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ВСТУП  

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.   
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МЕТОДОЛОГІЯ  

 

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 

академії державного управління в рамках проекту Фонду Східна Європа 

«Публічні бюджети від А до Я» за підтримки Європейського Союзу. 

Завданнями Методології є демонстрація рівня прозорості місцевих 
бюджетних процесів та залучення громадян до формування місцевого бюджету та 
моніторингу його використання, встановлення чітких індикаторів, що 
слугуватимуть дорожньою картою підвищення прозорості бюджетних процесів на 
місцевому рівні, надання доступу місцевим громадам до технічної та експертної 
допомоги для впровадження практик у відповідності до критеріїв Методології 
оцінки, спрощення доступу організаціям громадянського суспільства та активним 
громадянам до моніторингу управління публічними фінансами. Очікується що 
Методологія допоможе органам місцевого самоврядування запровадити рішення та 
практики бюджетної прозорості, а також залучити громадян до участі в бюджетних 
процесах на місцевому рівні, що сприятиме підвищенню підзвітності органів 
місцевого самоврядування. 

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,  
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 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 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 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 інше.  

Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії оцінки 

прозорості місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетний  та Податковий 
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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 

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!».  

"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: Інформування, активізація та залучення 

громадянського суспільства» за підтримки Європейського Союзу. 

Актуальність Методології підкреслена, зокрема, в тексті Угоди про коаліцію 
депутатських фракцій "Європейська Україна" та Порядком денним асоціації між 
Україною та ЄС. Зокрема, положення розділу 4. "Економічне співробітництво", 
передбачає імплементацію Стратегії розвитку управління державними фінансами та 
відповідного Плану дій, ухваленого Урядом України за спільної підтримки ЄС та 
ОЕСР (SIGMA), однією з засад якої є підвищення відкритості та прозорості 
використання бюджетів. Ключовим елементом, на якому базується теоретичний 
підхід до створення Методології є її принципи, визначені як: прозорість, відкритість, 
порівнянність ( що полягає у можливостях для рейтингування), універсальність, 
простота, адаптивність, технічність, достовірність. Виходячи з цих принципів, до 
переліку суб’єктів Методології належить таке коло осіб: » стейкхолдери (зацікавлені 
сторони): органи місцевого самоврядування та їх посадові та службові особи, органи 
державного управління та державні службовці, організації громадянського 
суспільства, аудитори (Державна аудиторська служба та незалежні приватні 
аудитори), Центральні органи виконавчої влади; » користувачі результатів: органи 
місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, депутати, органи 
державного управління та державні службовці, організації громадянського 

