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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. 

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.  
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Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 

комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

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

прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і результативному управлінню 

бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

● запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою 

збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними 

коштами на кожній стадії бюджетного процесу; 

● створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному процесі; 

● підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного 

інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,  

● підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню 

порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом співставлення 

показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів; 

● висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності використання 

бюджетних коштів для їх досягнення; 

● задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 

публічних коштів; 

● забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 

бюджетних коштів; 

● створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління 

публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу; 

● створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського суспільства 

до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних коштів; 

● підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 

● розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного муніципалітету, 

щодо підвищення прозорості бюджету громади.  

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  

● орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання бюджетних 

коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї діяльності; 

● надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у підвищення 

активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості до участі в 

бюджетному процесі; 

● розробки та пропаганди використання інноваційних методик інформування та 

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

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 

законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна 

частина показників виходить за межі наявних обов’язкових процедур – ці показники 

демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на 

міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які 
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передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні 

рішення для громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах. 

Зокрема, критерії Методології формувались з урахуванням рекомендацій, які надають 

загальні Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та підзвітності 

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

Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з питань 

бюджетного управління та інш.  

Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії оцінки прозорості 

місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетний  та Податковий кодекси України, 

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

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

Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу, а 

також суміжного законодавства, Указ Президента «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики».  

Поточний звіт присвячено аналізу забезпечення прозорості місцевого бюджету під час 

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

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

Детально з підґрунтям, яке слугувало основною для визначення критеріїв Методології 

оцінки прозорості місцевих бюджетів, з структурою оцінки прозорості, переліком 

критеріїв, а також підходом до визначення рейтингової оцінки можна ознайомитись на 

сайті Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети».  

Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів здійснюється в рамках 

проекту Підвищення прозорості бюджетного процесу на локальному рівні”, що 

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

“Відродження”. 

В містах проекту ПРОМІС звіт складався на основі спільної оцінки відповідальними 

представниками органу місцевого самоврядування, який проходить оцінювання, та 

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

центрах оцінювання здійснювалось експертами Громадського Партнерства «За прозорі 

місцеві бюджети!». 

"Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів у містах-партнерах 

Проекту ПРОМІС реалізується за фінансової допомоги Проекту міжнародної технічної 

допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), який впроваджує 

Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Уряду Канади, та 

Європейського Союзу.  

Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів створена Фондом Східна Європа 

спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» в партнерстві з 

Асоціацією міст України в рамках ініціативи «Публічні бюджети від А до Я: 

Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства» за підтримки 

Європейського Союзу. 

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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Точка зору, відображена у цьому звіті, є винятковою відповідальністю авторів і може не 

співпадати з точкою зору МФ Відродження, Проекту ПРОМІС, Федерації канадських 

муніципалітетів, Уряду Канади та Європейського Союзу". 

  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

8 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

За результатами оцінки прозорості бюджету міста Чернігова  

на 2018 рік 

 
За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 р. в 

м.Чернігів засвідчено задовільний (41%) рівень прозорості міського бюджету, що 

свідчить про дотримання базового бюджетного законодавства, але з іншого боку про 

недостатню відкритість і прозорість всіх процесів. 

По параметру прозорості (52%), який передбачає активне залучення громадян до 

консультацій та участі в прийняті бюджетних рішень, отримані містом оцінки мають 

високий рівень. До того, Чернігів має затверджений Бюджетний регламент, норми якого 

не дотримуються під час прийняття бюджету. Рівень відкритості інформації має також 

високий рівень (49%). Водночас, рівень використання інновативних практик є 

задовільним (19%), що говорить про наявність у міста поля потенційних можливостей для 

їх запровадження. 

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

становить 32 % максимального показника. 

Максимальне 100% значення оцінки на етапі складання бюджету досягнуто за 1 із 7 

показників - «Стратегія розвитку міста». 

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

два бюджетні роки» взагалі отримано нульовий показник, так як прогнозу доходів і 

видатків місто немає.  

