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ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ  

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна 

підзвітність та підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування 

інтересам мешканців територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне бюджетне 

законодавство, на сьогодні є недостатніми можливості для реалізації права 

громадськості на інформацію про бюджет і врахування точки зору громадськості під 

час прийняття рішень щодо використання бюджетних коштів. Як наслідок, мешканці 

громади не знають, на що йдуть сплачені ними податки і в кінцевому результаті 

громадяни не можуть оцінити якість та вартість суспільних послуг, що надаються за 

бюджетні кошти, а також закуплених за кошти бюджету товарів та робіт. З іншого 

боку, враховуючи недостатню поінформованість громадян про бюджетні процеси, а 

також обмежені можливості для участі в прийнятті бюджетних рішень, складний 

формат подання бюджетної інформації для пересічних громадян, не дає можливості 

органам місцевого самоврядування здійснювати ефективну взаємодію з громадянами 

щодо їх очікувань та побажань щодо розподілу публічних коштів через низький 

рівень якості меседжів громадян, та їх відповідності можливості органів місцевого 

самоврядування в процесі управління публічними фінансами, або носить 

конфронтаційний характер і не дозволяє двом сторонам налагоджувати партнерські 

взаємовідносини та спільно виробляти рішення з урахуванням інтересів кінцевих 

отримувачів їх результатів.  Зважаючи на викладене, на даному етапі розвитку 

бюджетного процесу в Україні вкрай необхідним є підвищення рівня прозорості та 

публічності бюджетного процесу, що дасть змогу захищати інтереси суспільства, 

зменшити вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь і передбачає 

відкритість управління бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу. 

Визначений українським законодавством порядок складання, розгляду, 

затвердження та виконання місцевих бюджетів вимагає застосування певного 

інструментарію для вимірювання прозорості та публічності бюджетного процесу. 

Тому для подальшого удосконалення бюджетних процедур на місцевому рівні 

пропонується використовувати комплексну Методологію оцінки прозорості місцевих 

бюджетів, яка враховує, як чинне національне законодавство, так і визнані 

міжнародні стандарти забезпечення прозорості публічних фінансів.   

З 2018 року,  у відповідь на визначені потреби, розпочалось здійснення 

оцінювання відкритості та доступності бюджетної інформації та бюджетних рішень, 

а також глибини та якості залучення громадян до бюджетного процесу за 

використанням Методології оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка була 

розроблена групою експертів Громадського Партнерства «За прозорі місцеві 

бюджети!» в співпраці з Асоціацією міст України та науковцями Національної 

академії державного управління в рамках проекту Фонду Східна Європа 

«Публічні бюджети від А до Я» за підтримки Європейського Союзу. 
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Метою здійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної 

системи моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу та 

інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та виконання 

місцевих бюджетів як на рівні окремої громади, так і по Україні загалом.  

Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 

комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

зворотного зв’язку та експертного обговорення. Не в останню чергу підвищення 

прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і результативному 

управлінню бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

 запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою 

збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними 

коштами на кожній стадії бюджетного процесу; 

 створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному 

процесі; 

 підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного 

інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,  

 підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню 

порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом співставлення 

показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів; 

 висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності 

використання бюджетних коштів для їх досягнення; 

 задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 

публічних коштів; 

 забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 

бюджетних коштів; 

 створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління 

публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу; 

 створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського 

суспільства до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних 

коштів; 

 підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 

 розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного 

муніципалітету, щодо підвищення прозорості бюджету громади.  

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  
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 орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання 

бюджетних коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї 

діяльності; 

 надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у 

підвищення активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості 

до участі в бюджетному процесі; 

 розробки та пропаганди використання інноваційних методик інформування та 

участі на всіх стадіях бюджетного процесу та на всіх рівнях місцевих бюджетів; 

Критерії  прозорості, визначені у Методології  не замкнені вимогами 

сьогоднішнього законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього 

нормативного горизонту. Значна частина показників виходить за межі наявних 

обов’язкових процедур – ці показники демонструють значне випередження діючих в 

Украї ні стандартів, проте базуються на міжнародних стандартах та практиках 

забезпечення прозорості публічних бюджетів, які передбачають простоту, 

доступність та зрозумілість інформації  про бюджет та бюджетні рішення для 

громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах. Зокрема, 

критерії  Методології  формувались з урахуванням рекомендаціи , які надають загальні 

Принципи високого рівня щодо фіскальної  прозорості, участі та підзвітності 

Глобальної  ініціативи з фіскальної  прозорості (GIFT),  Кодекс прозорості бюджету 

МВФ, Рекомендації  Ради Організації  економічного співробітництва та розвитку з 

питань бюджетного управління та інш.  

Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії  оцінки 

прозорості місцевих бюджетів є Конституція Украї ни, Бюджетнии   та Податковии  

кодекси Украї ни, Закони Украї ни «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до 

публічної  інформації », «Про відкритість використання публічних коштів», ряд 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів Украї ни, прии нятих 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!».  

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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"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. 

Точка зору, відображена у цьому звіті, є винятковою відповідальністю авторів і 

може не співпадати з точкою зору Проекту ПРОМІС, Федерації канадських 

муніципалітетів, Уряду Канади та Європейського Союзу". 
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ВИСНОВКИ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ 

ТА  ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ  МІСТА  ЗАПОРІЖЖЯ  НА 2018 РІК  

 

Проведена оцінка прозорості та відкритості чотирьох етапів бюджетного 

процесу: «Складання проектів бюджету», «Розгляд проекту бюджету та прийняття 

рішення про місцевий бюджет», «Виконання бюджету, включаючи внесення змін до 

рішення про місцевий бюджет», «Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету 

і прийняття рішення щодо нього» дозволила встановити задовільний рівень 

прозорості, відкритості та інноваційності бюджетного процесу міста із показником 

загальної оцінки на рівні 38%, що відповідно до прийнятої шкали відповідає 

задовільному рівню. 

Установлений задовільний рівень відкритості та прозорості місцевого бюджету 

м. Запоріжжя свідчить про можливість суттєвого підвищення оцінки за рахунок 

належного виконання вимог бюджетного законодавства та упровадження 

інноваційних інструментів. 

Аналіз параметрів оцінки засвідчив, що м. Запоріжжя за параметром відкритості 

інформації місто отримало 41% (18,0 із 44 балів), за параметром прозорість рішень 

51% (14,0 із 27 балів), за параметром інновативні практики 21% (6,0 із 29 балів). Отже, 

можна зробити висновок, що найбільший потенціал для підвищення оцінки у 

майбутньому за параметром інновативні практики (можливе підвищення оцінки у 

2019 році  у чотири рази). Однак, за параметрами відкритості інформації та прозорості 

рішень також зберігається можливість підвищити показники оцінки щонайменше 

удвічі. 

Аналіз показників оцінки за етапами бюджетного процесу засвідчив, що 

м. Запоріжжя за етапом складання проектів бюджету отримало 35% (10,0 із 28 балів), 

за етапом розгляду та затвердження бюджету отримало 40% (10,0 із 25 балів), за 

етапом виконання бюджету отримало 48% (13,0 із 28 балів) та за етапом звітування 

25% (5,0 із 19 балів). 

Таким чином, завдяки проведеній оцінці встановлено, що м. Запоріжжя має 

значний потенціал для підвищення рівня відкритості та прозорості бюджетного 

процесу. Важливо, що для підвищення показників не потрібно проводити значні 

структурні зміни, а достатньо вибудовати процеси за зрозумілими алгоритмами, 

систематизувати та уніфікувати розміщену інформацію, забезпечити оприлюднення 

інформації яка готується під час розробки, прийняття, виконання та звітування про 

виконання місцевого бюджету. 

 

Етап складання бюджету.  
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За результатами попередньої оцінки прозорості та відкритості етапів складання, 

розгляду та затвердження бюджету м.  Запоріжжя на 2018 р. , зокрема, етапу 

«Складання проектів бюджету» оцінка м.  Запоріжжя склала 10,0 балів з 28 можливих, 

або 35%. 

Максимально можлива оцінка була присвоєна за показникам «Стратегія 

розвитку громади» –100% виконання. 

За показником «Програма соціально-економічного розвитку» м. Запоріжжя 

отримало 92,5% виконання. 

За показником «Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за 

плановим два бюджетних роки» – 66,67% виконання. 

Найнижчі оцінки отримано за такими показниками: 

За показником «Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу 

розробки бюджету на наступний рік» – 0%. Найнижча оцінка показника за етапом 

складання проектів бюджетів. 

За показниками «Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори», «Розділ про бюджет на сайті», «Збір пропозицій від громадян під час 

складання бюджету на наступний рік» м. Запоріжжя отримало 25% виконання. Таким 

чином на цьому етапі знаходиться значний потенціал для підвищення оцінки. 

Існуючий підрозділ «Бюджет» далекий від кращих існуючих зразків в Україні. У 

разі удосконалення існуючої структури розділу «Бюджет» відбудеться значне 

підвищення його інформативності. Для цього необхідно забезпечити оприлюднення 

у спеціальному розділі «Бюджет» на офіційній веб-сторінці міської ради у мережі 

Інтернет такої інформації:  

- переліку головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів 

ЄДРПОУ; 

- посилань на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-

Data; 

- Програми соціально-економічного розвитку громади; 

- оприлюднення актуального бюджету з урахуванням усіх змін, що були внесені 

протягом року; 

- розробку та оприлюднення «бюджету для громадян»; 

- кошторису на утримання органу місцевого самоврядування; 

- титульного переліку капітальних видатків, а також  використання існуючої  або 

створення власної  Інтерактивної  онлаи н-платформи пооб’єктної  візуалізації , з 

вказанням посилання на мапу; 

- посилань на портал відкритих даних (свіи  або державнии ), де бюджетні данні 

оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію щодо 

бюджету участі. 



Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

9 

Дану рекомендацію достатньо легко виконати, забезпечивши оприлюднення 

всієї  інформації  та документів, підготовлених в межах бюджетного процесу і яка 

знаходиться у розпорядженні  Запорізької  міської  ради. 

 

За результатами оцінки прозорості та відкритості етапів складання, розгляду та 

затвердження бюджету м. Запоріжжя на 2018 р., зокрема, етапу «Розгляд проекту 

бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет» оцінка м.  Запоріжжя склала 

40% (10,0 із 25 балів). 

За показником «Рішення про бюджет» м. Запоріжжя отримало 100% виконання. 

За показником «Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії» 

м. Запоріжжя отримало 80% виконання. 

За показником «Паспорти бюджетних програм» м. Запоріжжя отримало 66,67% 

виконання. 

За показником «Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік» 

м. Запоріжжя отримало 60% виконання. 

За показником «Онлайн-інструменти консультування з громадянами щодо 

проекту бюджету на наступний рік» м. Запоріжжя отримало 50% виконання. 

За показником «Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про 

бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)» м. Запоріжжя отримало 25% 

виконання. 

Найнижчі оцінки 0% м. Запоріжжя отримало за показниками «Проект рішення 

про місцевий бюджет», «Бюджетні запити», «Бюджет для громадян». 

 

Таким чином оцінка засвідчила достатньо високий відсоток виконання 

формальних вимог бюджетного процесу понад 57%, однак інноваційність склала 

лише 14%. Майже всі процеси розробки, прийняття та звітування про виконання 

бюджету залишаються закритими для участі громадян. Бюджет для не готується у 

Запорізькій міській раді, відтак коло осіб, які можуть брати участь у консультаціях 

значно звужено, бо мешканці міста не мають інформації про основні бюджетні 

показники. Окремі консультації щодо громадського обговорення проекту бюджету не 

проводяться. 

 

За результатами оцінки прозорості та відкритості бюджету м. Запоріжжя на 

2018 р., зокрема, етапу «Виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення 

про місцевий бюджет» оцінка м.  Запоріжжя склала 48% (13,0 із 28 балів). 

Найвищі оцінки 100% м. Запоріжжя отримало за показниками: «Бюджет участі» 

та «Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі». Таким чином, можна зробити 

висновок про високий рівень використання Запорізькою міською радою 

інноваційних інструментів, зокрема бюджету участі. 
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Достатньо високі оцінки  м. Запоріжжя отримало за показником: «Доброчесність 

використання системи закупівель Prozorro» – 75% та «Закупівлі» –66.67%. 

За показником «Діяльність комунальних підприємств» м. Запоріжжя отримало 

44,44% виконання. 

За показником «Зміни до бюджету» м. Запоріжжя отримало 28,57% виконання. 

Найнижчі оцінки 0% м. Запоріжжя отримало за показниками «Єдиний веб-

портал використання публічних коштів», «Титульні списки капітальних видатків», 

«Ефективність комунальних підприємств», «Відкриті дані про капітальні видатки та 

їх візуалізації». 

 

За результатами оцінки прозорості та відкритості бюджету м. Запоріжжя на 

2018 р., зокрема, етапу «Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і 

прийняття рішення щодо нього» оцінка м.  Запоріжжя склала 25% (5,0 із 19 балів). 

Найвищі оцінки 100% м. Запоріжжя отримало за показником: «Звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм».  

Достатньо високі оцінки  м. Запоріжжя отримало за показником: «Публічний звіт 

голови про виконання бюджету за рік» –66.67%. 

За показником «Річний звіт про використання бюджету» м. Запоріжжя отримало 

30,00% виконання. 

Найнижчі оцінки 0% м. Запоріжжя отримало за показниками «Квартальні звіти 

про використання бюджету», «Звіт про виконання Програми соціально-економічного 

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")». 

 

Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті.  

У м. Запоріжжя відсутні усталені практики забезпечення прозорості бюджетного 

процесу. До негативів слід віднести відсутність актуалізації  показників бюджету у 

разі внесення змін до відповідного рішення про місцевий бюджет.  Відсутні 

інструменти інформування громадян щодо можливостей участі в бюджетному 

процесі, подання й обробки пропозицій від громадян під час складання бюджетів, 

залученням багатосторонніх робочих груп до процесу розробки бюджету.  

У  Запорізькій  міській раді відсутня усталена практика розробки та 

популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян) – 

подання бюджету,  інформації про його структуру, доходи і видатки, про бюджетний 

процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та досягнуті 

результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів, доступної 

мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного процесу, а також 

для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних рішень та оцінки 
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їх ефективності. Громадський бюджет створюється для забезпечення відкритості і 

прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це інформування з основних 

положень державного або місцевого бюджету, у спосіб, який є зрозумілим для всіх 

громадян. Зазвичай Громадський бюджет використовують для представлення 

проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін до бюджету та звіту  про виконання 

бюджету. 

Запоріжжя міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних он-

лайн-платформ для візуалізації бюджету, з використанням графіків, діаграми, схем, 

блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення показників доходів та 

видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння із попередніми та 

плановими показниками. 

Також  Запоріжжя міська рада не використовує онлайн-інструменти для 

отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з 

можливістю відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й 

мотивації). 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

За результатами оцінки прозорості та відкритості бюджету м.  Запоріжжя на 

2018 р. підготовлені рекомендації , виконання яких, дозволить підвищити рівень 

прозорості та відкритості бюджетного процесу, а також залучити до нього громадян.  

Наведені нижче рекомендації  стосуються окремих показників, які мали 

наи більшии  негативнии  вплив на загальну оцінку. Відповідно, врахування наведених 

рекомендаціи  дозволить суттєво підвищити загальну оцінку прозорості та 

відкритості етапів складання, розгляду та затвердження бюджету м.  Запоріжжя. 

 

 

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік» поточна оцінка 0 %. 

Рекомендуються розпорядженням міського голови створити багатосторонню 

робочу групу, яка, з 15 липня поточного року,  буде задіяна в процесі планування 

бюджету. Регламент роботи такої  багатосторонньої  робочої  групи, а також графік 

засідань має бути також затверджении  розпорядженням міського голови. Доцільно 

включили до складу багатосторонньої  робочої  групи представників зацікавлених 

сторін: працівників виконавчих органів, депутати, комунальних підприємств та не 

менше 50% представників інститутів громадянського суспільства, науковців, 

підприємців). Засідання робочої  групи мають анонсуватися не менше ніж за 10 днів, 

порядок деннии , проекти рішень та протокол засідання багатосторонньої  робочої  

групи (аудіо або відеозапис) оприлюднюються на офіціи ніи  сторінці  Запорізької  
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міської  ради у мережі Інтернет.  

Рекомендовано на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради 

розмістити інформацію про: 

 створення в  Запорізькій  міській раді робочої групи, до якої входять 
представники різних зацікавлених сторін (представники виконавчих органів міської 
ради, депутати, представники інститутів громадянського суспільства, науковці, 
бізнесмени) 

 документ, яким передбачено процедури роботи такого багатостороннього 
дорадчого органу; 

 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування 
бюджету на 2018 рік; 

 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування 

бюджету в період з 15 липня до моменту подання проекту бюджету на розгляд 

депутатських комісій; 

 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з 

обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування пропозицій, отриманих 

від багатостороннього дорадчого органу, до складу якої входять представники різних 

зацікавлених сторін. 

 

«Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори» поточна 

оцінка 25%. 

Вважаємо за доцільне ініціювати у 2018 р. проведення перших громадських 

слухань щодо встановлення місцевих податки та збори в період з 1 березня до 1 

червня, підготовку проекту рішення до 15 червня та проведення процедури 

обговорення проекту регуляторного акту відповідно до вимог Закону Украї ни «Про 

засади державної  регуляторної  політики у сфері господарської  діяльності». Для 

забезпечення прии няття нових ставок податків і зборів до 15 липня поточного року. 

Рекомендуємо розробити окремии  порядок проведення консультаціи  з урахуванням 

вимог Постанови Кабінету Міністрів Украї ни «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації  державної  політики» від 3 листопада 2010 р. N 996.   

Запропоновані слухання також можна провести відповідно до існуючого 

Порядку проведення консультаціи  з громадськістю з питань суспільно-економічного 

розвитку м. Запоріжжя (затвердженого рішення міської  ради від 24.04.2013 №17). 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради розміщено 

Статут територіальної громади міста Запоріжжя. У Статуті територіальної громади 

визначається, що громадськими слуханнями є зустрічі членів територіальної громади 

з міським головою, Тепличним селищним головою, депутатами міської ради, 

Тепличної селищної ради, посадовими особами виконавчих органів міської ради, 

Тепличної селищної ради, під час яких: 

1) заслуховуються доповіді про роботу міського голови, міської ради, 

виконавчих органів міської ради та їх посадових осіб; 
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2) заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які торкаються 

інтересів всіх членів територіальної громади або її окремих частин; 

3) порушуються питання та вносяться пропозиції щодо питань місцевого 

значення, що належать до відання місцевого самоврядування; 

4) обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської ради, 

селищної ради сел. Тепличне, їх виконавчих комітетів, розпоряджень міського голови, 

Тепличного селищного голови. 