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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суспільства, аудитори (Державна аудиторська служба та незалежні приватні 
аудитори), Центральні органи виконавчої влади, міжнародні донорські організації, 
міжнародні фінансові інституції, інвестори; » зважаючи на сферу застосування 
Методології, яка представляє собою всі без виключення Вступ 5 місцеві бюджети, 
виконавцями положень Методології є організації громадянського суспільства та 
органи місцевого самоврядування. Основою інструментарію Методології є критерії 
оцінки прозорості, які мають значний потенціал для подальшого вдосконалення. 
При їх розробці враховано можливості використання всіма органами місцевого 
самоврядування для періодичної самооцінки нормативно-правового забезпечення 
бюджетної прозорості та практик їх застосування в своїх громадах. Особливу увагу 
при розробці критеріїв приділено інтеграції з можливостями сучасних IT-рішень: E-
data, Prozorro, практик візуалізації місцевого бюджету, залучення громадян на різних 
стадіях бюджетного процесу тощо. Методологія успішно долає недоліки, що 
притаманні іншим досить добрим вітчизняним практикам с сфері прозорості 
місцевих бюджетів. Так: » у порівнянні з мапуванням та візуалізацією витрат в 
реальному часі: розглядає не лише планові витрати та об’єкти, вона розглядає їх 
стан на всіх чотирьох стадіях бюджетного процесу, а також дає реальну можливість 
порівняти відмінності від норм по термінах та окремих процедурах; » у порівнянні з 
візуалізацією бюджетів: Методологія не потребує додаткової праці фахових 
експертів, графічних дизайнерів, кольорового друку та інших технічних принад – 
критерії можна аналізувати за допомогою внесення даних у елементарну таблицю в 
Excel. » у порівнянні з учасницьким аудитом, гендерно-орієнтованим 
бюджетуванням та оприлюдненням інформації в машиночитному форматі: 
користувачам не потрібні ні спеціальні знання, ні навчання, ні значна кількість часу. 
Основна частина критеріїв побудована у режимі "так – ні", тому більшість з них 
можна відслідкувати досить швидко; » у порівнянні з он-лайн інструментами 
консультування: немає потреби у постійному консультанті на онлайн лінії, як і не 
потрібні додаткові софт - розробки платформи; » у порівнянні з Паспортом 
(сертифікатом) доброчесного (відкритого, прозорого) урядування (бюджету): 
Методологія не потребує масштабування у межах країни - порівняльний аналіз 
можна робити по декількох громадах, по декількох розпорядниках всередині однієї 
громади тощо; » у порівнянні з Бюджетом участі (громадським бюджетом, 
партисипативним): тут немає практичного сенсу у фальшування даних та фікції, не 
потрібне голосування, а тому мова не йде про складнощі в організації застосування 
Методики. Отже, у порівнянні з відповідними тематичними платформами, 
запропонована Методологія є найбільш комплексною, комбінаторною, та водночас 
деталізованою, адаптивною та мобільною. Зокрема: » придатна як для внутрішнього 
(шляхом самооцінки) так і для зовнішнього (від професійного до сфери нефахового) 
застосування; » однаково демонстративна як на горизонтальному (оцінка може 
показати як прозорість бюджетного процесу загалом, так і його окремих стадії, 
процедури, складової тощо), так і на вертикальному (незалежно від виду місцевого 
бюджету та його структури – головний розпорядник, село, місто, ОТГ, район, 
область) рівнях. » незамінна для цілей поглибленого тривимірного порівняльного 
аналізу. Часовий аналіз дає можливість порівняти прозорість окремих бюджетних 
процедур всередині одного суб’єкту; просторовий – результати по окремих 
суб’єктах: областях, містах, ОТГ, їх розпорядниках; третій порівняльний вимір можна 
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провести, поєднавши результати двох попередніх у будь-якій комбінації. 6 
Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів Окремий акцент слід зробити на 
найбільш характерній особливості Методології, яка передбачає довгострокову, 
пролонговану в часі перспективу її застосування. Ця особливість полягає у наявності 
інновативного компоненту. 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 стандартів. Отож, на перших порах по більшості місцевих бюджетах, 
вірогідно, буде низький результат оцінки прозорості, адже мало хто з них 
просунувся далі нормативних вимог, які є лише "нульовим рівнем відліку". Цього не 
треба боятися. З плином часу інновативні позиції, включені до Методології самі по 
собі стануть відправними для майбутніх "точок змін" вітчизняного законодавства. 
Саме їх потенціал здатен породжувати динаміку руху вперед у питаннях 
демократизації бюджетного процесу. Так, наприклад, оприлюднення бюджетних 
запитів та результати оцінки бюджетних програм на рівні місцевих бюджетів 
сьогодні жорстко не вимагаються, але в майбутньому їх публікація є кроком до 
повної відкритості влади та можливості реальної демонстрації принципу 
"бюджетний ресурс за тільки за соціальний результат", передбаченої Стратегією 
розвитку державних фінансів до 2020 року через повне запровадження програмно-
цільового методу. Інший приклад: сьогодні законодавство не вимагає громадського 
обговорення бюджету на стадії його планування. Натомість інновативні критерії, 
запропоновані Методикою описують та деталізують цей процес, адже саме 
обговорення Проекту бюджету (а не звіту за фактом його виконання, як це робиться 
зараз) є реальним та цінним засобом впливу громади на показники майбутнього 
бюджету.  

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, ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ МІСТА МИРГОРОДА  НА 2018 

РІК  ТА ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ  

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

Миргород засвідчено задовільний (38%) рівень прозорості міського бюджету.  Показники 

відкритості інформації становлять 40%.  Вказана оцінка досягнута завдяки максимальній 

витримці критеріїв по показникам в оприлюдненні рішення про бюджет, оприлюдненні 

паспортів бюджетних програм, реєстрації та наповнення кабінетів на Єдиному веб-порталі 

використання публічних коштів E-Data. За показниками прозорість рішень досягнуто 

високого рівня прозорості – 57%.  Показники в обговоренні проекту бюджету на засіданні 

бюджетної комісії та  прийнятті рішення про місцевий бюджет на наступний рік отримали 

максимальні оцінки. Показники інновативних практик складають 15%. Розділ про бюджет 

на сайті наповнений лише на ¼ частину та не містить інформації про бюджет, окрім 

переліку головних розпорядників бюджетних коштів та паспортів бюджетних програм. 

Допорогові закупівлі через систему Prozorro головними розпорядниками бюджетних коштів 

не здійснюються,  онлайн-інструменти для консультування з громадянами щодо проекту 

бюджету на наступний рік відсутні, таким чином ОМС , окрім створення онлайн-

інструментів в реалізації бюджету участі не використовує інновативних практик. 

