
У розділі «Міський бюджет» оприлюднені рішення Бердянської міської ради
про затвердження бюджету з усіма додатками за 2016, 2017 та 2018 роки (критерій
4). У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської
міської ради оприлюднено паспорти бюджетних програм разом з наказом або
розпорядженням про їх затвердження.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено перелік головних розпорядників
бюджетних
коштів.
Хоча
у
розділі
«Публічна
інформація»
https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000936, наведено перелік головних розпорядників
бюджетних коштів. Однак, коди ЄДРПОУ зазначених розпорядників з’являються
лише при натисканні на відповідне посилання з одночасним переходом на сторінку
https://prozorro.gov.ua/tender/search?query=03193258. Хоча фактично інформація у розділі
не відображена, вона є на сайті міської ради. Рекомендація полягає у тому, щоб
внести відповідні зміни до структури сторінки та розмістити систематизовану
інформацію, яка розміщена в інших розділах сайту.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено посилання на розпорядників бюджетних
коштів на порталі E-Data.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено рішення про внесення змін до бюджету.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено Програму соціально-економічного
розвитку громаду.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено актуальний бюджет з урахуванням усіх
змін, що були внесені в нього протягом року. У розділі оприлюднено лише рішення
про затвердження міського бюджету.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено кошторис на утримання органу місцевого
самоврядування.
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У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено звіти про виконання паспортів
бюджетних програм.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено титульний перелік капітальних видатків.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено посилання на інтерактивну онлайн
платформу пооб'єктної візуалізації капітальних видатків.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено «бюджет для громадян».
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено актуальні паспорти бюджетних програм
разом з наказом або розпорядженням про їх затвердження.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено посилання на портал відкритих даних
(свій або державний), де бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах.
У розділі «Міський бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет
Бердянської міської ради не оприлюднено посилання на всю інформацію щодо
бюджету участі, який реалізовується в громаді.
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Загальна оцінка за цим етапом становить 51,43%, у розрізі трьох основних
параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 64,29%,
прозорість рішень – 64,29%, інновативні практики – 0%. Тобто, даний компонент
оцінки має певний потенціал для удосконалення, переважно за рахунок
запровадження інноваційних практик. Нижче наведені пояснення до окремих
показників оцінки із зазначенням стислих рекомендацій.
Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 75% (зі 100%
можливих) за показником 8.
Проект рішення Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»
було оприлюднено 21.12.2017 о 16.55. Рішення Бердянської міської ради «Про
міський бюджет на 2018 рік» було прийнято на сесії, яка відбулася 22.12.2017 р.
Тобто проект було оприлюднено напередодні і було порушено вимогу законодавства
щодо оприлюднення проектів рішень органів місцевого самоврядування за 20-днів
до розгляду.
Проект рішення Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»
оприлюднено без пояснювальної записки, яка містить всі розділи, передбачені ст.76
Бюджетного кодексу України.
Проект рішення Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»
оприлюднено з такими додатками: Доходи Бюджет м. Бердянськ на 2018 рік;
Фінансування міського бюджету на 2018 рік; Розподіл видатків міського бюджету на
2018 рік; Перелік об'єктів, видатки на які у 2018 році будуть проводитися за рахунок
коштів бюджету розвитку; Перелік місцевих (регіональних) програм, які
фінансуватимуться за рахунок коштів міського бюджету у 2018 році.
Не оприлюднено додаток «Міжбюджетні трансферти з бюджету м. Бердянська
місцевим / державному бюджетам на 2018 рік».
Показник 9. Бюджетні запити
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100%
можливих) за показником 9.
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради відсутня
інформація про оприлюднення:
 бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів;
 бюджетних запитів всіх головних розпорядників бюджетних коштів;
 всіх форм бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів;

