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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 завикористаннямМетодології 

оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка була розроблена групою експертів 

Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в співпраці з Асоціацією 

міст України та науковцями Національної академії державного управління в рамках 

проекту Фонду Східна Європа «Публічні бюджети від А до Я» за підтримки 

Європейського Союзу. 

Метоюздійснення 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.  
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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:  

 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 методикінформування 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 
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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 рекомендацій, 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, Бюджетний  та Податковий кодекси України, 

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про відкритість використання публічних коштів», ряд нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, прийнятих 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 під час 

складання проекту бюджету, його розгляду та затвердження рішення про бюджет, а також 

виконання бюджету на 2018, та звітування про виконання бюджету за 2017 р.  

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». 

Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів здійснюється в рамках 

проекту Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що 

здійснюється Громадським партнерством “За прозорі місцеві бюджети!” за підтримки МФ 

“Відродження”. 

В містах проекту ПРОМІС звіт складався на основі спільної оцінки відповідальними 

представниками органу місцевого самоврядування, який проходить оцінювання, та 

експертами Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!». В інших обласних 

центрах оцінювання здійснювалось експертами Громадського Партнерства «За прозорі 

місцеві бюджети!». 

"Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів у містах-партнерах 

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: 

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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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 МФ Відродження, Проекту ПРОМІС, Федерації канадських 

муніципалітетів, Уряду Канади та Європейського Союзу". 
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ВИСНОВКИ  

За результатами оцінки прозорості бюджету Чернівців 

 
За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 р. в м. 

Чернівці встановлено високий (65%) рівень прозорості міського бюджету, що, в першу 

чергу,засвідчує дотримання базового бюджетного законодавства, а також підтверджує 

активну роботу у напрямку подальшої демократизації бюджетного процесу. Слід 

зазначити, що найвищі показники на всіх етапах бюджетного процесу отримав критерій 

«відкритість інформації» (83%, що відповідає іновативному рівню прозорості бюджету): 

наявність необхідних документів та своєчасне оприлюднення їх (в повному обсязі) на 

офіційному веб-сайті Чернівецької міської ради. Показник «прозорості рішень», головний 

акцент якого сконцентрований на активному залученні громадян до бюджетотворчих 

процесів на місцевому рівні становить 64% (високий рівень прозорості бюджету). 

Водночас показник використання інновативних практик в бюджетному процесі міста 

Чернівці (38% - задовільний рівень прозорості бюджету) свідчать про наявність у міста 

поля потенційних можливостей для їх запровадження. 

Етап складання бюджету. Оцінка, отримана містом на етапі складання бюджету, 

становить 42 % максимального показника, що відповідає задовільному рівню. Водночас, 

це сама низька оцінка з усіх етапів. На цьому етапі найкращі показники були досягнуті у 

відкритості інформації (66,67%), в інновативних практиках рівень оцінювання склав 

59,38%, водночас констатуємо задовільний відсоток прозорості рішень (30,77%). Серед 

позитиву відзначаємо оприлюднення на офіційному сайті основних бюджетних 

документів:  

-рішення сесії Чернівецької міської ради № 1032 від 21.12.2017 «Про міський 

бюджет на 2018 рік»; 

- Програма соціально-економічного розвитку міста затверджена рішенням сесії від 

04.10.2017 №904. 

Відповідні документи розміщено в розділах на головній сторінці офіційного веб-

сайту громади («Бюджет 2018», «Фінанси міста»), що забезпечує швидкий доступ до 

програмного документу та позбавляє необхідності його пошуку серед чисельних 

рішень.Слід зазначити, що структура наповнення розділів про місцевий бюджет на сайті 

міської ради повноцінна в частині оприлюднення проекту рішення про міський бюджет та 

рішення про його затвердження (з додатками), прогнозу міського бюджету на 2019 – 2020 

рр., актуалізованих паспортів бюджетних програм, звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм та інше. Один з розділів містить рубрику «Інфографіка бюджету 

міста», в якій є візуалізація пооб'єктних видатків міського бюджету. Також на сайті є 

окрема рубрика «Бюджет участі». Водночас інші широкі можливості розділу поки що не 

використані. 

Зниження рівня оцінки за етапом складання бюджету відбулось за рахунок низького  

показника критеріїв «Стратегія розвитку громади», «Залучення багатосторонніх дорадчих 

органів до процесу розробки бюджету на наступний рік»,  «Збір пропозицій від громадян 

під час складання бюджету на наступний рік». 

У Чернівецькій міськраді оцінка етапу «розгляд проекту бюджету та прийняття 

рішення про місцевий бюджет» становить 75,0% (інновативний рівень прозорості). На 

цьому етапі найбільші оцінки отримано в параметрі, що характеризує відкритість 
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інформації – 92,14%, параметр прозорість рішень – 85,71%, а інноваційні практики – 

14,29%. До позитиву цього етапу відносимо розгляд проекту бюджету на засіданні 

профільної комісії та оприлюднення протоколу засідання, вільний доступ до її засідання 

громадян, проведення бюджетних слухань щодо проекту рішення про бюджет, 

оприлюднення на сайті проекту рішення про бюджет та самого рішення про затвердження 

бюджету на наступний рік з усіма додатками, оприлюднення протоколу пленарного 

засідання сесії та його відеозапису. Чернівецька міська рада використовує дві платформи 

для візуалізації бюджету: «Відкритий бюджет» та власну розробку, однак онлайн-

інструменти для отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет 

не використовувались. Водночас, слід зауважити, що на час оцінювання був відсутній у 

громади інструмент «Бюджет для громадян», в якому б просто та доступно відображалась 

інформація про місцевий бюджет. 