 

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

становить 10,6 ( при максимальному значенні 28), що складає 38% максимального 

показника.  

Максимальне 100% (або щільно наближене до максимального 93%) значення оцінки 

на етапі складання бюджету досягнуто за показниками :  «Стратегія розвитку громади»,  

«Програма соціально-економічного розвитку». 

Нульове значення по всіх  оцінюваних критеріях за показниками «Збір пропозицій від 

громадян під час складання бюджету на наступний рік», призвело до значного зниження 

рівня оцінки на вказаному етапі, так як вказані критерії   відсутні взагалі. 

Містом максимально дотримано процедури бюджетних правил щодо складання 

проекту бюджету, розробку Стратегії розвитку та Програми соціально-економічного 

розвитку, які є основою бюджетних процедур для відкритості процесів бюджетування.    

Не дивлячись на те, що на офіційному сайті міської ради мається окремий розділ 

«Бюджет міста», його складові, тобто наповнення відповідною інформацією про бюджет у 

місті, не відповідає необхідному забезпеченню максимальної швидкості та зручності 

доступу громадян до всієї бюджетної інформації, яка знаходиться в розпорядженні органу 

місцевого самоврядування.   

Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка, отримана містом по етапу 

розгляду та затвердження бюджету становить 13,7 при максимальному значенні 25, що 

складає лише 55% від максимального показника. Отже, забезпечення прозорості цього етапу 
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бюджетного процесу в місті є незначно, але трохи вище  (на 18%) від зафіксованого рівня на 

стадії складання бюджету.  

Максимальне 100% значення оцінки на етапі складання бюджету досягнуто лише за 

показниками: «Рішення про бюджет»,  «Паспорти бюджетних програм», «Прийняття 

рішення про місцевий бюджет на наступний рік», «Обговорення проекту бюджету на 

засіданні бюджетної комісії».   

Нульове значення досягнуто по показнику «онлайн-інструменти консультування та 

візуалізації».  

Зниження рівня оцінки здебільшого зумовлено підтвердженою відсутністю інформації 

(а отже, нульовим значенням по всіх  оцінюваних критеріях)  за показником «Бюджет для 

громадян». Невисоке у порівнянні з максимальним значення (25%)  досягнуто  по показнику 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на наступний рік 

(бюджетні слухання)». 

Аналіз такої ситуації свідчить про те, що на стадії розгляду та затвердження бюджету у 

місті  чітко виконуються майже всі унормовані законодавством процедури.  

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

становить 10,1 при максимальній оцінці 28, що складає 36% максимального показника.  

Максимального значення 100% отримано за показниками «Єдиний веб-портал 

використання публічних коштів (E-Data)» та «онлайн-інструменти в реалізації бюджету 

участі».  Досить висока оцінка отримана за показником «Бюджет участі» - 86%. 

Нульове значення досягнуто по показникам «Титульні списки капітальних видатків», 

«Ефективність комунальних підприємств». «Доброчесність використання системи 

закупівель Prozorro», «Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації». 

За показником «Зміни до бюджету» досягнуто лише 29% від максимального значення 

через відсутність у вільному доступі проектів рішень про внесення змін до бюджету міста, 

що значно вплинуло на оцінку за етапом. За показником «Закупівлі» отримано 33%. Хоча 

ОМС оприлюднило річний план закупівель, але не оприлюднило його у машиночитному 

форматі та не оприлюднило зміни до закупівель. 

Таким чином, містом дотримано процедури по виконанню бюджету менше ніж за 

середні показники. 

Етап підготовка та розгляд звіту. Оцінка, отримана містом на етапі підготовки та 

розгляду звіту складає 3,2 із 19, що становить 17 % максимального показника. 

Максимального значення на даному етапі не отримано жодним показником, у той час 

як нульове значення отримано за показниками: «Квартальні звіти про виконання бюджету», 

«звіт про виконання Програми соціально-економіочного розвитку», «оприлюднення звітів 

про використання коштів місцевого бюджету в машиночитному форматі», «звіти за 

результатами оцінки ефективності виконання  бюджетних програм», «залучення громадян 

до оцінки виконання бюджету ("учасницький аудит")». 

Показник «публічний звіт голови про виконання бюджету за рік» отримав лише 50% . 

Містом не дотримується процедур звітування перед громадою, звіт про виконання 

бюджету за рік виноситься лише на розгляд депутатів, громада майже не залучається до 

підготовки та розгляду звітів, що призвело до вкрай низької оцінки на вказаному етапі. 
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Параметри прозорості. Отримана за двома етапами (складання та розгляд й 

затвердження бюджету) оцінка щодо параметру відкритості інформації  становить 40%. 