Зниження рівня оцінки за етапом складання бюджету відбулось за рахунок 

показників «Розділ про бюджет на сайті» (25%), «Збір пропозицій від громадян під час 

складання бюджету на наступний рік» (25%), «Залучення багатосторонніх дорадчих 

органів до процесу розробки бюджету на наступний рік» (20%) та “Консультації з 

громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори” (25%). 

З аналізу видно, що на стадії складання бюджету поки що спостерігається 

відсутність дієвої комунікації з громадськістю по збору пропозицій до проекту бюджету, а 

також відсутність дорадчого компоненту у процесах бюджетного, стратегічного та 

соціально-економічного планування та прогнозування, у питаннях встановлення місцевих 

податків та зборів. 

Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка, отримана містом на етапі 

розгляду та затвердження бюджету становить 50% від максимального показника. Тобто, 

ситуація із забезпеченням прозорості цього етапу бюджетного процесу в місті є набагато 

кращою, ніж на етапі складання (на 18%). 

Максимальне 100% значення оцінки на етапі складання бюджету досягнуто за 2 із 8 

показників: «Рішення про бюджет»та «Прийняття рішення про місцевий бюджет на 

наступний рік». Наближені до максимального є значення показників «Обговорення 

проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії» (80%) та «Паспорти бюджетних 

програм» (63,33%).  

Середні значення досягнуто по показниках «Проект рішення про місцевий бюджет” 

та “Онлайн інструменти консультування та візуалізації” (по 50%). Значення в 25% 

отримав показник “Консультації з громадськістю щодо проект бюджету на наступний 

рік”.  
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Зниження рівня загальної оцінки по етапу розгляду та затвердження бюджету 

зумовлене підтвердженою відсутністю інформації (а отже, нульовим значенням по всіх 

оцінюваних критеріях) за показниками «Бюджетні запити» та «Бюджет для громадян».  

Ситуація свідчить про те, що на цій стадії бюджетного процесу (у вищому ступені, 

ніж на стадії складання бюджету) у місті чітко виконуються всі унормовані 

законодавством процедури. Але інструменти «Прийняття рішення про місцевий бюджет» 

та «Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет» мають значний 

потенціал для примноження та удосконалення. Не унормовані бюджетним законодавством 

процедури та інструменти щодо посилення прозорості бюджету (оприлюднення 

бюджетних запитів та «Бюджет для громадян) в місті поки що не використовуються. 

Етап виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий 

бюджет. Оцінка, отримана містом на етапі виконання бюджету становить 48% від 

максимального показника. Тобто, ситуація із забезпеченням прозорості цього етапу 

бюджетного процесу в місті є на рівн на етапу складання бюджету. 

Такий рівень досягнуто завдяки тому, що 100% результату визначено за 2 із 9 

показників: «Титульні списки капітальних видатків» та «Он-лайн-інструменти в реалізації 

бюджету участі». Наближені до максимуму та більші за половинне значення оцінки 

отримані по показниках «Доброчесність використання системи закупівель Prozorro» 

(75%), Бюджет участі» (71%), «Закупівлі» (67%), «Зміни до бюджету» (43%), , Показник 

«Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації», «Єдиний веб-портал 

використання публічних коштів” (0%) досягнув нульового значення та має значний 

потенціал для зростання. Водночас, по показниках «Ефективність комунальних 

підприємств» (0%) (це інновативний показник) роботу над процедурами з оприлюднення 

даних поки не розпочато. Також задовільний рівень має показник “Діяльність 

комунальних підприємств” (33%).  

Слід зазначити, що на етапі виконання бюджету залучено недостатню кількість 

існуючих на сьогодні інструментів прозорості. Водночас непогано поставлена робота з  

оприлюдненням титульних списків капітальних видатків найбільш широко практикується 

демократичний інструмент «Бюджет участі». Сайт Чернігівської міської ради у сенсі 

висвітлення процедур на цій стадії бюджетного процесу є дуже незручним і мало 

інформативним для пересічного користувача. 

Етап «Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету і прийняття рішення 

щодо нього» продемонстрував 34 % від максимального показника. 