У Чернівецькій міськраді самий високий показник – це оцінювання етапу 

виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет 
(рейтинг – 78%, це інновативний рівень прозорості). При цьому найвищий рівень отримав 

параметр інновативні практики – 88,89%, параметр прозорість рішень в середньому по 

етапу отримав бали 85,71%, відкритість інформації –70,87%. Серед позитивних показників 

-використання Є-ДАТА та Прозорро. Позитивне значення має запровадження реалізації 

«Бюджету участі»: у березні 2018р.  Чернівецька міська рада оновила Положення про 

Бюджет ініціатив чернівчан (бюджет участі), яким визначено основні засади процесу 

взаємодії органів місцевого самоврядування та мешканців міста Чернівців щодо 

впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і 

використання коштів міського бюджету. Також на сайті Чернівецької міськради створено 

окремий розділ і сайт, присвячені питанням реалізації бюджету участі в громаді 

(громадяни мають можливості голосувати за громадські проекти он-лайн на платформі 

https://gb.city.cv.ua/). Однак окремі питання потребують доопрацювання. Так, на сайті 

громади на момент оцінки не оприлюднено актуальну версію бюджету з урахуванням всіх 

внесених змін, подано тільки зміни. 

Показник «звітування про виконання бюджету та прийняття рішення щодо 

нього»у Чернівецькій міській раді має рейтинг – 67%, що відповідає високому показнику. 

На цьому етапі найвищий показник має відкритість інформації – 100%, найменший (0,0,%) 

– інновативні практики.Зниження рейтингу за цим етапом відбулося за рахунок того, що 

по трьох інновативних показниках Чернівців поки не розпочато роботу – це 

оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в машиночитному 

форматі, публікація звітів за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм та практика «учасницького аудиту». Водночас максимальні показники (100%) 

отримано по критеріям: квартальні звіти про виконання бюджету, річний звіт про 

виконання бюджету, звіти про виконання паспортів бюджетних програм, звіт про 

виконання Програми соціально-економічного розвитку. 

Параметри прозорості. За параметром «Відкритість інформації» на етапі 

складання проекту бюджету місто отримало 67%, на етапі розгляду проекту бюджету – 

92%, на етапі виконання – 71%, на етапі підготовки та розгляду звіту – 99%. Отже, оцінка 

відкритості інформації у бюджетному процесі становить 83%, що відповідає 

інновативному рівню прозорості та свідчить про доволі сприятливі умови щодо 

відкритості на всіх чотирьох стадіях бюджетного процесу. 

https://gb.city.cv.ua/
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За параметром «Прозорість рішень» на етапі складання проекту бюджету місто 

отримало 31%, на етапі розгляду проекту бюджету – 86%, на етапі виконання – 86%, на 

етапі підготовки та розгляду звіту про бюджет – 67%. Таким чином, загальна оцінка 

прозорості рішень у бюджетному процесі становить 64%, що відповідає високому  рівню 

прозорості. Як бачимо, на етапі складання проекту бюджету спостерігається низький 

рейтинг показників, що вимагає активізації роботи щодо проведення заходів по збору 

пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік, а також залучення 

багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний рік. 

За параметром «Інновативні практики» на етапі складання проекту бюджету місто 

отримало 41%, на етапі розгляду проекту бюджету – 14%, на етапі виконання – 89%, на 

етапі підготовки та розгляду звіту про бюджет – 0%. Таким чином, інтегрована оцінка 

інновативності  бюджетного процесу м. Черніві становить 38%, що відповідає 

задовільному рівню прозорості. На етапі виконання більша частина інновацій 

впроваджена у практику. Водночас, найбільший потенціал для інновацій залишається на 

етапі підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету. 

Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті. Найкращими 
практиками в забезпеченні прозорості міського бюджету є проведення громадських 
слухань. Консультації щодо проектів бюджетів передбачені Положенням про 
консультації з громадськістю. Варто зауважити, що проект міського бюджету 
оприлюднюється на офіційному веб-сайті міськради у рубриці «Проекти рішень» (з 
усіма необхідними додатками та пояснювальною запискою) з дотриманням 
термінів, передбачених законодавством. Розпорядженням міського голови 
затверджується склад організаційного комітету та заходи з підготовки громадських 
слухань. До складу оргкомітету залучаються фахівці та депутати міськради, 
науковці, представники громадськості. Також у ході підготовки громадських слухань 
проводиться презентація проекту бюджету громадській раді та представникам 
громадськості, проект бюджету виноситься на обговорення керівникам 
депутатських фракцій міської ради. У громадських слуханнях також беруть участь 
незалежні фахівці – науковці Чернівецького національного університету 
ім..Ю.Федьковича.На слуханням присутні мають можливість висловити свої 
зауваження до бюджету, внести пропозиції та задати питання.Слід звернути увагу і 
на той факт, що громадські слухання забезпечуються онлайн трансляцією на 
місцевих теле- та інтернет-каналах. Також до найкращих практик слід віднести 
оприлюднення всіх звітів (квартальних та річних) з усіма додатками та в повному 
обсязі із дотриманням визначених законодавством термінів.  