Представництво
Європейського Союзу в
Україні

27

 бюджетних запитів не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання депутатської
комісії.
Показник 10. Рішення про бюджет
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100%
можливих) за показником 10.
На офіційній сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради оприлюднено
рішення Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 22 грудня
2017 р. № 48. Рішення Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік»
від 22 грудня 2017 р. № 48 оприлюднено.
Рішення Бердянської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 22
грудня 2017 р. № 48 оприлюднено на сайті міської ради 29.12.2017 р., тобто
протягом встановленого законодавством строку.
Показник 11. Паспорти бюджетних програм
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100%
можливих) за показником 11.
Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на
сайті міської ради. Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів
оприлюднені 11.01.2018 – протягом 45 днів з початку бюджетного року, тобто, до
15.02.2018 р., що визначено у наказі Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014 р.
Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної
комісії
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 80% (зі 100%
можливих) за показником 12.
Проект бюджету на 2018 р. обговорювався 15 грудня 2017 р. на засіданні
постійної комісії з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості та інвестиційної діяльності Бердянської міської ради. Також
15.12.2017 відбулося спільне засідання постійних депутатських комісій, під час якого
відбувалося обговорення фінансування місцевих програм з місцевого бюджету.
Протокол засідання постійної комісії з питань планування бюджету, соціальноекономічного розвитку, промисловості та інвестиційної діяльності Бердянської
міської ради не оприлюднений на сайті міської ради.
Стенограму засідання бюджетної комісії, на якому обговорювався проект
рішення про бюджет на 2018 рік, не було оприлюднено. Оприлюднено відеозапис
засідання бюджетної комісії, на якому обговорювався проект рішення про бюджет на
2018 рік на каналі youtube: https://www.youtube.com/watch?v=OZo_r8nfv2U. Станом
на 05.03.2018 р. було 40 переглядів зазначеного запису.
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Засідання бюджетної комісії, на якому обговорювався проект рішення про
бюджет на наступний рік, не було анонсовано окремо. Інформація про засідання
постійних
депутатських
комісій
наводиться
у
календарі
https://bmr.gov.ua/index.php?id=57.
За результатом аналізу інформації з відкритих джерел відсутні відомості про
перешкоджання вільному доступу громадян на засідання постійної комісії з питань
планування бюджету, соціально-економічного розвитку, промисловості та
інвестиційної діяльності Бердянської міської ради.
Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про
бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 25% (зі 100%
можливих) за показником 13.
Статутом територіальної громади міста Бердянська визначено, що члени
територіальної громади міста мають право без будь-яких обмежень бути присутніми
і виступати на громадських слуханнях, з розробки проектів міського бюджету та
місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, та з інших
питань, актуальних для жителів міста.
Такі бюджетні слухання проводилися 6.12.2016 стосовно проекту бюджету на
2017 р. У 2017 р. бюджетні слухання щодо проекту бюджету на 2018 р. не
проводилися.
Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 80% (зі 100%
можливих) за показником 14.
Пленарне засідання 37 сесії, де розглядався проект бюджету м. Бердянська на
2018 р. було анонсовано у google-календарі https://bmr.gov.ua/index.php?id=8/.
Інформація про розміщення анонсів на інших інформаційних ресурсах відсутня. Як
правило інформація у календарі наводиться на початку місяця. Інші дані, які б
дозволили встановити точний час розміщення анонсу пленарного засідання
відсутні.
Протокол засідання 37 сесії, де розглядався проект бюджету м. Бердянська на
2018 р. було оприлюднено 17.01.2018 р. 11
Пленарне засідання 37 сесії Бердянської міської ради, під час якого було
затверджено бюджет відбулося 22.12.2017 р.. Відтак, затвердження бюджету
11

https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000839&type=0&jumpurl=fileadmin%2Fdocumentation%2Fsession_decision
s%2FProtokoly%2F3737.pdf&juSecure=1&mimeType=application%2Fpdf&locationData=800000839%3Atx_dam%3A55886&juHash=b14
9fcb15a14751636651a9812b492faecdd871a
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відбулося у передбачений чинним законодавством (Бюджетним кодексом України)
проміжок часу – до 25 грудня 2017 року.
Відеозапис сесії оприлюднено на Youtube-каналі Бердянської міської ради
https://www.youtube.com/watch?list=PLj5mVAouo32y5OKqRFckegcKkgcmC6YR&time_continue=4&v=3jdDtVE1zI4.
У відкритих джерелах відсутня інформація про перешкоджання або обмеження
участі громадян у засіданні або доступу до приміщення сесійної зали Бердянської
міської ради.