2. У громадських слуханнях на добровільних засадах беруть участь усі члени 

територіальної громади. 

3. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік. 

Громадські слухання скликаються міським головою за власною ініціативою, за 

ініціативою міської ради або її постійної комісії, Тепличного селищного голови, 

Тепличної селищної ради, органів самоорганізації населення, членів територіальної 

громади у кількості не менш, ніж 250 осіб. На громадських слуханнях ведеться 

протокол і підписується особою, яка їх проводить, та особою, яка веде протокол, і 

передається міському голові.  

Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають 

обов'язковому розгляду відповідними органами місцевого самоврядування. 

Результати їх розгляду міський голова або визначена ним особа доводить до відома 

територіальної громади не пізніше, ніж в 30 денний термін з дня розгляду”. Витрати, 

пов'язані з підготовкою та проведенням громадських слухань, здійснюються за 

рахунок міського бюджету. 

 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет Запорізької міської ради доцільно 

розмістити інформацію про: 

 проведення  консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про 
місцеві податки та збори на наступний рік; 

 проведення консультацій з громадськістю про місцеві податки та збори в 
період з 1 січня до 1 липня ; 

 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з 
обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування отриманих пропозицій 
щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік. 

Приклад проведення громадських слухань у  м. Запоріжжя на підставі ст. 21 

Статуту територіальної  громади. 
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«Розділ Бюджет на сайті»: поточна оцінка 25%. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 25% (зі 100% 

можливих). Під час оцінювання зафіксована відповідність лише 4 критеріям із 16. На 

офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради створений окремий 

розділ «Бюджет» присвячений питанням місцевого бюджету. 

Вважаємо за доцільне рекомендацію щодо удосконалення структури розділу 

«Бюджет» та оприлюднення такої інформації:  

- переліку головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів 

ЄДРПОУ; 

- посилань на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-

Data; 

- Програми соціально-економічного розвитку громади; 

- оприлюднення актуального бюджету з урахуванням усіх змін, що були внесені 

протягом року; 

- розробку та оприлюднення «бюджету для громадян»; 

- кошторису на утримання органу місцевого самоврядування; 

- титульного переліку капітальних видатків, а також  використання існуючої  або 

створення власної  Інтерактивної  онлаи н-платформи пооб’єктної  візуалізації , з 

вказанням посилання на мапу; 

- посилань на портал відкритих даних (свіи  або державнии ), де бюджетні данні 

оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію щодо 

бюджету участі. 

 

«Бюджетні запити» поточна оцінка 0 %. 
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Вважаємо за доцільне рекомендацію щодо оприлюднення, не пізніше, ніж за 2 

тижні до засідання депутатської  комісії , всіх форм бюджетних запитів всіх головних 

розпорядників за всіма бюджетними програмами, відповідно до наказу Міністерства 

фінансів Украї ни «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 

формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. № 648. 

Для належного виконання даної  рекомендації  варто створити окремии  підрозділ 

у розділі «Бюджет» на саи ті Запорізької  міської  ради. 

 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)» поточна оцінка 25%. 

Вважаємо за доцільне рекомендацію, щодо організації та проведення 

консультацій з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет.  Мешканці міста  

Запоріжжя мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на 

громадських слуханнях, з розробки проектів міського бюджету та місцевих програм 

соціально-економічного і культурного розвитку, та з інших питань, актуальних для 

жителів міста. Консультації можна проводити на підставі прийнятого у місті порядку. 

 

«Проект рішення про місцевий бюджет» поточна оцінка 0%. 

Рекомендація за даним показником полягає у забезпеченні систематичного 

оприлюднення та збереження оприлюднених проектів рішень  Запорізької міської 

ради «Про бюджет міста» на офіційній веб-сторінці міської ради у мережі Інтернет. 

Проект бюджету має бути своєчасно оприлюднений відповідно до вимог 

законодавства, зокрема, щодо оприлюднення проектів рішень органів місцевого 

самоврядування за 20-днів до розгляду. На офіційній веб-сторінці Запорізької міської 

ради у мережі Інтернет  адресою: https://zp.gov.ua/uk/sessions/current/projects/ 

розміщуються проекти рішень, які будуть розглядатися на найближчій сесії. Однак, 

відсутня можливість перегляду проектів рішень після того, як відбувся їх розгляд. 

Після розгляду вони потрапляють до вкладки «Попередні сесії», відтак неможливо 

перевірити які проекти виносилися на розгляд. 

 

«Бюджет для громадян» поточна оцінка 0 %. 

В Запорізькій  міській раді відсутня усталена практика розробки та 

популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян) – 

подання бюджету,  інформації про його структуру, доходи і видатки, про бюджетний 

процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та досягнуті 

результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів, доступної 

мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного процесу, а також 

для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних рішень та оцінки 

їх ефективності. Громадський бюджет створюється для забезпечення відкритості і 

прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це інформування з основних 

https://zp.gov.ua/uk/sessions/current/projects/
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положень державного або місцевого бюджету, у спосіб, який є зрозумілим для всіх 

громадян. Зазвичай Громадський бюджет використовують для представлення 

проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін до бюджету та звіту  про виконання 

бюджету. 

З метою розробки Громадського бюджету передбачити витрати на підвищення 

кваліфікації  для працівників  Запорізької  міської  ради, участь у короткотерміновому 

навчанні з питань прозорості та відкритості бюджетного процесу (у центрах 

підвищення кваліфікації  керівних кадрів та у Дніпропетровському регіональному 

інституті державного управління Національної  академії  державного управління при 

Президентові Украї ни). Використання існуючих ІКТ та платформ для візуалізації  

бюджетів. 

 

«Онлайн інструменти консультування та візуалізації» поточна оцінка 50%. 

Під час оцінки встановлено використання http://budget.zp.gov.ua/ на якому 

представлені доходи та видатки міського бюджету відповідно до програмної 

класифікації видатків бюджету. Додатково Запорізька міська рада майже  

використовувати існуючі інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету, 

з використанням графіків, діаграми, схем, блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення 

та унаочнення показників доходів та видатків міського бюджету, їх темпів та 

динаміки, порівняння із попередніми та плановими показниками.  

Запоріжжя міська рада не використовує онлайн-інструменти для отримання 

коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з можливістю 

відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й мотивації). 

 

 

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету»  поточна оцінка 

25%. 

З метою створення сприятливих умов для участі громадян в управлінні 

місцевими справами вважаємо за необхідне рекомендувати розробити та схвалити 

нормативно-правовии  акт, якии  буде чітко визначати порядок організації , в період з 

15 липня по 15 жовтня року, якии  передує плановому, процедури збору пропозиціи  від 

громадян, щодо проекту бюджету на наступнии  рік, ї х систематизації  та узагальнення, 

підготовки звіту, а також з підготовку мотивованих відповідеи  у разі відхилення 

наданих пропозиціи . Звіт за результатами розгляду пропозиціи , якии  містить 

інформацію про враховані та невраховані пропозиції , обґрунтування або мотивацію 

прии нятих рішень має бути оприлюднении  у розділі «Бюджет».  

Рекомендовано розробку та схвалення нормативно-правового акту, яким буде 
визначено порядок збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на 
наступний рік, у якому  будуть визначені терміни проведення збору пропозицій, 
форму пропозицій, порядок підготовки узагальненого аналізу розгляду зауважень, 

http://budget.zp.gov.ua/
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заяв, пропозицій мешканців міста. У порядку має бути визначено відповідальний 
структурний підрозділ Запорізької міської ради, його  повноваження та завдання з 
організації й проведення роботи зі збору пропозицій від громадян під час складання 
бюджету на наступний  рік у період з 15 липня по 15 жовтня поточного року, а також 
здійснення підготовки звіту за результатами розгляду поданих пропозицій, їх 
урахування або мотивованого відхилення. 

 

 

 

«Зміни до рішення про бюджет» поточна оцінка 0%. 

Під час оцінки було використано ресурс: 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-

politiki-zaporizkoi-miskoi-radi на якому представлені інформація щодо змін до рішення 

про бюджет, а також https://zp.gov.ua/uk/page/bugjet. Рекомендація за даним 

показником полягає у забезпеченні систематичного оприлюднення та збереження 

оприлюднених проектів рішень про внесення змін до бюджету  Запорізької  міської  

ради на офіціи ніи  веб-сторінці міської  ради у мережі Інтернет. Проект рішень про 

внесення змін до рішення  про бюджет  має бути своєчасно оприлюднении  в повному 

обсязі (з усіма додатками)  відповідно до вимог законодавства, зокрема, щодо 

оприлюднення проектів рішень про внесення змін до рішення  про бюджет  органів 

місцевого самоврядування за 20-днів до розгляду з метою затвердження.  

 

 

«Титульні списки капітальних видатків» - 0%. 

На офіціи ніи  веб-сторінці Запорізької  міської  ради у мережі Інтернет не 

оприлюднені титульні списки капітальних видатків, також неможливо встановити, чи 

затверджені таки списки. 

 

 

«Діяльність комунальних підприємств» - 44,44%.  

Відповідно до Постанови КМУ №835, від 21.10.2015 «Про затвердження 

Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих  

даних» наведено перелік даних, які в обов’язковому порядку оприлюднюються у 

форматі відкритих даних органами місцевого самоврядування, до цих даних 

належить інформація про діяльність комунальних підприємств. 