До переліку практик забезпечення прозорості міського бюджету, які  слід 
запровадити у найкоротші терміни, відносяться залучення громадян до оцінки 
виконання бюджету ("учасницький аудит"), запровадження практик розробки та 
поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян» (необхідно залучити 
фахових експертів для навчання з тематики опанування новим для України 
інструментарієм, провести тренінги та семінари). Також доцільним є створення 
робочої групи, яка буде задіяна в процесі планування бюджету (із включенням до її 
складу представники виконавчих органів, депутатів, науковців, представників 
бізнесу). Також має оприлюднюватися звіт про враховані та невраховані пропозиції з 
обґрунтуванням підстав для неврахування пропозицій, отриманих від робочої групи. 
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Все це дозволить посилити прозорість бюджету м. Чернівці, розвинути його 
інновативні компоненти та створити дієву систему громадських бюджетних 
ініціатив. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

«Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні роки»: (показник 66,67%) – рекомендуємо оприлюднювати проект прогнозу 

міського бюджету не пізніше, ніж за 20 днів до розгляду з метою затвердження. 

«Стратегія розвитку громади»: (значення 0) – необхідно розробити та затвердити 

стратегію розвитку громади м.Чернівці, оприлюднити її на офіційному веб-сайті 

міськради. 

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету»:  (25%)  - необхідно 

активізувати роботу щодо проведення різнопланових заходів по збору пропозицій від 

громадян під час складання бюджету. Звіт про отримані пропозиції із зазначенням 

врахованих та не врахованих пропозицій та обґрунтування таких рішень підлягає 

оприлюдненню.  

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на 

наступний рік»:  (значення 0) – рекомендуємо створити  робочу групу, яка буде задіяна в 

процесі планування бюджету. До її складу мають входити представники зацікавлених 

сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес). Процедури 

роботи дорадчого органу мають документально регламентуватися. Розпорядчий документ 

про створення, склад та матеріали (відеозаписи, стенограми) щодо діяльності робочої 

групи підлягають оприлюдненню. Також має оприлюднюватися звіт про враховані та 

невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування пропозицій, 

отриманих від робочої групи.  

«Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори»: (значення 

75%) - Доцільно у відповідності до Статуту започаткувати практику проведення 

Громадських слухань щодо встановлення місцевих податків та зборів. Звіт про враховані 

та невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування отриманих 

пропозицій щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік мають 

оприлюднюватись. 

«Розділ Бюджет на сайті»:  (значення 59,38%) - в розділах, присвячених міському 

бюджету,рекомендуємо додатково розмістити: 

Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ ;  

Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data; 

Програму соціально-економічного розвитку громади;  

Актуальний бюджет  з урахуванням всіх змін; 

Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;  

Накази про затвердження паспортів бюджетних програм; 

«Бюджет для громадян» (за умови, якщо міська рада запровадить цю практику). 

«Бюджетні запити»:  (значення 75,0) – варто впровадити ідентифікатор дат для 

визначення дат оприлюднення документів. 

«Паспорти бюджетних програм»: (значення 96,67%) – оприлюднити на сайті 

міської ради паспорти бюджетних програм всіх 10 головних розпорядників коштів 

бюджетних коштів. 

«Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»: (значення 80%) -  

стенограма або аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось обговорення 

проекту рішення про бюджет,  має оприлюднюватися на сайті у вигляді, наприклад, 

прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені. 
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«Прийняття рішення про місцевий бюджет»: (значення 80%) – пленарне засідання 

сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет, рекомендуємо анонсувати на сайті 

міськради не пізніше як за 10 днів до його проведення.  

«Бюджет для громадян»: (значення 0) -  доцільно запровадити практику розробки та 

поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян». Для цього необхідно 

залучити експертів для навчання з тематики опанування новим для України 

інструментарієм, провести тренінги та семінари.  

«Онлайн-інструменти консультування та візуалізації»: (значення 50,0%) -  

Чернівецька міська рада використовує дві платформи для візуалізації бюджету: 

«Відкритий бюджет» та власну розробку. Водночас рекомендуємо використовувати 

онлайн-інструменти для отримання попередніх коментарів від громадян. 

«Зміни до бюджету»: (значення 82,86%) – всі проекти рішеннь про зміни до 
рішення про бюджет повинні бути вчасно оприлюднені, також рекомендується після 

змін розміщати на сайті актуалізовану версію всіх додатків до бюджету, сформованих  з 

урахуванням цих змін. 

«Закупівлі»: (значення 66,67%) –річний план закупівель слід оприлюднювати в 

машиночитному форматі. 