Незначно, але нижча оцінка щодо параметру прозорості рішень, яка становить 15,5 при 

максимумі 27 (57%).Оцінка щодо параметру інновативних практик складає 15% . Таким 

чином, індекс прозорості місцевого бюджету дорівнює лише 38% із можливих 100%. 

Вказаний розподіл оцінки за параметрами свідчить про те, що, не зважаючи на досить 

високий рівень відкритості інформації про бюджет, прозорість прийняття рішень щодо 

управління бюджетом є досить низькою. Органом місцевого самоврядування запроваджено 

окремі інновативні практики, але, наразі, вони складають лише п'яту  частину від наявних у 

сучасному бюджетному процесі можливостей. 

Огляд практик забезпечення прозорості в місті.  

           Місто Миргород має практику проведення консультацій з громадськістю з 

питання місцевих податків та зборів з компонентом громадських консультацій, 

процедури та порядок їх проведення закріплено у Статуті міста.  Для забезпечення 

прозорості у Миргородській міській раді необхідно впровадити проведення й інших 

консультації із громадянами, таких як бюджетні слухання та збір пропозицій від 

громадян під час складання бюджету на наступний рік.  Доступ громадян до 

інформації про бюджет обмежується відведеним розділом, призначеним питанням 

місцевого бюджету, який не містить вичерпної інформації щодо бюджетних рішень.  

Миргородській міській раді необхідно приділити увагу впровадженню інновативних 

практик: створенню онлайн-інструментів консультування з громадянами щодо 

проекту бюджету на наступний рік, використання інтерактивна онлайн-платформи 

пооб'єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки. Такі вдосконалення 

забезпечать співпрацю із громадянами на етапі розробки та виконання бюджету. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету»:  (наразі 

значення 0)  - слід затвердити НПА, який передбачає процедури збору пропозицій від 

громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, який передує плановому) щодо 

проекту бюджету на наступний рік. 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»:  (наразі значення 0) – рекомендуємо створену робочу 

групу долучати до планування бюджету на наступний рік та створити НПА, який 

буде регламентувати її діяльність. Розпорядчий документ про створення, склад та 

матеріали (відеозаписи, стенограми), щодо діяльності робочої групи підлягають 

оприлюдненню. Крім того, 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»: 

пропонуємо розпорядчі документи про порядок консультацій, протоколи 

консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з 

обґрунтуванням підстав для неврахування винести в окремий розділ. Звіт про 

враховані та невраховані пропозиції з обгрунтуванням підстав для неврахування 

отриманих пропозицій щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на 

наступний рік необхідно обов’язково оприлюднювати. 

 

«Розділ Бюджет на сайті» (наразі значення 4 із 16):  в розділі, що присвячений 

міському бюджету пропонуємо: 

-  перелік головних розпорядників бюджетних коштів з вказанням кодів 

ЄДРПОУ; 

- посилання на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі 

E-Data; 

- Програму соціально-економічного розвитку громади; 

- кошторис на утримання органу місцевого самоврядування; 

- паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників, актуалізовані 

паспорти(з наказами про їх затвердження та з наказами про затвердження у новій 

редакції), та звіти про їх виконання (в єдиній структурованій папці); 

- титульний перелік капітальних видатків, а також  створення Інтерактивної 
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онлайн-платформи пооб’єктної візуалізації, з вказанням посилання на мапу в цьому 

ж розділі; «бюджет для громадян»; 

- посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де бюджетні 

данні оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю 

інформацію щодо бюджету участі (в разі, якщо такий реалізується в громаді). 

-  

«Бюджетні запити»:  (значення 0) – слід  (на основі відповідного НПА – проект 

додається до звіту) започаткувати практику оприлюднення (не пізніше, ніж за 2 

тижні до засідання депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує 

плановому) всіх форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма 

бюджетними програмами. 

 

«Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»: слід 

аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось обговорення проекту 

рішення про бюджет  оприлюднювати на сайті у вигляді, наприклад, прямого 

посилання на канал Youtube, де вони розміщені . 

 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)»: протягом року, який передує плановому слід 

проводити  консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет. Порядок 

таких консультацій доцільно відобразити у окремому НПА (додаток проекту 

додається), або, як мінімум, використовувати загальний порядок проведення 

громадських слухань, передбачений Статутом громади. "Бюджетні слухання" треба 

проводити заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет 

на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського корпусу. Протоколи 

публікувати на сайті. Звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції 

громадян, отримані в рамках «бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для 

врахування/неврахування отриманих пропозицій підлягає оприлюдненню.  

 

«Прийняття рішення про місцевий бюджет». Рекомендуємо з сайту 

міськради зробити пряме посилання на канал Youtube, де публікуються відеозаписи 

сесій, засідання комісій тощо та вивести посилання на головну сторінку сайту. 