На офіціи ніи  сторінці у мережі Інтернет Запорізької  міської  ради 

(https://zp.gov.ua/uk/organizations/category/communalny-pidpryemstva/) наведена 

лише коротка обмежена інформація про КП. Тому доцільно створити окремии  

підрозділ для розміщення повної  інформації  про діяльність комунальних підприємств 

міста: 

- назва, сфера діяльності, керівник , контактні відомості, ЄДРПОУ; 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/page/bugjet
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- фінансові плани  всіх КП у вигляді Excel таблиць, або в іншому форматі 

електронних таблиць; 

- звіти про виконання фінансових планів всіх КП;  

- реєстр укладених КП договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів 

місцевого бюджету; 

- звітність та реєстр боргових зобов’язань обов’язково в машиночитному  

форматі. 

 

«Відкриті дані про капітальна видатки та їх візуалізації» - 0% 

Під час оцінки встановлено що на саи ті Запорізької  міської  ради не оприлюднено 
титульнии  список капітальних видатків із зазначенням об’єктів та розпорядників.  
Запорізька міська рада може  використовувати інтерактивну он-лаи н платформу, яка 
дозволяє користувачу побачити інформацію про фінансування капітальних видатків 
з прив’язкою до географічного місцезнаходження об’єктів   та зазначенням сфери 
(карта, яка дає візуалізацію від узагальнених даних до даних рівня одного об’єкта з 
вказаними сумами видатків на об’єкт та розпорядника).  

 
«Квартальні звіти про виконання бюджету»  - 0%. 
 
При аналізі офіціи ної  сторінки Запорізької  міської  ради у мережі Інтернет за 

даним показникам не було знаи дено маи же ніякої  інформації , лише в іншому розділі 
(https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-
politiki-zaporizkoi-miskoi-radi), на порталі Департаменту фінансової  та бюджетної  
політики знаи дено розділ «Моніторинг виконання» довідка про виконання бюджету 
міста за 1 квартал 2018 року та  Звіт про виконання бюджету міста за 1 квартал 2018 
року.  

Рекомендація за даним показником полягає у забезпеченні систематичного 

своєчасного оприлюднення, (відповідно до вимог законодавства, зокрема, щодо 

проектів рішень органів місцевого самоврядування за 20-днів до розгляду) та 

збереження оприлюднених проектів рішень та затверджених рішень Запорізької  

міської  ради про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету в повному 

обсязі (з усіма додатками).  Бажано щоб ця інформація була розміщена в одному 

розділі «Бюджет», що дозволяло користувачу легко знаи ти потрібну тематичну 

інформацію в одному місті,  а не блукати в пошуках по інших порталах. 

 

 

«Звіти про виконання програми соціально-економічного розвитку» - 0 % 

Вважаємо за доцільне рекомендувати удосконалити структуру розділу 

«Бюджет» та забезпечити своєчасне оприлюднення інформації  про Програму 

соціально-економічного розвитку звіту про виконання ПСЕР в повному обсязі(з усіма 

додатками). 

 



Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

19 

 

«Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм» - 0% 

Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм 

готуються за формою, встановленою Наказом Міністерства фінансів Украї ни від 

17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендаціи  щодо здіи снення 

оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13), а також 

Листом Міністерства фінансів Украї ни від 19.09.2013 р. № 31-05110-14-5/27486, щодо 

«Удосконалення методики здіи снення порівняльного аналізу ефективності 

бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів».  

За даним показником часткову інформацію було знаи дено в розділі «Моніторинг 

виконання» на порталі Департаменту фінансової  та бюджетної  політики:   

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-

politiki-zaporizkoi-miskoi-radi.    

 

«Залучення громадян до оцінки виконання бюджету («Учасницький 

аудит»)- 0% 

Механізм для активної  участі громадян в громадському нагляді передбачає 

пряме залучення громадян та груп громадянського суспільства в процес аудиту. 

Учасницькі аудити засновані на спільніи  роботі громадянського суспільства та вищих 

контролюючих інституціи , в якіи  організації  громадянського суспільства надають 

корисну, кваліфіковану та добре обґрунтовану інформацію про якість сервісів, які 

надають державні агенції . Організації  громадянського суспільства схильні 

зосереджуватись на наданні послуг, які є близькими до прямих користувачів, а також 

можуть здіи снювати моніторинг окремих аспектів у галузі, що може збагатити 

розуміння ситуації  аудиторами. 

 

Загальна рекомендація: 

Необхідно передбачити технічну можливість відеозапису сесій Запорізької 

міської ради, засідань постійних комісій, спільних засідань депутатських комісій та 

забезпечення їх оприлюднено на Youtube-каналі Запорізької міської ради. 

Рекомендовано створити Youtube-канал Запорізької міської ради. Під час розміщення 

відеозаписів рекомендуємо систематизувати усі записи за окремими комісіями, 

виділивши спільні засідання в окремий розділ, а також окремо для записів сесій. На 

самому сайті або у розділі комісій навести дати засідань із прямим посиланням на 

запис, або використовуючи функціонал Youtube, вмонтовувати посилання на відео у 

код сторінки на офіційній сторінці  Запорізької міської ради. 

На офіціи ному саи ті Запорізької  міської  ради необхідно передбачити функцію 

збереження оприлюднених проектів рішень після проведення сесії  міської  ради. На 

дании  час, через цеи  технічнии  недолік зменшена оцінка одразу за кількома 

https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/17/departament-finansovoi-ta-byudzhetnoi-politiki-zaporizkoi-miskoi-radi
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критеріями. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. МІСТА  ЗАПОРІЖЖЯ  

Загальна оцінка за цим етапом становить 36,05%, у розрізі трьох основних 

параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 85,56%, 

прозорість рішень – 15,38%, інновативні практики – 25,00%. Тобто, можливість 

покращення оцінки за даним компонентом майже вичерпана за параметром 

відкритість інформації. Залишається можливість для суттєвого удосконалення 

оцінки за параметрами прозорість рішень та інновативні практики. Нижче наведені 

пояснення до окремих показників оцінки із зазначенням стислих рекомендацій. 

 

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

плановим два бюджетні роки  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 1. 

У Запорізькій міській раді відсутній прогноз доходів та видатків на плановий та 

два наступні за плановим бюджетні роки. Подібний документ оприлюднений 

11.02.2013 – рішення виконавчого комітету «Про схвалення прогнозу бюджету 

м. Запоріжжя на 2014-2015 роки» від 11.02.2013 №33 1. 

Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди мав 

бути поданий до  Запорізької міської ради разом з проектом рішення про місцевий 

бюджет. Відсутня інформація про те, що прогноз місцевого бюджету на наступні за 

плановим два бюджетні періоди схвалено виконавчим органом Запорізької міської 

ради відповідно до вимог ст. 21 Бюджетного кодексу України. 

У відкритих джерелах відсутня інформація про своєчасне оприлюднення (за 20 

днів до розгляду з метою затвердження) проекту прогнозу на плановий та два 

наступні за плановим бюджетні роки. 

 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100% 

можливих) за показником 2. 

Рішенням  Запорізької міської ради від 20.12.2017 №57   затверджено Стратегія 

розвитку  міста Запоріжжя  до 2028 року. 

У Стратегії розвитку визначено місію міста: Запоріжжя - хранитель історичної 

пам’яті, сакральний центр України, колиска української нації, духовний центр 

слов'янської цивілізації, національної сили духу, Хортицький поріг з минулого в 

майбутнє, динамічне та молоде місто сталевої сили й енергії.2 

                                                             
1 https://zp.gov.ua/uk/documents/item/12597 
2 https://zp.gov.ua/uk/page/development-strategy 
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Бачення розвитку міста Запоріжжя до 2028 року:  

– місто чистих енергій, кришталевого повітря, прозорих вод іохайних берегів, 

екологічно чисте та безпечне, з достатньою кількістю парків і скверів з цікавими 

місцями змістовного культурного відпочинку; 

– потужний економічний центр з поступовим переважанням енергоефективної 

та екологічно дружньої креативної економіки, столиця «повітряних моторів», з 

гармонійним поєднанням високотехнологічного потенціалу та високим рівнем життя 

мешканців, безцінної культурно-історичної спадщини та унікального туристичного 

середовища; 

– місто однаково комфортне в кожному своєму куточку, чисте, затишне, красиве, 

з широким спектром послуг, розвиненим і зручним громадським транспортом, 

стрімке та просторе як Дніпро; 

– освітній і науковий центр світового рівня, де створено всі умови для розвитку 

особистих, творчих і професійних якостей людини; місто здоров'я, культури та 

спорту; духовної рівноваги та порозуміння, національної єдності, творчої 

самореалізації щасливих людей; місто вільне й творче, як ціле українство. 

Стратегія розвитку міста  Запоріжжя на період до 2027 року оприлюднена на 

сайті  Запорізької міської ради3. 

 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 93% (зі 100% 

можливих) за показником 3. 

Програма економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя на 2018 рік 

затверджена рішенням  Запорізької міської ради № 54 під час 24 сесії міської ради, яка 

відбулася 20.12.2017 р.  Програму економічного і соціального розвитку м. Запоріжжя 

на 2018 рік оприлюднено на офіційній веб-сторінці у мережі Інтреннет міської ради 

03.01.2018 р.4 

Проект Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста 

Запоріжжя на 2018 рік затверджений Запорізькою міською радою містить лише 4 із 6 

необхідних додатків. 