«Діяльність комунальних підприємств»: (значення 50%) – перелік всіх КП 

повинен поруч із контактною інформацією містити коди ЄДРПОУ; сам перелік КП, їх 

звітність та реєстр боргових зобов'язань повинні бути опубліковані в машиночитному 

форматі; необхіднооприлюднити на сайті інформацію про реєстр укладених 

комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів 

місцевого бюджету, та про реєстр боргових зобов’язань. 

«Бюджет участі»: (значення 85,71%) – протоколи засідань експертної групи, які 

затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу, підлягають оприлюдненню. 

«Ефективність комунальних підприємств»: (значення 66,67%) – при КП слід 

створити наглядові ради, які мають розглядати плани розвитку та звіти про їх виконання. 

Ці документи також підлягають оприлюдненню.  

«Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік»: (значення 66,67%) - 

публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету повинно відбутись 

не пізніше, ніж 20 березня року, наступного за звітним, не порушуючи встановлені БКУ 

строки.  

«Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі»: (значення 0) - квартальні та річний звіти про витрачання 

коштів місцевих бюджетів слід оприлюднювати в машиночитних форматах. 

«Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм»: 

(значення 0) –звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм 

рекомендуємо оприлюднювати у рекомендованій Мінфіном формі за всіма бюджетними 

програмами головних розпорядників. 

«Залучення громадян до оцінки виконання бюджету ("учасницький аудит")»: 

(значення 0) –пропонуємо започаткувати таку практику та залучити громадян до оцінки 

виконання міського бюджету.  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Показник 1. Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні роки  

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 66,67%. 
Чернівецька міська рада має прогноз міського бюджету на 2019 – 2020 роки, 

оприлюднений на сайті міськради в рубриці «Бюджет 2018»1. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.  

Непрозорий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
По всіх двох критеріях підстави для оцінювання відсутні і відповідають 

значенню 0, що означає, що орган місцевого самоврядування не має діючої стратегії 

розвитку.  

 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку 

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Програма соціально-економічного розвитку міста затверджена рішенням сесії 

від 04.10.2017 №9042. ПСЕР затверджена вчасно, тобтозатверджена до прийняття 
Державного бюджету на 2018р. Програма оприлюднена на офіційному сайті міської 
ради в рубриці  «Документи» - «Рішення ради». ПСЕР містить наступні розділи: 
Основні показники, заходи з виконання ПСЕР на наступний рік, перелік програм, які 
будуть фінансуватись, закупівля товарів, перелік об'єктів будівництва. 

 
Показник 4. Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний 

рік 

Задовільний 

Отримана оцінка відповідає 25% максимального показника. 
Питання участі громадськості у бюджетному процесі регламентуються Статутом 

територіальної громади міста Чернівців, затвердженим рішенням міської ради VI 

скликання від 25.09.2015 № 1726 та додатком 6 до цього статуту. Окрім бюджетних 

слухань заходів із збору пропозицій від громадян не проводилось, тому, відповідно по 

решта трьом критеріям значення 0. 

 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. 

Непрозорий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні і відповідають 

значенню 0. У Чернівецькій міськраді відсутня практика створення робочої групи 

                                                
1 http://city.cv.ua/portal/dodatkova-informatsiya-do-byudzhetu-na-2018-rik 
2http://city.cv.ua/portal/rishennya-40-chergovoyi-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-28-09-2017-r 
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для підготовки проекту бюджету, яка включає в себе, як мінімум, представників 
профільних виконавчих органів міської ради, депутатів ради, а також представників 
громадянського суспільства. 

 
Показник 6. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори 

Інновативний 

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 3, або 75%. 
У місті затверджено Статуттериторіальної громади міста Чернівців(рішення міської 

ради VI скликання від 25.09.2015 № 1726), в якому прописанапроцедура та порядок 

проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори(у додатку 6 п.10.19).  

Рішення про місцеві податки та збори на 2018 рік Чернівецькою міською радою не 

приймалось. Наразі діє рішення Чернівецької міської ради від 25.06.2015 р. №1635 «Про 

справляння в місті Чернівцях місцевих податків, зборів та акцизного податку з реалізації 

суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та відміну раніше 

прийнятих рішень», зі змінами та доповненнями, внесеними рішеннями від 28.01.2016 р. 

№80 та від 09.02.2017 р. № 5813. Зазначене рішення є регуляторним актом, тому, прийняте 

з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», зокрема: питання щодо підготовки вищезазначеного 

рішення було включено до плану діяльності Чернівецької міської ради з підготовки 

проектів регуляторних актів (складається та затверджується Радою щороку), проект 

рішення, разом з підготовленим аналізом регуляторного впливу, був опублікований у 

газеті «Чернівці» та розміщений на офіційному порталі Чернівецької міської ради, з 

метою отримання зауважень та пропозицій.Консультації проводились перед 

затвердженням документу, тобто до 1 липня 2015 року. Звіт про враховані та невраховані 

пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування отриманих пропозицій щодо 

проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік не оприлюднено (цей 

критерій отримав показник 0). 