 

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

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

необхідно залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим 

новим для України інструментарієм, провести тренінги та семінари.  

 

«Онлайн інструменти консультування та візуалізації»: рекомендуємо 

створити інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету та доповнити 
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їхон-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо проекту 

рішення про бюджет. 

 

«публічний звіт голови про виконання бюджету за рік»: - проведення 

звітування щодо виконання бюджету за рік необхідно проводити саме на відкритій 

зустрічі із громадою, попередньо анонсувавши проведення такого заходу.  

Проведення представлення інформації  про виконання бюджету перед депутатами 

не є публічним представленням, яке необхідно проводити на відкритій зустрічі із 

громадою. 

 

«звіти за результатами оцінки ефективності виконання  бюджетних 

програм» - необхідно запровадити звітування та аналізування ефективності 

виконання бюджетних програм. Бажано створити на сайті окремий розділ 

присвячений аналізу та звіту щодо бюджетних процесів та програм. 

«залучення громадян до оцінки виконання бюджету ("учасницький 

аудит")  -органу місцевого самоврядування, який є підзвітний перед своєю 

громадою, необхідно затвердити НПА, який буде реалізувати участь громадян у 

учасниць кому аудиті та обов’язковості його проведення. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. МІСТА МИРГОРОДА  

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

плановим два бюджетні роки  

Отримана оцінка складає лише 67% від 100% максимального показника.  

Міська рада має прогноз доходів та видатків на плановий та два наступні за 
плановим бюджетні роки. Він затверджений у форматі рішення сесії міської ради 
«Про схвалення індикативних прогнозних показників міського бюджету на 2019-
2020 роки» від 12.12.2017 року.  

Прогноз, разом з рішенням оприлюднено на сайті міської ради. Але ОМС не 

оприлюднила проект прогнозу за 20 днів до розгляду з метою затвердження. 

 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.  
Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Громада має затверджену 18 травня 2018 року радою Стратегію розвитку. 

Вона затверджена як Стратегія сталого розвитку Миргородського субрегіону до 
2028 року.   

Стратегічний план оприлюднено на сайті міської ради лише в розділі рішень 
ради 1.  

 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

При максимальному значенні показника 4, оцінка щільно наближена до 

максимуму та відповідає показнику 3,7 (або 93% від максимуму).  

«Програма економічного і соціального розвитку  м. Миргород на 2018 рік» 

затверджена рішенням ради від 19.12.2017 року. ПСЕР затверджена вчасно, тобто, 

одночасно із рішенням про затвердження бюджету міста. Вона оприлюднена на 

офіційному сайті міської ради. Необхідно відмітити, що ПСЕР на 2018 рік розміщена 

лише в розділі рішень, її слід  оприлюднити в відповідному  спеціальному розділі, 

який визначить швидкий доступ до програмного документу та позбавить 

необхідності його пошуку серед чисельних рішень, прийнятих радою.  ПСЕР не 

містить додатків щодо переліку державних цільових та регіональних програм, які 

передбачається фінансувати в наступному році; переліку об’єктів будівництва, які 

передбачається фінансувати в наступному році за рахунок бюджетних коштів, тому 

за вказаним показником оцінка лише 0,7 із 1 можливої. 

 

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

наступний рік 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/577bebe9aad64991d456193ecc61babc.rar
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По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання позитивно відсутні і 

відповідають значенню 0, що значить, що орган місцевого самоврядування не 

здійснює консультацій з громадськістю під час складання бюджету на наступний рік.  

 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу 

розробки бюджету на наступний рік. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всім критеріям, відсутні підстави для проведення оцінювання і дорівнюють 

значенню 0, так як орган місцевого самоврядування не створював робочу групу та не 

має практики залучення робочої групи для підготовки проекту бюджету. 

 

Показник 6. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори  

По вказаному показнику оцінка 3, тобто 75% від максимуму.  

Орган місцевого самоврядування має Статут, де прописана процедура 

громадських слухань. По критеріях 2,3 виставлена максимальна оцінка, оскільки 

орган місцевого самоврядування в звітний період проводив громадські слухання по 

проекту рішення про місцеві податки та збори , але не оприлюднив його результати  
1.  

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

При максимальному значенні 16, отримана оцінка становить 4 (або 25% від 

максимуму). 

На офіційному сайті є окремий розділ, присвячений питанням місцевого 

бюджету (критерій 1). Але в ньому не оприлюднено ані проекту рішення ради про 

бюджет (критерій 0), ані всіх рішень про внесення змін до бюджету (критерій 0).  