Показник 15. "Бюджет для громадян"
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100%
можливих) за показником 15.
У Бердянській міській раді відсутня усталена практика розробки та
популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян)
– подання бюджету, інформації про його структуру, доходи і видатки, про
бюджетний процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та
досягнуті результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів,
доступної мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного
процесу, а також для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних
рішень та оцінки їх ефективності. Громадський бюджет створюється для
забезпечення відкритості і прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це
інформування з основних положень державного або місцевого бюджету, у спосіб,
який є зрозумілим для всіх громадян. Зазвичай Громадський бюджет
використовують для представлення проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін
до бюджету та звіту про виконання бюджету.
Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100%
можливих) за показником 16.
Бердянська міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних онлайн-платформ для візуалізації бюджету, з використанням графіків, діаграми, схем,
блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення показників доходів та
видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння із попередніми та
плановими показниками.
Також Бердянська міська рада не використовує онлайн-інструменти для
отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з
можливістю відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й
мотивації).
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р.
МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Загальна оцінка за цим етапом становить 55,13%, у розрізі трьох основних
параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 52,17%,
прозорість рішень – 85,71%, інновативні практики – 38,89%. Тобто, даний
компонент оцінки має потенціал для удосконалення. Єдине застережання полягає у
тому, що за параметром прозорість рішень потенціал для покращення залишається
незначний, однак вимагатиме значних зусиль від органу місцевого самоврядування.
Нижче наведені пояснення до окремих показників оцінки із зазначенням стислих
рекомендацій.

Показник 17. Зміни до бюджету.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 85,71% (зі 100%
можливих).
На офіційній веб-сторінці Бердянської міської ради оприлюднені проекти
рішень про внесення змін до бюджету. Однак, під час оцінки було зафіксовано, що
всі проекти рішень оприлюднювалися не на одній сторінці або розділі. Проекти
рішень про зміни до бюджету були оприлюднені у повному обсязі та своєчасно, а
також оприлюднено актуальну версію бюджету з урахуванням всіх внесених змін.
Показник 18. Єдиний веб-портал використання публічних коштів (E-Data).
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 100% (зі 100%
можливих). За обома критеріями отримана максимальна оцінка. На порталі
https://spending.gov.ua/disposers?p_p_id=searchdistribportlet_WAR_EdataPortletportlet
&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column1&p_p_col_count=1&_searchdistribportlet_WAR_EdataPortletportlet_mode=search&_searc
hdistribportlet_WAR_EdataPortletportlet_senderName=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0
%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BC%D1%
96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8
&_searchdistribportlet_WAR_EdataPortletportlet_numDocInPage=15&_searchdistribportle
t_WAR_EdataPortletportlet_pageNav=2 зареєстровано 26 кабінетів розпорядників.
Умовою позитивної оцінки критерію є оприлюднення переліку ГРБК разом із кодами
ЄДРПОУ. Такий перелік оприлюднено у розділі «Розпорядники бюджетних коштів».
Бердянська міська рада оприлюднила перелік ГРБК разом із кодами ЄДРПОУ, однак
не дуже у зручному форматі https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000936.
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Показник 19. Закупівлі.
Отримана оцінка 66,67% максимального значення. Бердянська міська рада
оприлюднила річний план закупівель та зміни до нього. Однак, річний план
закупівель не оприлюднено в машиночитному форматі, що відповідним чином
вплинуло на зменшення загальної оцінки за даним показником.
Показник 20. Титульні списки капітальних видатків.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 0% (зі 100%
можливих). Обидва критерії даного показника були оцінені на 0%, оскільки відсутні
фактичні данні та інформація на офіційній веб-сторінці Бердянської міської ради про
затвердження титульного списку капітальних видатків. Також титульний список
капітальних видатків Бердянської міської ради не оприлюднений.
Рекомендація щодо покращення оцінки за даним показником полягає у
затвердженні титульного списку капітальних видатків Бердянської міської ради та
його оприлюднення на сайті у розділі «Міський бюджет».
Показник 21. Діяльність комунальних підприємств.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 22,22% (зі 100%
можливих).
На сайті Бердянської міської ради відсутній окремий підрозділ, відведений для
інформування про діяльність КП. На сайті оприлюднено повний перелік КП
(критерій 2) та оприлюднено фінансові плани всіх КП міста у форматі електронних
таблиць (критерій 4).
Однак не оприлюднено звітність в повному обсязі по всім КП (критерій 5, 8).
Реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг,
профінансованих з коштів місцевого бюджету взагалі не оприлюднено (критерій 6).
Також не оприлюднено повну інформацію про всі КП: назва, сфера діяльності,
керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ.
Рекомендація щодо покращення оцінки за даним показником полягає у
оприлюдненні звітів про виконання фінансових планів всіх КП, реєстрів укладених
комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з
коштів місцевого бюджету, оприлюднення в машиночитному форматі звітності КП
та реєстру боргових забов'язань КП, повної інформації про всі КП: назва, сфера
діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ.
Показник 22. Бюджет участі.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 85,71% (зі 100%
можливих).
Бердянська міська рада реалізує бюджет участі https://berdiansk.pb.org.ua/,
процедури та порядок реалізації бюджету участі закріплені окремим НПА, а саме