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 40,63%. 
На офіційному сайті є два окремих розділи, присвяченібюджету міста: «Фінанси 

міста» та «Бюджет 2018»4.  
У розділі «Бюджет 2018» оприлюднено рішення ради про бюджет з додатками5; 

актуалізовані паспорти бюджетних програм6; є підрозділ «Пропозиція щодо переліку 
об'єктів бюджету розвитку»7. У розділі «Фінанси міста» - міський бюджет на 2017 р. є 
підрозділ внесення змін до бюджету8. Також в цьому ж розділі є підрозділ «Фінансові 
звіти виконавчих органів», де оприлюднюються звіти про виконання паспортів 

                                                
3http://city.cv.ua/portal/oprilyudnennya-regulyatornih-aktiv 
4http://city.cv.ua/portal/miskyj-byudzhet-m-chernivtsiv-na-2018-rik 
5http://city.cv.ua/portal/miskyj-byudzhet-m-chernivtsiv-na-2018-rik 
6http://city.cv.ua/portal/pasporty-byudzhetnyh-program-2018 
7http://city.cv.ua/portal/miskyj-byudzhet-m-chernivtsiv-na-2018-rik# 
8http://city.cv.ua/portal/zminy-do-rishennya-pro-miskyj-byudzhet-na-2017-rik 
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бюджетних програм9. Розділ «Фінанси міста» містить рубрику «Інфографіка бюджету 
міста», в якій є візуалізація пооб'єктних видатків міського бюджету10. У підрубриці 
«Моніторинг виконання бюджету» дані наведені у машиночитному форматі11. Також 
на сайті є окрема рубрика «Бюджет участі»12.  

В розділі «Бюджет 2018» оприлюднено паспорти бюджетних програм, але 
більшість без наказів13 (цей критерій отримав показник 0,5). 

За іншими критеріями встановлено показник 0: 
- Перелік головних розпорядників коштів міського бюджету з кодами ЄДРПОУ 

розміщений на порталі відкритих даних за посиланням14; 
- Розділ не містить посилань Е-дата; 
- У зазначеному розділі не оприлюднено Програму соціально-економічного 

розвитку громади, натомість вона оприлюднена в рубриці «Документи»; 
- Актуального бюджету не оприлюднено. Є узагальнені дані про виконання 

бюджету за минулий рік, які наведені у рубриці «Дані про виконання міського 
бюджету» (лист фінуправління Чернівецької міськради № 10/02-20/248 від 30.01.2018); 

- Оприлюднено Паспорт програми керівництво і управління у відповідній сфері  
(однак не оприлюднено кошторис на утримання органу місцевого самоврядування); 

- Бюджету для громадян в місті немає; 
- В розділі не оприлюднено титульний перелік капітальних видатків;  
- В розділі не оприлюднено посилання на портал відкритих даних;  
- В розділі немає посилання на всю інформацію щодо бюджету участі (ця 

інформація оприлюднена на іншій вкладці). 
Разом з тим, бюджетної інформації на сайті є дуже багато, але вона розкидана 

по різних розділах. Впершу чергу інформація, яка напряму стосується бюджету, 
розміщена в двох розділах, тому варто говорити про те, що потрібно уніфікувати два 
розділи в один, де швидко знаходитиметься все, що стосується бюджету. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                
9https://drive.google.com/drive/folders/1ePK1G08wgzl4m8i0LINATbS-uXYQ3kd8 
10http://cv.ofd.in.ua/ 
11http://city.cv.ua/portal/vykonannya-byudzhetu-shhotyzhneva-zvitnist 
12https://gb.city.cv.ua/ 
13http://city.cv.ua/portal/pasporty-byudzhetnyh-program-2018 
14https://data.city.cv.ua/dataset?organization=financial_department 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Проект рішення про місцевий бюджет на наступний рікоприлюднено на сайті 

міської радиу рубриці «Проекти рішень»15, він містить всі необхідні додатки та 

пояснювальну записку (лист фінуправління міськради №10/02-11). Проект 
оприлюднено вчасно – 30 листопада. 

 
Показник 9. Бюджетні запити  

Інновативний 

Отримана оцінка по цьому показнику – 75,0%. 
На сайті в розділі бюджет 2018 оприлюдненобюджетні запити всіх 10 головних 

розпорядників бюджетних коштів 16 . Оприлюднено всі форми бюджетних запитів 

головних розпорядників бюджетних коштів17. На сторінці не видно дату оприлюднення18 

(цей критерій отримав показник 0). 

 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (21.12.2017 року № 1032)  

оприлюднено на сайті міської ради19. Рішення оприлюднено з усіма додаткамита 
вчасно (22.12.2017 р.).  
 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Інновативний 

Отримана оцінка по цьому показнику – 96,67%. 
Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на 

сайті міської ради20 . Оприлюднено паспорти 9 з 10 головних розпорядників  
бюджетних коштів. Паспорти оприлюднені 25 січня, що відповідає термінам 
вчасного оприлюднення(затверджуються не пізніше, ніж через 45 дн. з дати 01 січня)21. 
 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Інновативний 

                                                
15http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-21-grudnya-2017-roku 
16https://drive.google.com/drive/folders/1_4cP9WHKkxwHgmHay-HVVilO3y6M1W0E 
17https://drive.google.com/drive/folders/1C-RaIvqj7ez5JT_s8a4VGlc5DHb2rIwm 
18https://drive.google.com/drive/folders/1_4cP9WHKkxwHgmHay-HVVilO3y6M1W0E 
19http://city.cv.ua/portal/rishennya-46-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-21-12-2017-r 
20http://city.cv.ua/portal/pasporty-byudzhetnyh-program-2018 
21http://city.cv.ua/portal/pasporty-byudzhetnyh-program-2018 
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При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 4 (або 80 % від 
максимуму). 