 

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

наступний рік 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 4. 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради відсутня 

інформація про: 

                                                             
3 https://zp.gov.ua/uk/page/development-strategy 
4 https://zp.gov.ua/uk/sessions/104/resolution/26219 
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 затвердження  Запорізькою міською радою нормативно-правового акта, 
яким визначено процедуру збору пропозицій від громадян під час складання бюджету 
на наступний рік; 

 заходи зі збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на 2018 
р. у 2017 році; 

 заходи зі збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на 2018 
рік проведено в період з 15 липня по 15 жовтня 2017 року; 

 складання та оприлюднення звіту про отримані пропозиції від 
громадськості під час складання бюджету на 2018 рік, а також про враховані та не 
враховані пропозиції та обґрунтування й мотивування таких рішень. 

Інформація про проведення консультацій наводиться на офіційній веб-сторінці 

http://zp.gov.ua/uk/page/konsultacii-z-gromadskistyu. Відомості про консультації або 

отримані пропозиції від громадськості під час складання бюджету на 2018 рік 

відсутні. 

 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу 

розробки бюджету на наступний рік. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 5. 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради відсутня 

інформація про: 

 створення в  Запорізькій міській раді робочої групи, до якої входять 
представники різних зацікавлених сторін (представники виконавчих органів міської 
ради, депутати, представники інститутів громадянського суспільства, науковці, 
бізнесмени) 

 документ, яким передбачено процедури роботи такого багатостороннього 
дорадчого органу; 

 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування 
бюджету на 2018 рік 

 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування 
бюджету в період з 15 липня до моменту подання проекту бюджету на розгляд 
депутатських комісій? 

 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з 
обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування пропозицій, отриманих 
від багатостороннього дорадчого органу, до складу якої входять представники різних 
зацікавлених сторін. 

 

Показник 6. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 25% (зі 100% 

можливих) за показником 6. 

http://zp.gov.ua/uk/page/konsultacii-z-gromadskistyu


Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

24 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет Запорізької міської ради оприлюднено 

Статут територіальної громади міста Запоріжжя5 . У ст. 21 Статуту територіальної 

громади визначено, що громадські слухання є формою участі членів територіальної 

громади в місцевому самоврядуванні. 

Також, рішенням міської ради «Про затвердження Порядку проведення 

консультацій з громадськістю з питань суспільно-економічного розвитку м. 

Запоріжжя» від 24.04.2013 №17 затверджено порядок проведення консультацій з 

громадськістю з питань суспільно-економічного розвитку.6 

Протягом 2017 р. з метою одержання зауважень та пропозицій не 

оприлюднювалися документи щодо встановлення місцевих податків та зборів.  

На офіційній сторінці у мережі Інтернет Запорізької міської ради відсутня 

інформація про: 

 проведення  консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про 
місцеві податки та збори на наступний рік; 

 проведення консультацій з громадськістю про місцеві податки та збори в 
період з 1 січня до 1 липня 2017 року; 

 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з 
обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування отриманих пропозицій 
щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік. 

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 19% (зі 100% 

можливих) за показником 7. Під час оцінювання зафіксована відповідність лише 3 

критеріям із 16. 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет Запорізької міської ради створений 

окремий розділ «Бюджет» присвячений питанням місцевого бюджету.7 

У розділі наведено інформацію про надходження доходів до бюджету міста та 

проведення видатків з бюджету міста8  

 

У розділі наведено інформацію про бюджет за бюджетними програмами з 

деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації 

кредитування бюджету.9 

У розділі наведено Паспорти бюджетних програм по КПКВК.10 

                                                             
5 https://zp.gov.ua/uk/documents/item/3163 
6 https://zp.gov.ua/uk/documents/item/3163 
7 https://zp.gov.ua/uk/page/bugjet 
8 https://zp.gov.ua/upload/editor/informaciya_schodo_vikonannya_na_01-03-18.pdf 
9 https://zp.gov.ua/upload/editor/departament_kulturi_i_turizmu_zmr-_informaciya_pro_byudzhet-2017.pdf 
10 https://zp.gov.ua/upload/editor/pasporta_byudzhetnih_program_miscevogo_byudzhetu_na_2018_rik.pdf 
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У розділі наведено Звіти про виконання паспортів бюджетних програми 

місцевого бюджету за 2017 рік (КПКВК).11 

У розділі «Бюджет» не оприлюднені рішення  Запорізької міської ради про 

затвердження бюджету з усіма додатками (критерій 4). 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради оприлюднено паспорти бюджетних програм разом з наказом або 

розпорядженням про їх затвердження.12 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради оприлюднено звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 13 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради оприлюднено актуальні паспорти бюджетних програм разом з наказом або 

розпорядженням про їх затвердження. 14 

 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради оприлюднено перелік головних розпорядників бюджетних коштів.  

На офіційній веб-сторінці оприлюднено перелік головних розпорядників 

бюджетних коштів із зазначенням коду ЄДРПОУ. 15 

Рекомендація полягає у тому, щоб внести відповідні зміни до структури сторінки 

та розмістити систематизовану інформацію, яка розміщена в інших розділах  сайту. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-

Data. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднені рішення про внесення змін до бюджету. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено Програму соціально-економічного розвитку громаду. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено актуальний бюджет з урахуванням усіх змін, що були внесені в 

нього протягом року.  

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено кошторис на утримання органу місцевого самоврядування. 

 

                                                             
11 
https://zp.gov.ua/upload/editor/zviti_pro_vikonannya_pasporta_byudzhetnoi_programi_miscevogo_byudzhetu_s
tanom_po_31-12-2017r.pdf 
12 https://zp.gov.ua/uk/page/pasporti-byudzhetnih-program 
13 https://zp.gov.ua/uk/page/pasporti-byudzhetnih-program 
14 https://zp.gov.ua/uk/page/pasporti-byudzhetnih-program 
15 http://zp.gov.ua/uk/page/-6 
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У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено титульний перелік капітальних видатків. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено посилання на інтерактивну онлайн платформу пооб'єктної 

візуалізації капітальних видатків. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено «Бюджет для громадян». 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де 

бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах. 

У розділі «Бюджет» на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської 

ради не оприлюднено посилання на всю інформацію щодо бюджету участі, який 

реалізовується в громаді16.  

 

 

  

                                                             
16 http://gb.meriazp.gov.ua/uk 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА  ЗАПОРІЖЖЯ  

Загальна оцінка за цим етапом становить 40,00%, у розрізі трьох основних 

параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 35,71%, 

прозорість рішень – 57,14%, інновативні практики – 14,29%. Тобто, даний компонент 

оцінки має потенціал для удосконалення. Нижче наведені пояснення до окремих 

показників оцінки із зазначенням стислих рекомендацій. 

 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100% 

можливих) за показником 8. 

Проект рішення  Запорізької міської ради «Про бюджет міста на 2018 рік» від 

26.12.2017 №19  було оприлюднено на офіційній веб-сторінці міської ради у мережі 

Інтернет 17 . Згідно з оприлюдненою інформацією на сайті міської ради проект 

бюджету на 2018 р. оприлюднено 06.12.2017, уточнено 08.12.2017, 12.12.2017, 

15.12.2017, 18.12.2017, 19.12.2017. Першу версію проекту міського бюджету 

оприлюднено 06.12.2017. Тобто своєчасно. Однак, після оприлюднення першої версії 

протягом 7 днів оприлюднено ще 4 версії даного документу. Фінальну версію, яка 

була винесена на обговорення оприлюднено менше ніж за 20 днів, напередодні сесії. 

Порушено вимогу законодавства щодо оприлюднення проектів рішень органів 

місцевого самоврядування за 20-днів до розгляду.  

Також слід звернути увагу, що проект рішення про бюджет на 2018 р. було 

оприлюднено на офіційній веб-сторінці Запорізької міської ради у мережі Інтернет за 

адресою: http://zp.gov.ua/uk/documents/item/25757 і зафіксовано під час проведення 

оцінки. У лютому 2018 зазначена сторінка зникла. 

 

                                                             
17 http://zp.gov.ua/uk/documents/item/25757 

https://drive.google.com/open?id=1TnB3HgMXwcv5AlzZPu0_ffpj1uLPe9Pw
https://drive.google.com/open?id=1TnB3HgMXwcv5AlzZPu0_ffpj1uLPe9Pw
http://zp.gov.ua/uk/documents/item/25757


Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

28 

 

 
На офіційній веб-сторінці Запорізької міської ради у мережі Інтернет  адресою: 

https://zp.gov.ua/uk/sessions/current/projects/ розміщуються проекти рішень, які 

будуть розглядатися на найближчій сесії. Однак, відсутня можливість перегляду 

проектів рішень після того, як відбувся їх розгляд. Після розгляду вони потрапляють 

до вкладки «Попередні сесії»18.  

                                                             
18 https://zp.gov.ua/uk/sessions/110/resolutions/ 

https://zp.gov.ua/uk/sessions/current/projects/
https://zp.gov.ua/uk/sessions/110/resolutions/
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Показник 9. Бюджетні запити  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 9. 

На офіційній сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради відсутня 

інформація про оприлюднення: 

 бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів; 

 бюджетних запитів всіх головних розпорядників бюджетних коштів; 
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 всіх форм бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів 

(визначено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм 

бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015  № 648). 

 про оприлюднення бюджетних запитів не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання 

депутатської комісії. 

 

Показник 10. Рішення про бюджет  

 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100% 

можливих) за показником 10. 

Рішення  Запорізької міської ради «Про бюджет міста на 2018 рік» прийнято 20 грудня 

2017 р. № 55, тобто в межах встановленого законодавством строку – до 25 грудня 2017 

р. 