Цей рівень є близьким до рівня оцінки на етапі «виконання бюджету» (там – 48%). 

Специфікою незалежної експертної оцінки цього етапу є те, що вона в значній мірі (у 

частині річних показників) фактично проводилася на основі звіту про виконання бюджету 

за 2017 рік. 

Максимальний, 100% рівень прозорості не досягнуто по жодному із 7 показників: 

«Звіти про виконання паспортів бюджетних програм» (50%), «Річний звіт про 

використання бюджету» оцінка тяжіє до максимальної та становить 60%). По показниках 

«Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку» та «Оприлюднення 

звітів про використання коштів місцевого бюджету в машиночитному форматі» за сумою 

критеріїв досягнуто 0%. 

По показниках «Квартальні звіти про використання бюджету» (60%) та «Публічний 

звіт голови про виконання бюджету за рік» (50%) мають значний потенціал для 

удосконалення. У першому випадку – це необхідність публікації крім рішень ще й їх 
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проектів, а у другому випадку - це необхідність публічно звітуватись міському голові саме 

про виконання бюджету в доступній та зрозумілій формі.   

Зниження рейтингу за цим етапом відбулося за рахунок того, що по двох 

інновативних показниках м. Чернігова поки не розпочало роботу – це публікація звітів за 

результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм та практика 

«учасницького аудиту». 

Але при бажанні та за допомогою необхідних фахівців фінансово-економічних 

служб головних розпорядників коштів, які є у Чернігівській міській раді, у 2018 - 2019 

роках є всі шанси започаткувати ці добрі практики та підвищити загальний показник 

прозорості міського бюджету. 

Параметри прозорості. За параметром «Відкритість інформації» оцінка становить 

49%, що демонструє високрий рівень відкритості і є ознакою задовільно сприятливого 

клімату щодо відкритості на всіх чотирьох стадіях бюджетного процесу, але й є потенціал 

до розвитку. 

За параметром «Прозорість рішень» оцінка у бюджетному процесі становить 52%, 

що також демонструє високий  рівень прозорості рішень щодо бюджету. Але як бачимо, 

ситуація тут досить нерівномірна. 

При тому, що прозорість рішень на етапі звітування забезпечена повністю, на етапі 

складання бюджету спостерігається нульовий рейтинг показників. Шлях до його 

підвищення пролягає виключно через широке залучення громадськості та дорадчих 

органів до складання бюджету, тим більше, що запропоновані Методикою інструменти 

відкривають для цього широке поле. 

За параметром «Інновативні практики» оцінка інновативності бюджетного процесу 

м. Чернігів становить 19%. Найбільший потенціал для інновацій залишається на етапі 

розгляду проекту бюджету, там вони поки що не застосовуються. На етапі виконання 

частина інновацій впроваджена у практику та вже сьогодні слугує для посилення 

прозорості міського бюджету. 

Та не зважаючи на те, що значення інновативного параметру істотно нижче за 

значення двох попередніх, його роль у загальній оцінці прозорості досить велика. Адже 

мова йде про практики, не унормовані бюджетним законодавством; більше того, про ті 

процедури, які у майбутньому можуть слугувати підставою для його удосконалення. Тому 

значення у 19% демонструє певні досягнення ОМС м. Чернігів. 

Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті. Найкращими 

практиками в забезпеченні прозорості міського бюджету є реалізація Громадського 

бюджету (Бюджет участі) у м. Чернігові. Даний інструмент реалізується вже 4 роки 

поспіль і за участі громадськості постійно вдосконалюється.  

До переліку практик забезпечення прозорості міського бюджету, які необхідно 

запровадити у найкоротші терміни, відносяться  доступна та повна візуалізація бюджету, а 

також мапа коштів Чернігівської громади, яка слугує як он-лайн-інструментом для 

отримання коментарів щодо проекту рішення про бюджет, так і інтерактивною он-лайн 

платформою для пооб’єктної візуалізації капітальних видатків. 