Проект бюджету обговорювався на засіданні бюджетної комісії 14 грудня 
2017р.Засідання було проанонсовано на сайті міськради 13 грудня22, протокол 
засідання оприлюднено в рубриці «Протоколи засідань постійних комісій». Однак 
стенограмиабо аудіо-відео-запис засідань комісій не оприлюднюється (показник по 
цьому критерію 0). На засіданні комісії були присутні не тільки її члени, але і інші 
депутати і мешканці міста (протокол засідання постійної комісії міськради з питань 
бюджету та фінансів від 14.12.2017р.). 
 

Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)  

Рейтинг – 100,0% 

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Консультації щодо проектів бюджетів передбачені Положенням про 

консультації з громадськістю(п. 10.4). Також проводились бюджетні слухання, 
зокрема 8 грудня 2017 р., після цього в нього ще вносились технічні правки23. 
Рішення громадських слухань не потребувало внесення змін до проекту бюджету. На 
сайті міської ради в рубриці «Фінанси міста» оприлюднено «відповідь на пропозиції 
громадських слухань»24.  
 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Інновативний 

При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 4 (або 80 % від 
максимуму). 

Пленарне засідання сесії з затвердження бюджету відбулось 21.12.2017 р.25, 
тобто, не пізніше 25 грудня року, що передує плановому (як це й вимагається 
Бюджетним кодексом України). Зазначене засідання проанонсовано 13 грудня(за 9 
днів до її проведення – зазначений критерій отримав показник 0).Протокол 
пленарного засідання сесії (протокол пленарного засідання 46 сесії міськради VII 
скликання від 21.12.2017)та відеозапис 26 оприлюднено на сайті міської ради. 
Відповідно до регламенту громадяни мають безперешкодний доступ до засідання 
сесії. 
 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Непрозорий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

                                                
22http://city.cv.ua/portal/4/grafik-zasidan-postijnyh-komisij-miskoyi-rady-21-110554.html#more-110554 
23http://city.cv.ua/portal/gromadske-sluhannya-2018 
24http://city.cv.ua/portal/gromadske-sluhannya-2018 
25http://city.cv.ua/portal/rishennya-46-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-21-12-2017-r 
26https://www.youtube.com/watch?v=pPjuWnhHD40 

http://city.cv.ua/portal/gromadske-sluhannya-2018
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По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 
значенню 0, оскільки Чернівецька міська рада не має практики розробки бюджету 
для громадян. 
 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 50,0%. 
Чернівецька міська рада використовує дві платформи для візуалізації бюджету: 

«Відкритий бюджет» та власну розробку 27 . Онлайн інструментидля отримання 

коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет не використовувались 
(показник критерію 0). 

 
  

                                                
27http://cv.ofd.in.ua/  http://city.cv.ua/portal/111-2 

 

http://city.cv.ua/portal/111-2
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р 

МІСТА ЧЕРНІВЦІ 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Інновативний 

Отримана оцінка по цьому показнику – 82,86%. 
Всі проекти рішень та самі рішення про внесення змін до бюджету (з усіма 

додатками) оприлюднені у рубриці «Документи» – проекти рішень28.Більшість 
внесених змін оприюднено вчасно (7 з 9). Зокрема, невчасно опубліковані проекти 
рішень, які розглядались на сесії 23 та 25 травня (були опубліковані відповідно 18 і 
19 травня)29 (саме тому цей критерій має показник 0,8). Всі зміни до бюджету 
оприлюднені у розділі про бюджет30, а всі рішення оприлюднені в повному обсязі31. 
На сайті в розділі «Документи» рішення про внесення змін до бюджету оприлюднені 
впродовж 5 робочих днів після прийняття. Актуальну версію бюджету з урахуванням 
всіх внесених змінна момент оцінки не опубліковано, оприлюднено тільки зміни 
(показник за цим критерієм 0). 
 

Показник 18. Єдиний веб-портал використання публічних коштів (E-Data)  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
За показником реєстрації на Єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів E-Data (критерій 1), оцінка 1 – всі 10 головних розпорядників та одержувачів 
зареєстрували робочі кабінети, які наповнюються систематично (критерій 2, оцінка 
– 1)32. 

 
Показник 19. Закупівлі  

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 66,67%. 
Чернівецька міська рада оприлюднила річний план закупівель 33 , також 

опубліковано зміни та доповнення до нього34. Водночас річний план оприлюднено не в 

машиночитному форматі, а у форматі Word (показник за цим критерієм 0). 