Рішення  Запорізької міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік» від 20 

грудня 2017 р. № 55 оприлюднено на сайті міської ради 27.12.2017 р., тобто протягом 

встановленого законодавством строку. Рішення  Запорізької міської ради «Про 

міський бюджет на 2018 рік» від 20 грудня 2017 р. №55 оприлюднено з усіма 

додатками.  

 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 100% (зі 100% 

можливих) за показником 11. 

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на 

сайті міської ради. Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів 

були оприлюднені протягом 45 днів з початку бюджетного року, (що визначено у 

наказі Міністерства фінансів №863 від 26.08.2014 р.) а саме  29.01.2018 р. (були 

затверджені 29.01.2018 р.). 

З технічних причин 2 (два) паспорти бюджетних програм Департамент освіти і 

науки Запорізької міської ради не завантажуються 1920. 

 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної 

комісії 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 60% (зі 100% 

можливих) за показником 12. 

Проект бюджету на 2018 р. обговорювався 6 грудня 2017 р. на засіданні 

постійної комісій міської ради з питань соціального та економічного розвитку, 

                                                             
19 https://zp.gov.ua/upload/editor/0617320-fr12.pdf 
20 https://zp.gov.ua/upload/editor/0618340.pdf 
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бюджету і фінансів. Засідання постійної комісії міської ради з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради відбулося 

06.12.2017 р., на ньому проект бюджету на 2018 р. було розглянуто. Протокол №54 

засідання постійної комісії з питань соціального та економічного розвитку, бюджету 

і фінансів Запорізької міської ради оприлюднений на сайті міської ради.21 

Стенограму засідання постійної комісії міської ради з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради, на якому 

обговорювався проект рішення про бюджет на 2018 рік, не було оприлюднено. Аудіо 

або відеозапис засідання постійної комісії міської ради з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів Запорізької міської ради, на якому 

обговорювався проект рішення про бюджет на 2018 рік не оприлюднювалися. 

Засідання бюджетної комісії, на якому обговорювався проект рішення про 

бюджет на наступний рік, окремо не було анонсовано. 

За результатом аналізу інформації з відкритих джерел відсутні відомості про 

перешкоджання вільному доступу громадян на засідання постійної комісії та спільне 

засідання постійних комісій Запорізької міської ради. 

 

Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про 

бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 13. 

Консультації з представниками територіальної громади міста Запоріжжя щодо 

розробки проектів міського бюджету та місцевих програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, не проводилися. У 2017 р. бюджетні слухання щодо проекту 

бюджету на 2018 р. не проводилися. 

 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 60% (зі 100% 

можливих) за показником 14. 

Пленарне засідання, де розглядався проект бюджету м.  Запоріжжя на 2018 р.  

було анонсовано. Сесія проходила 20 грудня 2017 р., а анонс на офіційній веб-сторінці 

було розміщено напередодні 19 грудня 2017 р.22. У розпорядженні міського голови 

«Про скликання двадцять четвертої сесії міської ради» від 05.12.2017 №27рс 

(оприлюднене 5 грудня 2017 р.) відсутнє питання про бюджет на 2018 р., натомість у 

ньому зазначені такі питання:  

                                                             
21 https://zp.gov.ua/uk/organizations/item/41/postijna-komisiya-miskoi-radi-z-pitan-socialnogo-ta-
ekonomichnogo-rozvitku-byudzhetu-i-finansiv 
22 https://zp.gov.ua/uk/articles/item/1655/24-a-sesiya-zaporizkoi-miskoi-radi 
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2.17. Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016 №48 «Про бюджет 

міста на 2017 рік» (зі змінами).  

2.18. Про обслуговування коштів бюджету міста в частині бюджету розвитку та 

власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору.23  

Інформація про розміщення анонсів на інших інформаційних ресурсах відсутня. 

Інші фактичні дані, які б дозволили встановити час та місце розміщення анонсу 

пленарного засідання відсутні. 

Протокол пленарного засідання Запорізької міської ради від 20.12.2017 
24оприлюднено https://zp.gov.ua/uk/sessions/104/protocol. 

Пленарне засідання Запорізької міської ради, під час якого було затверджено 

бюджет відбулося 20.12.2017 р.. Відтак, затвердження бюджету відбулося в межах 

терміну передбаченого чинним законодавством (Бюджетним кодексом України) 

встановлений законодавством проміжок часу – до 25 грудня 2017 року.  

У відкритих джерелах відсутня інформація про перешкоджання або обмеження 

участі громадян у засіданні або доступу до приміщення сесійної зали  Запорізької 

міської ради. 

 

Показник 15. «Бюджет для громадян» 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 15. 

У  Запорізькій міській раді відсутня усталена практика розробки та 

популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян) – 

подання бюджету,  інформації про його структуру, доходи і видатки, про бюджетний 

процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та досягнуті 

результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів, доступної 

мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного процесу, а також 

для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних рішень та оцінки 

їх ефективності. Громадський бюджет створюється для забезпечення відкритості і 

прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це інформування з основних 

положень державного або місцевого бюджету, у спосіб, який є зрозумілим для всіх 

громадян. Зазвичай Громадський бюджет використовують для представлення 

проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін до бюджету та звіту  про виконання 

бюджету. 

 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 50% (зі 100% 

можливих) за показником 16. 

                                                             
23 https://zp.gov.ua/uk/documents/item/25712 
24 https://zp.gov.ua/uk/documents/item/26050 
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Під час оцінки встановлено використання http://budget.zp.gov.ua/ на якому 

представлені доходи та видатки міського бюджету відповідно до програмної 

класифікації видатків бюджету. Запорізька міська рада може використовувати 

існуючі інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету, з використанням 

графіків, діаграми, схем, блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення 

показників доходів та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння 

із попередніми та плановими показниками. 

Запорізька міська рада не використовує онлайн-інструменти для отримання 

коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з можливістю 

відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й мотивації). 

 

  

http://budget.zp.gov.ua/
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 

МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ  

Загальна оцінка за цим етапом становить 47,44%, у розрізі трьох основних 

параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 34,78%, 

прозорість рішень – 100%, інновативні практики – 38,89%. Тобто, даний компонент 

оцінки має потенціал для удосконалення. Нижче наведені пояснення до окремих 

показників оцінки із зазначенням стислих рекомендацій. 

 

Показник 17. Зміни до бюджету. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  28,57% (зі 100% 

можливих). 

На офіційній веб-сторінці Запорізької міської ради відсутні оприлюднені 

проекти рішень про внесення змін до бюджету. У зв’язку з цим неможливо встановити 

чи оприлюднювалися всі рішення на одній сторінці або розділі, чи били проекти 

рішень про зміни до бюджету оприлюднені у повному обсязі та своєчасно, а також не 

оприлюднено актуальну версію бюджету з урахуванням всіх внесених змін. 

Існуюча у Запорізькій міській раді практика прибирати проекти рішень з сайту 

після сесії міської ради призвела до отримання низьких оцінок. 

До позитивів слід віднести, що всі рішення про внесення змін до бюджету 

оприлюднено в повному обсязі (з усіма додатками) та своєчасно. 

 

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

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  0% (зі 100% 

можливих). За обома критеріями отримана негативна оцінка. Критерії не можливо 

оцінити, оскільки ключовою умовою має бути оприлюднення переліку ГРБК разом із 

кодами ЄДРПОУ. Однак, Запорізька міська рада не оприлюднила перелік ГРБК разом 

із кодами ЄДРПОУ. Відтак, відсутні підстави для оцінки. 

 

Показник 19. Закупівлі. 

Отримана оцінка 66,67% максимального значення. Запорізька міська рада 

оприлюднила річний план закупівель та зміни до нього. Однак, річний план 

закупівель не оприлюднено в машиночитному форматі, що відповідним чином 

вплинуло на зменшення загальної оцінки за даним показником. 

 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  0% (зі 100% 

можливих).  Обидва критерії даного показника були оцінені на 0%, оскільки відсутні 

фактичні данні та інформація на офіційній веб-сторінці Запорізької міської ради про 
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затвердження титульного списку капітальних видатків. Також титульний список 

капітальних видатків Запорізької міської ради не оприлюднений.  

Рекомендація щодо покращення оцінки за даним показником полягає у 

затвердженні титульного списку капітальних видатків Запорізької міської ради та 

його оприлюднення. 

Показник 21.  Діяльність комунальних підприємств. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  44,44% (зі 100% 

можливих). 

На сайті ОМС є окремий підрозділ, відведений для інформування про діяльність 

КП, але його складові не наповнені в повному обсязі. Так, оприлюднено повний 

перелік КП (критерій 2) та оприлюднено повну інформацію про всі КП міста: назва, 

сфера діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ (критерій 3). 

Однак не оприлюднено фінансові плани та звітність в повному обсязі по всім КП 

(критерій 4, 5, 8). Реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо 

робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету взагалі не 

оприлюднено (критерій 6).  

Рекомендація щодо покращення оцінки за даним показником полягає у 

оприлюдненні фінансових планів всіх КП у вигляді Excel таблиці, або в іншому 

форматі електронних таблиць, оприлюдненні звітів про виконання фінансових 

планів всіх КП, реєстрів укладених комунальними підприємствами договорів щодо 

робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету, оприлюднення в 

машиночитному форматі звітності КП та реєстру боргових забов'язань КП. 

Показник 22. Бюджет участі. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  100% (зі 100% 

можливих). 