Представництво
Європейського Союзу в
Україні

33

рішення Бердянської міської ради «Про затвердження Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ» 19 серпня 2016 р. № 2 (зі змінами)
(https://berdiansk.pb.org.ua/help/base). На сайті Бердянської міської ради
оприлюднені оприлюднено перелік проектів, які перемогли за результатами
голосування громадян (критерій 5) та звіт про реалізацію бюджету участі (критерій
6).
На сайті Бердянської міської ради не оприлюднені лише протоколи конкурсної
комісії (критерій 4), що унеможливило отримання містом максимальної оцінки за
цим показником. Даний недолік можна виправити досить легко.
Показник 23. Ефективність комунальних підприємств.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 0% (зі 100%
можливих).
Для оцінки за трьома критеріями показника відсутні фактичні данні та
інформація про створення Бердянською міською радою наглядових рад при
комунальних підприємствах міста, про плани розвитку КП й звітів про виконання
таких планів.
Рекомендація може полягати у розробці та прийнятті положення про наглядові
ради КП, у якому будуть визначені критерії та умови створення наглядових рад, а
також створити наглядові ради на найбільш важливих КП.
Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 75% (зі 100%
можливих).
Через відсутність НПА, який би регулював проведення «допорогових
закупівель» була знижена оцінка за даним показником.
Рекомендація полягає у розробці та затвердженні НПА, яким регулюється
здіиснення закупівель з використанням платформи ProZorro для т.н. «допорогових
закупівель» до 200 тис. грн. при закупівлі товарів, послуг, до 1,5 млн. грн. при
закупівлі робіт.
Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 100% (зі 100%
можливих).
Бердянська міська рада має як окремий розділ «Громадський проект» на сайті
так і окремий сайт(https://berdiansk.pb.org.ua/), присвячений питанням реалізації
бюджету участі в громаді. Також, громадяни мають можливість голосувати за
громадські проекти онлайн.
До рекомендацій слід віднести приведення до єдиної назви: «Громадський
проект» або «Громадський бюджет (бюджет участі)». На даний час виходить