 

 

 

                                                
28http://city.cv.ua/portal/111-12; http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-30-bereznya-2017-roku; 

http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-23-travnya-2017-roku; http://city.cv.ua/portal/proekty-

rishen-miskoyi-rady-na-11-lypnya-2017-roku; http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-27-lypnya-
2017-roku 
29http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-25-travnya-2017-roku; http://city.cv.ua/portal/proekty-

rishen-miskoyi-rady-na-23-travnya-2017-roku 
30http://city.cv.ua/portal/zminy-do-rishennya-pro-miskyj-byudzhet-na-2017-rik 
31http://city.cv.ua/portal/zminy-do-rishennya-pro-miskyj-byudzhet-na-2017-rik 
32https://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=column-1&p_p_col_count=1    
33http://chernivtsy.eu/portal/f/tender/ci_plan_2017-mvk-z.docx 
34http://chernivtsy.eu/portal/f/tender/ci_plan_2017-mvk-z.docx 
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Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Титульні списки капітальних видатків затверджені наказом директора Департаменту 

містобудівного комплексу та земельних відносин Чернівецької міської ради від 10.05.2018 

№50. Титульні списки Департаменту ЖКГ та Департаменту містобудування оприлюднені 

на порталі відкритих даних35. 

 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 50,0%. 
На сайті Чернівецької міської ради є окремий підрозділ, відведений для 

інформування про діяльність КП: у рубриці «Фінанси міста» є розділ «Інформація про 

комунальні підприємства, фінансові плани та їх виконання»36, де в рубриці «Комунальні 

підприємства» наведено повний їх перелік 37 . Перелік містить контактну інформацію, 

однак не містить коди ЄДРПОУ 38  (тому показник за цим критерієм 0,5). У 90% 

комунальних підприємств фінансові плани оприлюднені в Excel таблицях39, також вони 

оприлюднені у рубриці «Фінансові плани КП». Наведені у цій рубриці інші підприємства 

не є комунальними, це приватні обслуговуючі кампанії40. 

Інформація про реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо 

робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету та про реєстр боргових 

зобов’язань  не оприлюднена (показник 0). Також перелік КП не оприлюднено у 

машиночитанному форматі - звітність оприлюднена в Exel, pdf (показники за цими 

критеріями 0). Інформація про реєстр укладених комунальними підприємствами договорів 

щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету, та про реєстр 

боргових зобов’язань  не оприлюднена (показник 0). 

 

Показник 22. Бюджет участі  

Інновативний 

При максимальному значенні 7, оцінка за показником становить 6, або 85,71%. 
З 2016 року у Чернівцях впроваджується бюджет участі. В березні 2018 

Чернівецька міська рада оновила Положення про Бюджет ініціатив чернівчан 
(бюджет участі) 41 , яким визначено основні засади процесу взаємодії органів 
місцевого самоврядування та мешканців міста Чернівців щодо впровадження 
інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу і використання 
коштів міського бюджету. 

Оприлюднено склад експертної групи, яка затверджує рішення про допуск до 
конкурсу громадських проектів 42 .Протоколи засідань експертної групи не 

                                                
35https://data.city.cv.ua/dataset?organization=depart_housing 
36http://city.cv.ua/portal/finansovi-plany-komunalnyh-pidpryyemstv-ta-yih-vykonannya 
37http://city.cv.ua/portal/komunalni-pidpryyemstva-2018 
38http://city.cv.ua/portal/komunalni-pidpryyemstva-2018 
39http://city.cv.ua/portal/finansovi-plany-komunalnyh-pidpryyemstv-ta-yih-vykonannya 
40http://city.cv.ua/portal/finansovi-plany-komunalnyh-pidpryyemstv-ta-yih-vykonannya 
41http://city.cv.ua/portal/polozhennya-pro-byudzhet-initsiatyv-chernivchan 
42http://city.cv.ua/portal/spysok-spetsialistiv-yaki-nadavatymut-konsultatsiyi-avtoram-proektiv 
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оприлюднені,разом з тим, здійснюється он-лайн трансляція засідань (показник за 
цим критерієм – 0).Перелік проектів оприлюднено на сайті43. Також є розділ про 
реалізовані проект та їхні звіти44. Також  громадяни мають можливість голосувати 
за громадські проекти очно: у ЦНАПах, бібліотеках та ЖЕКу45. 
 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 66,67%. 
У відповіді на запит Чернівецька міська рада надала інформацію, що рішення 

міськради«Про Наглядові ради при КП» скасовано у судовому порядку і наглядові 
ради при КП не створювались (лист «Х 183/-01/10-інф від 09.07.2018) – відповідно 
показник зазначеного критерія 0.На сайті оприлюднено фінансові плани та звіти про 
виконання планів розвитку КП46. 
 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівельProzorro 

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
В Чернівцях прийнято  Положення про порядок закупівлі товарів, робіт і послуг 

в рамках «Системи електронних закупівель» (ProZorro) в місті Чернівцях (рішення 
міськради № 194 від 12.05.2016)47. Показник конкурентних торгів у розпорядників 
коштів Чернівецької міської ради становить 60%48. 
 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
На сайті Чернівецької міськради створено окремий розділ і сайт49, присвячені 

питанням реалізації бюджету участі в громаді. Громадяни мають можливості 
голосувати за громадські проекти он-лайнна платформі https://gb.city.cv.ua/50. 
 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їхвізуалізації  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Капітальні видатки оприлюднені в машиночитанному форматі51. В рубриці 