По критеріях 2,3,6, 8-16 підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 

значенню 0., оскільки в розділі не оприлюднені:  

Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ;  

Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data; 

Програму соціально-економічного розвитку громади;  

Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;  

Паспорти бюджетних програм разом з наказом про їх затвердження та звіти 

про їх виконання, а також актуалізовані паспорти бюджетних програм, разом з 

наказом про їх затвердження;  

Титульний перелік капітальних видатків;  

Не використовується містом, і, відповідно, не оприлюднене посилання на 

інтерактивну онлайн-платформу пооб’єктної візуалізації капітальних видатків;  

Не розробляється, та, відповідно, не оприлюднений «Бюджет для громадян»;  

http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/stat_ter_grom.pdf
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Посилання на власний, або державний (Єдиний веб-портал відкритих даних 

data.gov.ua), де бюджетні дані оприлюднюються в машиночитних форматах;  

Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громаді.  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА МИРГОРОДА  

 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Отримана оцінка відповідає 50% від максимального показника. 

Проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено 12.12.2017 року, у той час 

як рішення прийняте 19.12.2017 року, тобто, 20-денний термін не витримано. 

Проект рішення оприлюднено без додатків.  

 

Показник 9. Бюджетні запити  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 

значенню 0:  оскільки на сайті органу місцевого самоврядування не оприлюднено 

бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.  

 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік ( 19.12.2017 року)   

оприлюднено на сайті міської ради. Рішення оприлюднено з усіма додатками 

(критерій 2) та вчасно (19.12.2017 р.).  

 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Отримана оцінка відповідає 100% максимального значення. 

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на 

сайті міської ради. Перелік цих паспортів відповідає переліку головних 

розпорядників та бюджетних програм, які вони виконують, зазначеному в Додатку 3 

до рішення від 22.12.2017 року «Про затвердження бюджету на 2018 рік»1.  Паспорти 

оприлюднено до 15 лютого 2018 р., що відповідає термінам вчасного оприлюднення 

(протягом 45 днів з початку бюджетного року, тобто, до 15.02.2018 р.), визначеного 

Наказом Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014 р. 2 

 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної 

комісії 

                                                             
1http://myrgorod.pl.ua/page/miskyj-bjudzhet/pasporty-bjudzhetnyh-program  
2http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14 

http://myrgorod.pl.ua/page/miskyj-bjudzhet/pasporty-bjudzhetnyh-program
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При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 5 (або 100 % від 

максимуму). 

Проект бюджету обговорювався на засіданні бюджетної комісії 15.12.2017 

р.(критерій 1), засідання комісії було заздалегідь  анонсовано (критерій 2), протокол 

засідання бюджетної комісії оприлюднений на сайті міської ради (критерій 3), ОМС 

оприлюднило відео-запис засідання (критерій 4), засідання бюджетної комісії 

проводилося у приміщенні актової зали міськради;  перешкод для громадян, які 

бажали відвідати засідання не було (критерій 5). 

 

Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про 

бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)  

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 1 (або 25 % від 

максимуму). 

Нормативно-правовим актом, яким закріплені процедури консультацій слід 

вважати Статут, де виписана окрема процедура громадських (у т.ч. бюджетних) 

слухань. Там само визначено порядок консультацій з громадськістю щодо 

попереднього проекту рішення про бюджет на стадії його формування (Статут 

територіальної громади міста Миргород)3. 

Проте, по критеріях 2  -  4  підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 

значенню 0, оскільки Бюджетні слухання в громаді не проводились, а відповідно, не 

можливо оцінити вчасність їх проведення, а також  забезпечення підзвітності перед 

громадою щодо використання результатів здійснених консультацій органом 

місцевого самоврядування.  

 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 5 (або 100 % від 

максимуму). 

ОМС проводило анонсування пленарного засідання сесії, де розглядався проект 

бюджету на офіційному сайті органу місцевого самоврядування 09.12.20174, яка 

відбулася 19.12. 2017 р., тобто, десятиденний термін, передбачений законодавством 

виконано.  

Пленарне засідання сесії з затвердження бюджету відбулось 19 .12.2017 р., 

тобто, не пізніше 25 грудня року, що передує плановому (як це й вимагається 

Бюджетним кодексом України). Протокол пленарного засідання сесії оприлюднено 

на сайті міської ради. Відеозапис сесії оприлюднено на каналі Youtube. Громадянам 

забезпечено безперешкодний доступ до приміщення сесійної зали Миргородської 

міської ради, де відбувалася сесія з прийняття міського бюджету.  