Представництво
Європейського Союзу в
Україні

34

плутанина через паралельне використання двох різних назв. Нійбільш логічним є
використання назви визначеної рішенням Бердянської міської ради «Про
затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ»
19 серпня 2016 р. № 2 (зі змінами) (https://berdiansk.pb.org.ua/help/base).
Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання 0% (зі 100%
можливих).
Через відсутність фактичних даних та інформації оприлюднених на офіційній
веб-сторінці у мережі Інтернет Бердянської міської ради, а саме: відсутній
титульний список капітальних видатків та не використовується інтерактивна
онлайн платформа пооб'єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки.
Рекомендація полягає у використанні Бердянською міською радою існуючих
або створенні власної онлайн платформи для пооб'єктної візуалізації інформації про
капітальні видатки та оперативне її наповнення й оновлення для підтримки в
актуальному стані.
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НА
2018 Р. МІСТА БЕРДЯНСЬКА
Загальна оцінка за цим етапом становить 22,22%, у розрізі трьох основних
параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 37,5%,
прозорість рішень – 0,0%, інновативні практики – 0%. Тобто, даний компонент
оцінки має значний потенціал для удосконалення, що може бути досягнуто за
рахунок оптимізації частини управлінських процесів, зокрема, затвердження та
оприлюднення квартальних звітів про використання бюджету, затвердження та
оприлюднення звітів про виконання Програми соціально-економічного розвитку.
Нижче наведені пояснення до окремих показників оцінки із зазначенням стислих
рекомендацій.
Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0% (зі 100%
можливих).
Бердянська міська рада не приймає та не оприлюднює проекти рішень і самі
рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету.
З метою підвищення рівня оцінки за даним показником доцільно звіти про
виконання бюджету затверджувати рішенням сесії, відтак проекти рішень про
затвердження квартального звіту про виконання бюджету мають бути оприлюднені
на сайті ОМС.
Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 100% (зі 100%
можливих).
На сайті Бердянської міської ради оприлюднені проект рішення про
затвердження річного звіту про виконання бюджету (критерій 1). Проект рішення
оприлюднено у повному обсязі (критерій 2) і своєчасно (критерій 3) – за 20 днів до
розгляду з метою затвердження.
На сайті Бердянської міської ради оприлюднено рішення про затвердження
річного звіту про виконання бюджету, рішення про затвердження річного звіту про
виконання бюджету оприлюднено з усіма додатками, що дозволило отримати за цим
показником максимальну оцінку.
Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0% (зі 100%
можливих).
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Бердянська міська рада не оприлюднює на своїй офіційній веб-сторінці у
мережі Інтернет звіти про виконання паспортів бюджетних програм (критерій 1),
відтак оцінка за критерієм 2 та критерієм 3 – неможлива. Відсутність
оприлюдненого звіту унеможливлює оцінку його повноти та своєчасності
оприлюднення.
Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного
розвитку.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0% (зі 100%
можливих).
Бердянська міська рада не готує, не затверджує та не оприлюднює звіт про
виконання ПСЕР. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку
має відповідати структурі ПСЕР та містити аналогічні додатки до нього, а також
ураховувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення
прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та
складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003 р. №621.
Хоча у Бердянській міській раді щоквартально готується та оприлюднюється
інформація про виконання Програми соціально-економічного та культурного
розвитку, яка оприлюднюється у підрозділі «Соціально-економічний розвиток»
розділу «Бізнес» (https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000272).
Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0,0% (зі 100%
можливих).
За результатами аналізу інформації розміщеної на офіційній веб-сторінці
Бердянської міської ради у мережі Інтернет не вдалося знайти підтвердження
проведення публічного представлення міським головою інформації про виконання
бюджету на відкритих зустрічах із громадою.
За результатами оцінки вважаємо за доцільне рекомендувати розробити та
затвердити алгоритм та порядок таких публічних презентацій, своєчасне
анонсування та залучення представників громадської ради та інших
консультативно-дорадчих органів при Бердянській міській раді. Бажано, щоб
відбувалося звітування міського голови перед громадою на відкритій зустрічі щодо
виконання бюджету за рік, а також відбувалося своєчасне анонсування цієї події.