«Фінанси міста» є підрубрика «Інфографіка бюджету міста», яка дає можливість 

                                                
43https://gb.city.cv.ua/news/show/trivaye-realizaciya-proektiv-podanih-v-2017-roci 
44https://drive.google.com/drive/folders/1WfKlGG6nq9GECS-O4eg3xHdSHB3c3H6f 
45https://gb.city.cv.ua/news/show/punkti-golosuvannja-za-projekti-bjudzhetu-uchasti 
46http://city.cv.ua/portal/finansovi-plany-komunalnyh-pidpryyemstv-ta-yih-vykonannya 
47http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/3095a3a7-61a5-4cd4-b1b7-

2767b40d2b18/state/analysis 
48http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/3095a3a7-61a5-4cd4-b1b7-

2767b40d2b18/state/analysis 
49https://gb.city.cv.ua/ 
50https://gb.city.cv.ua/ 
51https://data.city.cv.ua/dataset?tags=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82&organization=de

part_housing 
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переглянути пооб’єктні видатки у різних сферах, зокрема освіта, охорона здоров’я 
тощо (приклад наведений у посиланні)52. 
 

  

                                                
52http://cv.ofd.in.ua/index?level=3&parent_id=5 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017 МІСТА ЧЕРНІВЦІ  

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Всі проекти рішень про затвердження квартальних звітів оприлюднені на сайті 

з усіма додатками53.  Звіт за 3 місяці оприлюднено (19.05) за 20 робочих днів до сесії;  
звіт за 6 місяців оприлюднено (01.08) за 23 робочі дні до сесії; звіт за 9 місяців 
(01.11) -за 22 дні до сесії. Всі рішення оприлюднені з усіма додаткамив повному 
обсязі54. 

 
Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Проект рішення про річний звіт про виконання бюджету оприлюднено(серед 

проектів рішень воно восьме)55. Проект оприлюднено (з двома додатками) 23 
лютого, сесія його розглядала 24 березня (24 робочі дні до сесії). Також 
оприлюднено в повному обсязі рішення № 1192 від 29.03.2018 «Про звіт про 
виконання міського бюджету за 2017 р.»56. 

 
Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 90% максимального показника. 
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм оприлюднюютьсяна сайті у 

розділі «Фінанси міста»57, вчасно  в кінці січня - на початку лютого58.  На сайті 
оприлюднено звіти 9 з 10 головних розпорядників бюджетних коштів. 

 
Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Інновативний 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Звіт про виконанняПрограми соціально-економічного розвиткуз двома додатками 

оприлюднено разом з ПЕР на 2018 р. (№904 від 04.10.2017р.)59. Звіт оприлюднено 
вчасно 05.10.2017 (інформація про  хід   виконання   рішення міської   ради VІІ 

                                                
53http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-25-travnya-2017-roku http://city.cv.ua/portal/proekty-

rishen-miskoyi-rady-na-31-serpnya-2017-roku  http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-30-

lystopada-2017-roku 
54http://city.cv.ua/portal/rishennya-30-pozachergovoyi-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-15-06-2017-r   

http://city.cv.ua/portal/rishennya-36-chergovoyi-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-31-08-2017r   

http://city.cv.ua/portal/rishennya-44-pozachergovoyi-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-30-11-2017 
55http://city.cv.ua/portal/proekty-rishen-miskoyi-rady-na-27-lyutogo-2018-roku 
56http://city.cv.ua/portal/rishennya-53-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-29-03-2018-r 
57http://city.cv.ua/portal/finansovi-zvity-vykonavchyh-organiv 
58http://city.cv.ua/portal/pasporty-byudzhetnyh-program-2018 
59http://city.cv.ua/portal/rishennya-40-chergovoyi-sesiyi-miskoyi-rady-vii-sklykannya-vid-28-09-2017-r 
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скликання від 30.12.2016р. №520 «Про Програму економічного і соціального 
розвитку міста Чернівців на 2017 рік»). 
 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Високий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 66,67%. 
Громадські слухання з обговорення звіту про виконання міського бюджету за 

2017 р.  та внесення змін до міського бюджету на 2018 р. відбулися 
18.04.201860.Анонс було оприлюднено на сайті ради за 2 тижня до їх проведення61. 
Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету відбулось 
після 20 березня(порушено встановлені БКУ строки, тому показник зазначеного критерія 

0).  

 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Непрозорий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0%. 
Квартальні та річний звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів не 

оприлюднювалися в машиночитних форматах, тому оцінка по критеріях 1-2 
становить 0. 
 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Непрозорий 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Звіти з оцінки ефективності бюджетних програм не оприлюднено, а отже, 

оцінка по критеріях 1-3 становить 0. 
 

Показник 34. Залучення громадян до оцінки виконання бюджету ("учасницький 

аудит")  

Непрозорий  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Залучення громадськості до оцінки виконання бюджету (т.з. учасницький 

аудит) не практикується, оцінка по критеріях 1-3 становить 0. 
 

                                                
60https://drive.google.com/drive/folders/1XS3zpbhpbvGgvHW7Ca5uGcYJaV-Ungds 
61http://chernivtsy.eu/portal/4/gromadski-sluhannya-z-obgovorennya-zvitu-pro-vykonannya-byudzhetu-za-2017-rik-

vidbudutsya-18-kvitnya-114834.html 