                                                             
3http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/stat_ter_grom.pdf  
4http://myrgorod.pl.ua/notice/1-sklykajetsja-sesija  

http://myrgorod.pl.ua/files/docs/Publichna_inform/stat_ter_grom.pdf
http://myrgorod.pl.ua/notice/1-sklykajetsja-sesija
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Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Всі чотири критерії не можуть бути оцінені, так як відсутні підстави для такого 

оцінювання, а отже відповідають значенню 0, оскільки Миргородська міська рада не 

має практики розробки бюджету для громадян, як документу, який в простий та 

доступний спосіб, без технічної мови, з використанням візуалізації та значного 

спрощення складної інформації, розповідає про доходи та видатки бюджету на 

майбутній рік, пріоритети міської бюджетної політки, плани щодо фінансування 

інфраструктурних проектів і т.п.   

 

 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Миргородаська міська рада не використовує інтерактивну он-лайн-платформу 

щодо візуалізації бюджету, отже  підстав для оцінювання немає, а значення 

критеріям - 0 . 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 

МІСТА МИРГОРОДА  

Показник 17. Зміни до бюджету. 

При максимальному значенні 7, отримана оцінка становить 2 (або 29% від 

максимуму). 

Миргородська міська рада не оприлюднила проекти рішень про внесення змін 

до бюджету (критерій 1, 2),  всі рішення на одній строфіці або розділі (критерій 4), 

але не оприлюднила актуальну версію бюджету з урахуванням всіх внесених змін 

(критерій 7). 

 

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

Отримана оцінка по цьому показнику – 2 або 100%. 

на сайті ОМС оприлюднено перелік ГРБК з кодами ЄДРПОУ, всі 8 ГРБК 

зареєстрували кабінети на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-

Data. 

Показник 19. Закупівлі. 

Отримана оцінка відповідає 33% максимального значення. ОМС оприлюднила 

річний план закупівель, але не оприлюднила зміни до нього5, річний план закупівель 

оприлюднено не в машиночитному форматі, що вплинуло на позитивну оцінку за 

вказаним показником. 

 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків. 

Отримана оцінка по цьому показнику 0. 

Миргородська міська рада не затвердила титульний список капітальних 

видатків , а отже відсутні підстави для оцінювання критеріїв. 

Показник 21.  Діяльність комунальних підприємств. 

При максимальному значенні 9, отримана оцінка становить 1 (або 11 % від 

максимуму). 

На сайті ОМС не має окремого підрозділу, відведеного для інформування про 

діяльність КП. На сайті не оприлюднено повний перелік КП (критерій 2), не 

оприлюднено повну інформацію про всі КП міста: назва, сфера діяльності, керівник, 

контактні відомості, ЄДРПОУ (критерій 3), фінансові плани та звітність також не 

оприлюднені в повному обсязі по всім КП (критерій 4, 5, 8). Реєстр укладених 

                                                             
5https://prozorro.gov.ua/plan/search?edrpou=04057468  

https://prozorro.gov.ua/plan/search?edrpou=04057468


Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

22 

комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з 

коштів місцевого бюджету взагалі не оприлюднено (критерій 6). Рекомендуємо 

створити окремий розділ для інформування про діяльність КП, повноцінно 

оприлюднити у ньому інформацію по всім КП міста, наповнити їх повною 

інформацію про самі підприємства та їх діяльність або зробити на сайті посилання 

на офіційні сайті КП де буде оприлюднена вся необхідні звітня інформація. 

 

Показник 22. Бюджет участі. 

При максимальному значенні 7, отримана оцінка становить 6 (або 86 % від 

максимуму). 

Миргородська міська рада реалізує бюджет участі, процедури та порядок 

реалізації бюджету участі закріплені окремим НПА, а саме Положенням про 

громадський бюджет м. Миргорода 6. На сайті Миргородської міської ради 

оприлюднено протоколи конкурсної комісії (критерій 4), та оприлюднено перелік 

проектів, які перемогли за результатами голосування громадян (критерій 5),  однак 

відсутній звіт про реалізацію бюджету участі (критерій 6). Рекомендуємо внести 

зміни у Положення громадський бюджет м. Миргорода та додати до нього розділ, 

який буде передбачати звітування про реалізацію бюджету участі. 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Критерії показника не можуть бути оцінені, так як відсутні підстави для такого 

оцінювання, а отже відповідають значенню 0, оскільки Миргородська міська рада не 

створила наглядові ради при комунальних підприємствах міста, КП не мають планів 

розвитку, а отже й відсутні звіти про виконання таких планів. Рекомендуємо 

створити та затвердити наглядову раду на кожному КП міста та запровадити 

документ, який буде передбачати роботу такого органу. 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro. 

Оцінка по вказаному показнику складає 0. 

Нульове значення за показником зазначено через відсутність здійснення 

допорогових закупівель через систему Prozorro головними розпорядниками 

бюджетних коштів. 