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого
бюджету в машиночитному форматі.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0% (зі 100%
можливих).
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Бердянська міська рада не оприлюднює квартальні та річний звіти про
витрачання коштів місцевих бюджетів в машиночитних форматах (критерій 1,2).
Як рекомендацію можна запропонувати підготовки квартальних та річного
звіту про витрачання коштів місцевих бюджетів у машиночитних форматах та їх
оприлюднення на сайті Бердянської міської ради, а також на Єдиному державному
порталі відкритих даних https://data.gov.ua/ .
Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання
бюджетних програм.
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0% (зі 100%
можливих).
Бердянська міська рада не оприлюднила звіти за результатами оцінки
ефективності бюджетних програм.
Рекомендація полягає у запровадженні у Бердянській міській раді підготовки
звітів з оцінки ефективності бюджетних програм та оприлюднення таких звітів на
сайті Бердянської міської ради.
Показник 34. Залучення громадян до оцінки виконання бюджету
("учасницький аудит").
За результатами проведення оцінки встановлено виконання – 0% (зі 100%
можливих).
На даний час відсутні фактичні данні та інформація, про здійснення
Бердянською міською радою заходів з метою залучення громади до оцінки
виконання бюджет.
Рекомендація полягає у запровадженні у Бердянській міській раді такого
інструменту як «учасницький аудиту», з відповідною розробкою та затвердженням
НПА, який буде визначати порядок формування аудиторської групи, залучення до
неї представників громадськості, проведення аудиту та оприлюднення звітів за
результатами проведеного аудиту.
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ПРОЕКТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
__________№__________
Про структуру розділу «Міський бюджет»
на офіційній веб-сторінці міської ради
у мережі Інтернет
З метою забезпечення відкритості, он-лайн доступу до інформації про
надходження та використання коштів місцевого бюджету, паспортів бюджетних
програм, звітів головних розпорядників бюджетних коштів та створення умов для
задоволення потреб громадян міста в інформації й участі у бюджетному процесі для
забезпечення реалізації вимог ст. 38 Конституції України щодо права громадян на
участь в управлінні державними справами, ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», ст. 75 Бюджетного Кодексу України:
Відділу інформаційно-комунікаційних ресурсів Бердянської міської:
1. оновити структуру розділу «Міський бюджет» на офіційній вебсторінці
Бердянської
міської
ради
у
мережі
Інтернет
https://bmr.gov.ua/index.php?id=115&L=2%27;
2. здійснювати адміністрування та наповнення веб-сторінки;
3. забезпечити оприлюднення оперативної та актуальної інформації для
наповнення веб-сторінки;
4. призначити відповідальних працівників за наповнення розділу
«Міський бюджет» та внести доповнення до їх посадових інструкцій.
Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

___________________

В.П.ЧЕПУРНИЙ
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Додаток до Розпорядження
Бердянського міського голови
№_____ від ________
Структура
розділу «Міський бюджет» на офіційній веб-сторінці Бердянської міської ради у
мережі Інтернет
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Підрозділ або окрема сторінка
Перелік
головних
розпорядників
бюджетних коштів (ГРБК)
Посилання на розпорядників бюджетних
коштів на порталі E-Data
Проект
рішення
міської
ради
про
затвердження бюджету з усіма додатками
Рішення міської ради про затвердження
бюджету з усіма додатками
Рішення міської ради про внесення змін до
бюджету
Програма соціально-економічного розвитку
громади
Звіти про виконання Програми соціальноекономічного розвитку громади
Актуальний бюджет з урахуванням усіх
змін, що були внесені в нього протягом року

Примітка
із
зазначенням
ЄДРПОУ

коду

з усіма додатками
з усіма додатками
Здійснюється актуалізація
всіх
показників
після
внесення змін

Кошторис на утримання органу місцевого
самоврядування
Паспорти бюджетних програм разом
Оприлюднюються разом із
наказом
або
розпорядженням про їх
затвердження
Звіти про виконання паспортів бюджетних
програм
Звіти за результатами оцінки ефективності
виконання бюджетних програм
Титульний перелік капітальних видатків
Посилання
на
інтерактивну
онлайн
платформу
пооб'єктної
візуалізації
капітальних видатків
Бюджет для громадян (Громадський
бюджет)
Посилання на портал відкритих даних Бюджетні
данні
(державний),
оприлюднені
у
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машиночитних форматах
17.