Також необхідним кроком на шляху прозорості міського бюджету є збір пропозицій 

від громадян щодо проекту рішення про бюджет, он-лайн інструменти консультування з 

громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік, а також залучення розширеного 

дорадчого компоненту, який прийматиме участь у розробці проекту бюджету.  
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Публікація бюджетних запитів є інновативною (не унормованою) практикою, але 

для реалізації її є всі наявні можливості у місті Чернігові. Так само важливою інновацією, 

яку доцільно запровадити є публікація звіту про результати оцінки ефективності 

бюджетних програм. 

Особливо наголошуємо на необхідності запровадження практики «Бюджет для 

громадян» з притаманним їй практичним інструментарієм. 

Все це дозволить посилити прозорість бюджету м. Чернігова, розвинути його 

інновативні компоненти та створити дієву систему громадських бюджетних ініціатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

12 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

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

бюджетні роки»: (теперішнє значення 0%) – рекомендуємо оприлюднювати проект 

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

На сайті Чернігівської міської ради немає опублікованого прогнозу на наступні за 

плановим два бюджетних роки (21 ст.БКУ). На офіційному сайті є лише проект рішення 

міської ради про бюджет на 2018 рік з додатками. Додатки до рішення про бюджет також 

не містять прогнозних показників на два наступних роки.  

“Програма соціально-економічного розвитку” (значення 87,5%) - слід 

оприлюднювати  ПСЕР в повному обсязі зі всіма додатками на офіційному сайті міської 

ради.  

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

25%) - слід затвердити НПА, який передбачає процедури збору пропозицій від громадян 

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

на наступний рік. Звіт про отримані пропозиції із зазначенням врахованих та не 

врахованих пропозицій та обґрунтування таких рішень підлягає оприлюдненню. 

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на 

наступний рік»: (значення 20) – рекомендуємо створити робочу групу (або задіяти 

існуючу), яка буде задіяна (починаючи з 15 липня року, що передує плановому) в процесі 

планування бюджету. До її складу мають входити представники зацікавлених сторін 

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

дорадчого органу мають документально регламентуватися. Розпорядчий документ про 

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

підлягають оприлюдненню. Крім того, має оприлюднюватися звіт про враховані та 

невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування пропозицій, 

отриманих від робочої групи. 

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

25%) - Доцільно у відповідності до Бюджетного регламенту і Статуту започаткувати 

практику проведення Громадських слухань щодо встановлення місцевих податки та збори 

в період з 1 січня до 1 липня року, який передує плановому. Розпорядчі документи про 

порядок консультацій, протоколи консультацій, звіт про враховані та невраховані 

громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування підлягають 

оприлюдненню. 

«Розділ Бюджет на сайті»: (значення 25%) - в розділі, присвяченому міському 

бюджету пропонуємо додатково розмістити:  

- Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ;  

- Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data;  

- Програма соціально-економічного розвитку громади; 

- Актуальний бюджет з урахуванням всіх змін; 

- Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування; 
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- Паспорти бюджетних програм разом з наказом про їх затвердження та звіти про їх 

виконання, а також актуалізовані паспорти бюджетних програм, разом з наказом 

про їх затвердження; 

- Звіти про виконання паспортів бюджетних програм; 

- Інтерактивна онлайн платформа пооб'єктної візуалізації капітальних видатків; 

- «Бюджет для громадян» (за умови використання містом цієї практики); 

- Актуалізовані паспорти бюджетних програм разом з наказом або розпорядженням 

про їх затвердження; 

- Посилання на власний, або державний (Єдиний веб-портал відкритих даних 

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

- Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громаді (за умови 

- використання містом цієї практики). 

 

«Проект рішення про місцевий бюджет»: (значення 50%) - проект рішення про місцевий 

бюджет разом з пояснювальною запискою рекомендуємо оприлюднювати не менш ніж за 

20 днів до розгляду на сесії міської ради. Ілюстративні матеріали, наведені в додатку до 

оприлюдненого рішення про місцевий бюджет, не містять інформації, яка має бути в 

пояснювальній записці (76 ст.БКУ). 

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

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

депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує плановому) всіх форм 

бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма бюджетними програмами. 