Запорізька міська рада реалізує бюджет участі, процедури та порядок реалізації 

бюджету участі закріплені окремим НПА, а саме Положення про Громадський бюджет 

у місті Запоріжжі, яке затверджено рішенням Запорізької міської ради від 25.05.2016 

№23 «Про запровадження Громадського бюджету м.Запоріжжя» (зі змінами). Також 

на сайті Запорізької міської ради оприлюднені протоколи конкурсної комісії 

(критерій 4), оприлюднено перелік проектів, які перемогли за результатами 

голосування громадян (критерій 5) та звіт про реалізацію бюджету участі (критерій 

6).  

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств. 
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За результатами проведення оцінки встановлено виконання  0% (зі 100% 

можливих). 

 

Для оцінки за трьома критеріями показника відсутні фактичні данні та 

інформація про створення Запорізькою міською радою наглядових рад при 

комунальних підприємствах міста, про плани розвитку КП й звітів про виконання 

таких планів.  

Рекомендація може полягати у розробці та прийнятті положення про наглядові 

ради КП, у якому будуть визначені критерії та умови створення наглядових рад, а 

також створити наглядові ради на найбільш важливих КП. 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  75% (зі 100% 

можливих). 

Через відсутність НПА, який би регулював проведення «допорогових 

закупівель» була знижена оцінка за даним показником.  

Рекомендація полягає у розробці та  затвердженні НПА, яким регулюється 

здіи снення закупівель з використанням платформи ProZorro для т.н. «допорогових 

закупівель» до 200 тис. грн. при закупівлі товарів, послуг, до 1,5 млн. грн. при закупівлі 

робіт. 

 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі. 

 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  100% (зі 100% 

можливих). 

Запорізька міська рада має як окремий розділ «Громадський бюджет»  на сайті 

так і окремий сайт(http://gb.meriazp.gov.ua/uk), присвячений питанням реалізації 

бюджету участі в громаді. Також, громадяни мають можливість голосувати за 

громадські проекти онлайн. 

 

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

 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання  0% (зі 100% 

можливих). 

Через відсутність фактичних даних та інформації оприлюднених на офіційній 

веб-сторінці у мережі Інтернет  Запорізької міської ради, а саме: відсутній  титульний 

список капітальних видатків та не використовується інтерактивна онлайн платформа 

пооб'єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки.  
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Рекомендація полягає у використанні Запорізькою міською радою існуючих  або 

створенні власної онлайн платформи для пооб'єктної візуалізації інформації про 

капітальні видатки та оперативне її наповнення й оновлення для підтримки в 

актуальному стані. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ НА 

2018 Р. МІСТА  ЗАПОРІЖЖЯ  

 

Загальна оцінка за цим етапом становить 24,07%, у розрізі трьох основних 

параметрів оцінки розподілені таким чином: відкритість інформації – 28,13%, 

прозорість рішень – 66,67%, інновативні практики – 0%. Тобто, даний компонент 

оцінки має значний потенціал для удосконалення, що може бути досягнуто за рахунок 

оптимізації частини управлінських процесів, зокрема, затвердження та 

оприлюднення квартальних звітів про використання бюджету, публічного 

представлення річного звіту про використання бюджету, затвердження та 

оприлюднення звітів про виконання Програми соціально-економічного розвитку. 

Нижче наведені пояснення до окремих показників оцінки із зазначенням стислих 

рекомендацій. 

 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету. 

 

За результатами проведення оцінки встановлено –  0% (зі 100% можливих). 

Запорізька міська рада не приймає та не оприлюднює проекти рішень і самі 

рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету. 

З метою підвищення рівня оцінки за даним показником доцільно звіти про 

виконання бюджету затверджувати рішенням сесії, відтак проекти рішень про 

затвердження квартального звіту про виконання бюджету мають бути оприлюднені 

на сайті ОМС. 

 

Показник  28. Річний звіт про виконання бюджету. 

За результатами проведення оцінки встановлено –  30% (зі 100% можливих). 

Системним явищем є відсутність оприлюднених на сайті проектів рішень про 

затвердження річного звіту про виконання бюджету (критерій 1). Відтак неможливо 

встановити чи проект рішення оприлюднено в повному обсязі (критерій 2) і чи 

оприлюднено проект рішення своєчасно (критерій 3) – за 20 днів до розгляду з метою 

затвердження.  

Позитивним є те, що на сайті Запорізької міської ради оприлюднено рішення про 

затвердження річного звіту про виконання бюджету. Однак за критерієм 5 Запорізька 

міська рада отримала лише 0,5 бали, через те, що рішення про  затвердження річного 

звіту про виконання бюджету оприлюднено не з усіма додатками. 

 

Показник  29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 

За результатами проведення оцінки встановлено –  100% (зі 100% можливих). 
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Запорізька міська рада оприлюднює  звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм (критерій 1), в повному обсязі (критерій 2), та своєчасно (з оприлюдненням 

річного звіту про виконання бюджету) (критерій 3).  

 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку. 

За результатами проведення оцінки встановлено –  0% (зі 100% можливих). 

Запорізька міська рада не готує, не затверджує та не оприлюднює звіт про 

виконання ПСЕР. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку має 

відповідати структурі ПСЕР та містити аналогічні додатки до нього, а також 

ураховувати вимоги Постанови Кабінету Міністрів України «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проекту державного бюджету» від 26.04.2003 р. №621. 

 

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

За результатами проведення оцінки встановлено –  66,67% (зі 100% можливих). 

Запорізька міська рада проводить публічне представлення інформації про 

виконання бюджету на відкритих зустрічах із громадою. Так, 16 березня 2018 року в 

департаменті фінансової та бюджетної політики міської ради відбулося публічне 

представлення інформації про виконання бюджету міста за 2017 рік та інформацію 

про виконання у минулому році бюджетної програми по КПКВК «7510180» 

«Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів». Аналогічні представлення 

здійснюють усі головні розпорядники бюджетних коштів. 

За результатами оцінки вважаємо за доцільне рекомендувати розробити та 

затвердити алгоритм та порядок таких публічних презентацій, своєчасне 

анонсування та залучення представників громадської ради та інших консультативно-

дорадчих органів при Запорізькій міській раді. Бажано, щоб відбувалося 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. 

 

За результатами проведення оцінки встановлено –  0% (зі 100% можливих). 

Запорізька міська рада не оприлюднює квартальні та річний звіти про 

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

Як рекомендацію можна запропонувати підготовки квартальних та річного звіту 

про витрачання коштів місцевих бюджетів у машиночитних форматах та їх 
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оприлюднення на сайті Запорізької міської ради, а також на Єдиному державному 

порталі відкритих даних https://data.gov.ua/ . 

 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання  

бюджетних програм. 

 

За результатами проведення оцінки встановлено –  0% (зі 100% можливих). 

Запорізька міська рада не оприлюднила звіти за результатами оцінки 

ефективності бюджетних програм.  

Рекомендація полягає у запровадженні у Запорізькій міській раді підготовки  

звітів з оцінки ефективності бюджетних програм та оприлюднення таких звітів на 

сайті Запорізької міської ради. 

 

Показник 34. Залучення громадян до оцінки виконання бюджету 

("учасницький аудит"). 

 

За результатами проведення оцінки встановлено –  0% (зі 100% можливих). 

На даний час відсутні фактичні данні та інформація, про здійснення Запорізькою 

міською радою заходів з метою залучення громади до оцінки виконання бюджет. 

Рекомендація полягає у запровадженні у Запорізькій міській раді такого 

інструменту як «учасницький аудиту», з відповідною розробкою та затвердженням 

НПА, який буде визначати порядок формування аудиторської групи, залучення до неї 

представників громадськості, проведення аудиту  та оприлюднення звітів за 

результатами проведеного аудиту. 

 

 

  

https://data.gov.ua/
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ПРОЕКТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ  

 

 

ПРОЕКТ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
__________№__________ 
 
Про створення Робочої групи  
з розробки проекту бюджету міста Запоріжжя  на 2019 рік  
та затвердження її персонального складу  
 
 
 

На підставі ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.75 Бюджетного Кодексу України та з метою організації роботи з підготовки 
проекту бюджету міста Запоріжжя на 2019 рік для забезпечення реалізації вимог ст.38 
Конституції України щодо права громадян на участь в управлінні державними 
справами з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 р. 
№ 996:  

 
1. Створити Робочу групу з підготовки проекту бюджету міста Запоріжжя 

на 2019 рік. 
2. Затвердити Положення про Робочу групу з підготовки проекту бюджету 

міста Запоріжжя на 2019 рік (додаток 1). 
3. Затвердити персональний склад Робочої групи з підготовки проекту 

бюджету міста Запоріжжя  на 2019 рік (додаток 2).  
4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради розмістити інформацію про Робочу групу з підготовки проекту 
бюджету міста Запоріжжя на 2019 рік на офіційному сайті Запорізької міської ради.  

5. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради забезпечити Робочу групу з підготовки проекту бюджету міста Запоріжжя на 
2019 рік необхідною інформацією. 

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
      

Міський голова                                   ___________________         В.В.БУРЯК 
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Додаток 1 до Розпорядження  
Запорізького міського голови  
№___ від _____ 

 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про Робочу групу з розробки проекту бюджету міста Запоріжжя на 2019 рік 

 
1. Робоча група з розробки проекту бюджету міста Запоріжжя на 2019 рік 

(надалі – Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при Запорізькій міській 
раді, який створюється з представників зацікавлених сторін бюджетного процесу для 
внесення пропозицій до проекту місцевого бюджету для пошуку балансу між 
інтересами головних розпорядників бюджетних коштів, місцевої громади та місцевих 
бізнесових структур з метою досягнення найбільшої дієвості та ефективності як 
наповнення бюджету так і використання бюджетних коштів.  