Повна інформація щодо бюджету участі
(рішення, звіти, протоколи тощо)

Міський голова

___________________

В.П.ЧЕПУРНИЙ
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ПРОЕКТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
__________№__________
Про створення Робочої групи
з розробки проекту бюджету міста Бердянська на 2019 рік
та затвердження її персонального складу

На підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ст.75 Бюджетного Кодексу України та з метою організації роботи з підготовки
проекту бюджету міста Бердянська на 2019 рік для забезпечення реалізації вимог
ст.38 Конституції України щодо права громадян на участь в управлінні державними
справами з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010
р. № 996:
1. Створити Робочу групу з підготовки проекту бюджету міста Бердянська на 2019
рік.
2. Затвердити Положення про Робочу групу з підготовки проекту
бюджету міста Бердянська на 2019 рік (додаток 1).
3. Затвердити персональний склад Робочої групи з підготовки проекту
бюджету міста Бердянська на 2019 рік (додаток 2).
4. Відділу внутрішньої політики Бердянської міської ради розмістити
інформацію про Робочу групу з підготовки проекту бюджету міста Бердянська на
2019 рік на офіційному сайті Бердянської міської ради.
5. Відділу бюджетної політики Бердянської міської ради забезпечити
Робочу групу з підготовки проекту бюджету міста Бердянська на 2019 рік
необхідною інформацією.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

___________________

В.П.ЧЕПУРНИЙ
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Додаток 1 до Розпорядження
Бердянського міського голови
№___ від _____