 

 

                                                             
6http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/5cab974ed1ba59ac2c50dec6f0cdc742.docx   

http://myrgorod.pl.ua/files/sys/docs/5cab974ed1ba59ac2c50dec6f0cdc742.docx
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Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі. 

 

Оцінка за вказаним показником є максимальною 2, тобто 100%. Миргородська 

міська рада має як окремий розділ на сайті так і окремий сайт, присвячений 

питанням реалізації бюджету участі в громаді. 

 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації. 

 

Отримана оцінка по цьому показнику 0. 

Миргородська міська рада не затвердила титульний список капітальних 

видатків, отже відсутні підстави для оцінювання критеріїв. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НА 

2018 Р. МІСТА МИРГОРОДА  

 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету. 

 

За вказаним показником отримана оцінка 0.  

Миргородська міська рада взагалі не оприлюднила проектів рішень (критерії 1-

3), та не оприлюднила самі рішення про затвердження квартального звіту про 

виконання бюджету (критерії 4-5) 

Рекомендуємо оприлюднювати як рішення так і проекти рішень про 

затвердження квартального звіту про виконання бюджету на сайті ОМС, в окремому 

розділі, присвяченому питань бюджету, для вільного доступу та легкого пошуку 

інформації. 

 

Показник  28. Річний звіт про виконання бюджету. 

Оцінка за вказаним показником є досить високою – 1 із 5 можливих, що складає 

20%. Проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету не 

оприлюднено на сайті ОМС (критерій 1,2,3), рішення про затвердження річного звіту 

оприлюднено, але не в повному обсязі (критерій 4,5). Рекомендуємо проекти рішень 

оприлюднювати на офіційному сайті не менш ніж за 20 днів до їх затвердження. 

 

Показник  29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 

При максимальному значенні 3, отримана оцінка становить 2 (або 67 % від 

максимуму). 

Миргородська міська рада оприлюднює  звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм (критері 1), в повному обсязі (критерій 2), але оприлюднює їх не 

вчасно (пізніше річного звіту : річний звіт оприлюднено 25.01.2018 року, звіти про 

виконання паспортів після 15.02.2018 року) (критерій 3). Рекомендуємо 

оприлюднювати звіти про виконання паспортів бюджетних програм разом із річним 

звітом  про виконання бюджету. 

 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економіочного 

розвитку. 

Оцінка за вказаним показником 0. 

ОМС не оприлюднила звіт про виконання програми соціально-економічного 

розвитку отже відсутні підстави для оцінювання по критеріям. 

 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік. 

За вказаним показником отримана оцінка 1,5 або 50%.  
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Миргородська міська рада проводила публічне представлення інформації про 

виконання бюджет, але лише під час сесії. Саме представлення інформації про 

виконання бюджету на відкритій зустрічі сприяє прозорості бюджету,а не лише його 

представлення на сесії ради. Проведення таких зустрічей із громадою є дуже 

важливим на сьогоднішній день. Рекомендуємо запровадити Положення або інший 

НПА, який буде регулювати проведення відкритий зустрічей та звітування міського 

голови перед громадою на відкритій зустрічі щодо виконання бюджету за рік. 

 

 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого 

бюджету в машиночитному форматі. 

 

Оцінка по показник дорівнює 0 із 2 можливих.  

Миргородська міська рада не оприлюднює квартальні та річний звіти про 

витрачання коштів місцевих бюджетів в машиночитних форматах  (критерій 1,2). 

Рекомендуємо запровадити звітування квартальних та річного звіту про витрачання 

коштів місцевих бюджетів, оприлюднювати їх у машиночитних форматах у 

спеціально відведеному розділі на сайті ОМС про бюджет. 

 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання  

бюджетних програм. 

 

Показник, як і попередній, отримав оцінку 0.  

Миргородська міська рада не оприлюднює звітів з оцінки ефективності 

бюджетних програм, а отже відсутні підстави для оцінювання по показнику. 

Рекомендуємо проводити щорічно звітування з оцінки ефективності бюджетних 

програм та оприлюднювати на сайті ОМС. 

 

Показник 34. Залучення громадян до оцінки виконання бюджету 

("учасницький аудит"). 

 

Оцінка за вказаним показником 0 із 3 можливих (тобто 0% від максимуму). 

Орган місцевого самоврядування не здійснює жодних заходів з метою 

залучення громади до оцінки виконання бюджет, відповідно відсутні як результати 

такого заходу так і звіти. Рекомендуємо затвердити НПА, який буде передбачати 

проведення «учасниць кого аудиту» та оприлюднювати звіти та результати від 

проведеного заходу. 

 

 