Діяльність Робочої групи розпочинається до моменту складання та подання 
головними розпорядниками бюджетних коштів бюджетних запитів щодо обсягу 
бюджетних коштів, необхідних для діяльності цих органів у 2019 році (до 20 серпня 
2018 року) та закінчується моментом винесення проекту місцевого бюджету на 
розгляд виконавчого комітету Запорізької міської ради (31 жовтня 2019 року). 

 
2. Положення про Робочу групу, зміни та доповнення до нього, персональний 

склад та керівництво Робочої групи затверджується розпорядженням міського 
голови. 

До складу Робочої групи входять представник місцевого фінансового органу, 
представники головних розпорядників бюджетних коштів, представники 
депутатських фракцій Запорізької міської ради, представники найбільших платників 
податків до місцевого бюджету, громадських об’єднань місцевої громади (інститутів 
громадянського суспільства), органів самоорганізації населення та об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків. Члени, які не є службовцями органу 
місцевого самоврядування, включаються до складу Робочої групи за їх згодою. 
Кількість представників найбільших платників податків до місцевого бюджету, 
громадських об’єднань місцевої громади (інститутів громадянського суспільства), 
органів самоорганізації населення та об’єднань співвласників багатоквартирних 
будинків повинна становити не менш як 50 відсотків від загального складу Робочої 
групи. 

 
3. Основними завданнями Робочої групи є забезпечення дотримання 

встановлених ст.7 Бюджетного Кодексу України принципів збалансованості, 
обґрунтованості, ефективності та результативності, справедливості і 
неупередженості, публічності та прозорості при розробці проекту бюджету міста 
Запоріжжя на 2019 рік. 

 
4. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань:  
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4.1. Збирає та аналізує пропозиції громади щодо оптимальних та 
пріоритетних шляхів наповнення та витрачання місцевого бюджету міста Запоріжжя 
на 2019 рік.  

4.2. Аналізує ефективність та результативність витрачання бюджетних 
коштів бюджету поточного року;  

4.3. Проводить аналіз обґрунтованості та ефективності бюджетних запитів на 
2019 рік головних розпорядників бюджетних коштів Запорізької міської ради;  

4.4. Формулює та надає Департаменту фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради пропозиції щодо складання проекту бюджету міста 
Запоріжжя на 2019 рік;  

 
4.5. Формулює пропозиції та зауваження до Департаменту фінансової та 

бюджетної політики Запорізької міської ради щодо складеного проекту бюджету 
міста Запоріжжя на 2019 рік.  

4.6. Інформує громаду про власну діяльність 
4.7. Складає план своєї діяльності, що дозволяє досягнути визначені цілі та 
завдання у визначений період діяльності Робочої групи.  
 
5. Робоча група має право:  
5.1. у разі потреби утворювати власні робочі органи (секретаріат, комітети, 

комісії, експертні групи тощо);  
5.2. залучати (за їх згодою) до діяльності робочих органів Робочої групи 

працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
представників інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових 
організацій, підприємств, установ та організацій, а також окремих фахівців; 

5.3. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 
Запорізької міської ради та її виконавчих органів, головних розпорядників 
бюджетних коштів, бюджетних установ, комунальних підприємств, установ та 
організацій інформацію, необхідну для забезпечення власної діяльності; 

5.4. запрошувати на засідання Робочої групи посадових осіб виконавчих 
органів Запорізької міської ради, керівників бюджетних установ та комунальних 
підприємств для надання консультацій та пояснень;  

6. Забезпечення Робочої групи приміщенням, засобами зв'язку, створення 
умов для роботи Робочої групи, проведення її засідань покладається на Департамент 
фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради.  

Діяльність Робочої групи відбувається у формі засідань. Засідання 
скликаються та проводяться за потребою, проте не рідше одного разу на десять днів. 
Засідання Робочої групи проводить керівник Робочої групи або його заступник, особи 
яких визначені розпорядженням міського голови.  

Порядок денний засідання Робочої групи, місце та час його проведення, особи, 
відповідальні за підготовку матеріалів та проектів рішень Робочої групи, 
визначаються на попередньому засіданні Робочої групи.  

Місце проведення та порядок денний першого засідання Робочої групи 
визначаються міським головою.  

7. За підсумками розгляду порядку денного Робоча група може прийняти 
рішення. Рішення Робочої групи приймається відкритим голосуванням простою 
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більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення оформлюється у паперовому вигляді підписується головою Робочої 
групи та є обов’язковим для розгляду по суті керівником Департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради.  

8. У перерві між засіданнями визначені члени робочої групи (або робочі 
органи Робочої групи) збирають та вивчають матеріали, що стосуються наступного 
засідання, готують проекти рішень.  

9. Голова Робочої групи:  
 організовує діяльність Робочої групи;  
 організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх 

проведення;  
 підписує документи від імені Робочої групи;  
 представляє Робочу групу у відносинах з виконавчими органами 

Запорізької міської ради, Департаментом фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради, об'єднаннями громадян, органами місцевого 
самоврядування, засобами масової інформації тощо;  

10. Члени Робочої групи мають право:  
10.1. Отримувати інформацію, що стосується діяльності Робочої групи, 
заздалегідь знайомитися із проектами рішень, документами, що стосуються 
порядку денного;  
10.2. На засіданні Робочої групи подавати письмові та усні пропозиції, заяви 
та пояснення з питань порядку денного Робочої групи; 
10.3. Подавати пропозиції щодо включення певних питань до порядку 
денного наступного засідання Робочої групи  
10.4. Голосувати з приводу рішень робочої групи. 
 
11. Робоча група може мати бланк із своїм найменуванням. 
 
 
 

Міський голова                                   ___________________         В.В.БУРЯК 
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Додаток 2 до Розпорядження  
Запорізького міського голови  
№_____ від ________ 

 
 

Персональний склад 
робочої групи з підготовки проекту бюджету міста Запоріжжя  

на 2019 рік 
 

№ 
з/п 

ПІБ Посада у робочій групі 

1.   Голова робочої групи 
2.   заступник голови робочої групи 
3.   заступник голови робочої групи 
4.   член робочої групи 
5.   член робочої групи 
6.   член робочої групи 
7.   член робочої групи 
8.   член робочої групи 
9.   член робочої групи 
10.   член робочої групи 

 
 
 
 

Міський голова                                   ___________________         В.В.БУРЯК 
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ПРОЕКТ  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 
__________№__________ 
 
Про структуру розділу «Бюджет» 
на офіційній веб-сторінці міської ради  
у мережі Інтернет  
 

 
З метою забезпечення відкритості, он-лайн доступу до інформації про 

надходження та використання коштів місцевого бюджету, паспортів бюджетних 
програм, звітів головних розпорядників бюджетних коштів та створення умов для 
задоволення потреб громадян міста в інформації й участі у бюджетному процесі для 
забезпечення реалізації вимог ст.38 Конституції України щодо права громадян на 
участь в управлінні державними справами, ст.42 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», ст.75 Бюджетного Кодексу України:  

 
1. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської оновити структуру розділу «Бюджет» на офіційній веб-сторінці 
Запорізької міської ради  у мережі Інтернет http://zp.gov.ua/uk/page/bugjet 

2. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 
міської здійснювати адміністрування та наповнення веб-сторінки 

3. Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради забезпечити надання Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації 
Запорізької міської оперативної та актуальної інформації для наповнення веб-
сторінки. 

4. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 
міської та Департаменту фінансової та бюджетної політики Запорізької міської 
ради призначити відповідальних працівників за наповнення розділу «Бюджет» та 
внести доповнення до їх посадових інструкцій. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 
 
 
      

Міський голова                                   ___________________         В.В.БУРЯК 
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Додаток  до Розпорядження  
Запорізького міського голови  
№_____ від ________ 

 
СТРУКТУРА  

розділу «Бюджет» на офіційній веб-сторінці Запорізької міської ради   
у мережі Інтернет 

 
№ 

з/п 
Підрозділ або окрема сторінка Примітка 

1.  Перелік головних розпорядників 
бюджетних коштів (ГРБК) 

із зазначенням коду 
ЄДРПОУ 

2.  Посилання на розпорядників бюджетних 
коштів на порталі E-Data 

 

3.  Проект рішення міської ради про 
затвердження бюджету з усіма додатками 

 

4.  Рішення міської ради про затвердження 
бюджету з усіма додатками 

 

5.  Рішення міської ради про внесення змін до 
бюджету 

 

6.  Програма соціально-економічного розвитку 
громади  

з усіма додатками 

7.  Звіти про виконання Програми соціально-
економічного розвитку громади 

з усіма додатками 

8.  Актуальний бюджет з урахуванням усіх змін, 
що були внесені в нього протягом року 

Здійснюється актуалізація 
всіх показників після 
внесення змін 

9.  Кошторис на утримання органу місцевого 
самоврядування 

 

10.  Паспорти бюджетних програм разом Оприлюднюються разом із 
наказом або 
розпорядженням про їх 
затвердження 

11.  Звіти про виконання паспортів бюджетних 
програм 

 

12.  Звіти за результатами оцінки ефективності 
виконання  бюджетних програм 

 

13.  Титульний перелік капітальних видатків  
14.  Посилання на інтерактивну онлайн 

платформу пооб'єктної візуалізації 
капітальних видатків 

 

15.  Бюджет для громадян (Громадський 
бюджет) 

 



Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 
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16.  Посилання на портал відкритих даних 
(державний),  

Бюджетні данні 
оприлюднені у 
машиночитних форматах 

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

 

 
Міський голова                                   ___________________         В.В.БУРЯК 