ПОЛОЖЕННЯ
про Робочу групу з розробки проекту бюджету міста Бердянськ на 2019 рік
1. Робоча група з розробки проекту бюджету міста Бердянськ на 2019 рік
(надалі – Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при Бердянській міській
раді, який створюється з представників зацікавлених сторін бюджетного процесу
для внесення пропозицій до проекту місцевого бюджету для пошуку балансу між
інтересами головних розпорядників бюджетних коштів, місцевої громади та
місцевих бізнесових структур з метою досягнення найбільшої дієвості та
ефективності як наповнення бюджету так і використання бюджетних коштів.
Діяльність Робочої групи розпочинається до моменту складання та подання
головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів щодо обсягу
бюджетних коштів, необхідних для діяльності цих органів у 2019 році (до 20 серпня
2018 року) та закінчується моментом винесення проекту місцевого бюджету на
розгляд виконавчого комітету Бердянської міської ради (31 жовтня 2019 року).
2. Положення про Робочу групу, зміни та доповнення до нього, персональний
склад та керівництво Робочої групи затверджується розпорядженням міського
голови.
До складу Робочої групи входять представник місцевого фінансового органу,
представники головних розпорядників бюджетних коштів, представники
депутатських фракцій Бердянської міської ради, представники найбільших
платників податків до місцевого бюджету, громадських об’єднань місцевої громади
(інститутів громадянського суспільства), органів самоорганізації населення та
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Члени, які не є службовцями
органу місцевого самоврядування, включаються до складу Робочої групи за їх
згодою. Кількість представників найбільших платників податків до місцевого
бюджету, громадських об’єднань місцевої громади (інститутів громадянського
суспільства), органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків повинна становити не менш як 50 відсотків від
загального складу Робочої групи.
3. Основними завданнями Робочої групи є забезпечення дотримання
встановлених ст.7 Бюджетного Кодексу України принципів збалансованості,
обґрунтованості,
ефективності
та
результативності,
справедливості
і
неупередженості, публічності та прозорості при розробці проекту бюджету міста
Бердянськ на 2019 рік.
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:
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4.1. Збирає та аналізує пропозиції громади щодо оптимальних та
пріоритетних шляхів наповнення та витрачання місцевого бюджету міста Бердянськ
на 2019 рік.
4.2. Аналізує ефективність та результативність витрачання бюджетних
коштів бюджету поточного року;
4.3. Проводить аналіз обґрунтованості та ефективності бюджетних запитів
на 2019 рік головних розпорядників бюджетних коштів Бердянської міської ради;
4.4. Формулює та надає Відділу бюджетної політики Бердянської міської
ради пропозиції щодо складання проекту бюджету міста Бердянськ на 2019 рік;
4.5. Формулює пропозиції та зауваження до Відділу бюджетної політики
Бердянської міської ради щодо складеного проекту бюджету міста Бердянськ на
2019 рік.
4.6. Інформує громаду про власну діяльність
4.7. Складає план своєї діяльності, що дозволяє досягнути визначені цілі та
завдання у визначений період діяльності Робочої групи.
5. Робоча група має право:
5.1. у разі потреби утворювати власні робочі органи (секретаріат, комітети,
комісії, експертні групи тощо);
5.2. залучати (за їх згодою) до діяльності робочих органів Робочої групи
працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
представників інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових
організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців;
5.3. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,
Бердянської міської ради та її виконавчих органів, головних розпорядників
бюджетних коштів, бюджетних установ, комунальних підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для забезпечення власної діяльності;
5.4. запрошувати на засідання Робочої групи посадових осіб виконавчих
органів Бердянської міської ради, керівників бюджетних установ та комунальних
підприємств для надання консультацій та пояснень;
6. Забезпечення Робочої групи приміщенням, засобами зв'язку, створення
умов для роботи Робочої групи, проведення її засідань покладається на Відділ
бюджетної політики Бердянської міської ради.
Діяльність Робочої групи відбувається у формі засідань. Засідання
скликаються та проводяться за потребою, проте не рідше одного разу на десять днів.
Засідання Робочої групи проводить керівник Робочої групи або його заступник,
особи яких визначені розпорядженням міського голови.
Порядок денний засідання Робочої групи, місце та час його проведення,
особи, відповідальні за підготовку матеріалів та проектів рішень Робочої групи,
визначаються на попередньому засіданні Робочої групи.
Місце проведення та порядок денний першого засідання Робочої групи
визначаються міським головою.
7. За підсумками розгляду порядку денного Робоча група може прийняти
рішення. Рішення Робочої групи приймається відкритим голосуванням простою
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більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення оформлюється у паперовому вигляді підписується головою Робочої
групи та є обов’язковим для розгляду по суті керівником Відділу бюджетної
політики Бердянської міської ради.
8. У перерві між засіданнями визначені члени робочої групи (або робочі
органи Робочої групи) збирають та вивчають матеріали, що стосуються наступного
засідання, готують проекти рішень.
9. Голова Робочої групи:

організовує діяльність Робочої групи;

організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх
проведення;

підписує документи від імені Робочої групи;

представляє Робочу групу у відносинах з виконавчими органами
Бердянської міської ради, Відділом бюджетної політики Бердянської міської ради,
об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової
інформації тощо;
10. Члени Робочої групи мають право:
10.1. Отримувати інформацію, що стосується діяльності Робочої групи,
заздалегідь знайомитися із проектами рішень, документами, що стосуються порядку
денного;
10.2. На засіданні Робочої групи подавати письмові та усні пропозиції, заяви
та пояснення з питань порядку денного Робочої групи;
10.3. Подавати пропозиції щодо включення певних питань до порядку
денного наступного засідання Робочої групи
10.4. Голосувати з приводу рішень робочої групи.
11. Робоча група може мати бланк із своїм найменуванням.

Міський голова

___________________

В.П.ЧЕПУРНИЙ

Представництво
Європейського Союзу в
Україні

45

Додаток 2 до Розпорядження
Бердянського міського голови
№_____ від ________
Персональний склад
робочої групи з підготовки проекту бюджету міста Бердянська
на 2019 рік
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПІБ

Посада у робочій групі
Голова робочої групи
заступник голови робочої групи
заступник голови робочої групи
член робочої групи
член робочої групи
член робочої групи
член робочої групи
член робочої групи
член робочої групи
член робочої групи

Міський голова

___________________

В.П.ЧЕПУРНИЙ
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