«Паспорти бюджетних програм»: (значення 63,33%) – для зручності користування 

рекомендуємо звести всю інформацію щодо паспортів у окрему папку в розділі, 

присвяченому міському бюджету. А також оприлюднювати паспорти бюджетних програм 

всіх головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням дати оприлюднення. 

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

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

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

прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені . 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на наступний 

рік (бюджетні слухання)»: (значення 25%) - З практичної точки зору “Бюджетні 

слухання” доцільно проводити не менш ніж за 2 тижні до оприлюднення остаточного 

проекту рішення про бюджет на плановий рік, який виноситься на розгляд депутатського 

корпусу. Адже Чернігів немає практики проведення “Бюджетних слухань” взагалі. 

Терміни проведення «бюджетних слухань» слід обумовити, наприклад, у Положенні про 

громадські слухання. Звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції 

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

врахування/неврахування отриманих пропозицій також підлягає оприлюдненню. 

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

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

залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим новим для України 

інструментарієм, провести тренінги та семінари. 
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«Онлайн-інструменти консультування та візуалізації»: (значення - 0%) - щодо 

он-лайн інструментів для отримання попередніх коментарів від громадян, то, зважаючи на 

добру традицію застосування демократичних погоджень, яка склалася у м. Чернігові у 

минулих роках, такі інструменти ми також рекомендуємо започаткувати із систематичним 

оновлюванням відповідних он-лайн ресурсів. 

«Зміни до бюджету»: (значення 43%) – рекомендується після змін розміщувати на 

сайті актуалізовану версію всіх додатків до бюджету, сформованих з урахуванням цих 

змін, та своєчасно. 

«Єдиний веб-портал використання публічних коштів»: (значення 0) – з метою 

посилення прозорості ради рекомендуємо оприлюднити перелік головних розпорядників 

бюджетних коштів із кодами ЄДРПОУ у розділі "Про бюджет". 

«Закупівлі»: (значення 67%) – рекомендуємо оприлюднювати зміни до річного 

плану закупівель у машиночитному форматі. 

«Діяльність комунальних підприємств»: (значення 33%) – для всіх КП міста треба 

оприлюднити коди ЄДРПОУ, як і всі КП можуть оприлюднювати фінансові плани та 

звітність, у т.ч. реєстр боргових зобов’язань, виключно в машиночитному форматі. А 

також було б правильно створити окремий підрозділ, відвений для інформування про 

діяльність КП. 

«Бюджет участі»: (значення 71%) – протоколи засідань конкурсної ради, які 

затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу, підлягають оприлюдненню. 

Перелік проектів-переможців варто оприлюднювати на статичній сторінці.  

«Ефективність комунальних підприємств»: (значення 0%) – при КП слід створити 

наглядові ради (у 2016 році було прийнято зміни до ст. 78 Господарського кодексу 

України. Ці зміни визначають, що органами управління КП, крім керівника, є наглядова 

рада підприємства), ради мають розглядати плани розвитку та звіти про їх виконання. Ці 

документи також підлягають оприлюдненню. Якщо такі ради створені, всю інформацію 

про них ми пропонуємо розмістити у відповідному розділі сайту.  

«Доброчесність використання системи закупівель Prozorro»: (значення 75%) – 

рекомендуємо ОМС затвердити НПА, яким регулюється здійснення закупівель з 

використанням платформи Prozorro для т.н. «допорогових закупівель». 

«Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації»: (значення 0%) – 

титульний список капітальних видатків рекомендуємо оприлюднювати виключно в 

машиночитному форматі. Також радимо використовувати інтерактивну онлайн-

платформу пооб'єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

«Квартальні звіти про використання бюджету»: (значення 60%) – проекти рішень 

про затвердження квартільних звітів про виконання бюджету рекомендуємо 

оприлюднювати не менше як за 20 днів до його розгляду і з усіма додатками. 

«Річний звіт про використання бюджету»: (значення 60%) – проекти рішень про 

затвердження річного звіту про виконання бюджету рекомендуємо оприлюднювати не 

менше як за 20 днів до його розгляду і з усіма додатками. 
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«Звіти про виконання паспортів бюджетних програм»: (значення 50%) – звіти 

про виконання паспортів бюджетних програм оприлюднювати всіма ГРБК із зазначенням 

дати оприлюднення. 

«Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку»: (значення 

0%) – річний звіт слід затверджувати та оприлюднювати вчасно та з усіма додатками, які 

визначені програмою.  

«Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік»: (значення 50%) – 

рекомендуємо здійснювати публічне представлення інформації про виконання місцевого 

бюджет перед громадою, анонс якого має бути оприлюднено заздалегідь на офіційному 

сайті міської ради.  

«Звіти про виконання паспортів бюджетних програм»: (значення 50%) – звіти 

про виконання паспортів бюджетних програм оприлюднювати всіма ГРБК із зазначенням 

дати оприлюднення. 

«Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі»: (значення 0%) – звіти про використання коштів місцевого 

бюджету рекомендуємо оприлюднювати в машиночитному форматі 

«Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм»: 

(значення 0) – для посилення інновативності бюджетного процесу у м.Чернігові, звіти за 

результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм рекомендуємо 

оприлюднювати у рекомендованій Мінфіном формі за всіма бюджетними програмами 

головних розпорядників. 

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

(значення 0) – для посилення інновативності бюджетного процесу у м. Чернігів, 

пропонуємо започаткувати таку практику та залучити громадян до оцінки виконання 

міського бюджету. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. МІСТА 

ЧЕРНІГОВА 

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

бюджетні роки  

При максимальному значенні показника 100% оцінка відповідає показнику 0.  

Офіційний сайт міської ради не містить опублікованого прогнозу на наступні за плановим 

два бюджетних роки (21 ст.БКУ). На сайті є лише проект рішення міської ради про 

бюджет на 2018 рік з додатками. Додатки до рішення про бюджет також не містять 

прогнозних показників на два наступних роки. Тому оцінка за цим критерієм 0. 

  

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 

Громада має затверджену Стратегію розвитку, яка оприлюднена на сайті міської ради. 

  

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка відповідає 87,5% максимального показника. 

Програма затверджена рішенням ради від 30.11.2017 року №25 ПСЕР затверджена вчасно, 

тобто, одночасно із рішенням про затвердження бюджету міста, як це і вимагається 

Бюджетним кодексом України. Програма оприлюднена на офіційному сайті міської ради, 

але не  містить всіх необхідних додатків. 

 

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

рік 

Отримана оцінка по цьому показнику – 25%. 

Радою затверджено Бюджетний регламент, яким передбачено процедури збору 

пропозицій від громадян під час складання бюджету. По інших трьох критеріях підстави 

для оцінювання відсутні і відповідають значенню 0, що означає, що орган місцевого 

самоврядування не здійснює консультацій з громадськістю під час складання бюджету на 

наступний рік. 

 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 20%. 

В ОМС є робоча група з питань формування проекту міського бюджету із представників 

виконавчих органів, депутатів та громадскості. Однак, вона не залучена до бюджетного 
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процесу. По інших чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні і відповідають 

значенню 0, 

 

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

Отримана оцінка по цьому показнику – 25%. 

В місті затверджено Статут, і в ньому детально виписана процедура громадських слухань. 

Тобто, є нормативна можливість проводити консультації щодо місцевих податків та 

зборів. Також є положення про громадські слухання, яке імплементує та уточнює 

положення Статуту. Таким чином, по 3 з 4 критеріях підстави для оцінювання відсутні і 

відповідають значенню 0, оскільки в органі місцевого самоврядування відсутня практика 

консультування з громадськістю з питань встановлення місцевих податків та зборів. 

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

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

На офіційному сайті є окремий розділ, присвячений бюджету міста. 

В ньому оприлюднено рішення про затвердження бюджету з усіма додатками, рішення 

про внесення змін до бюджету; в розділі оприлюднено рішення ради (військово-цивільної 

адміністрації) про затвердження бюджету з усіма додатками; оприлюднено рішення про 

внесення змін до бюджету; та оприлюднено титульний перелік капітальних видатків. 

За іншими критеріями інформація відсутня, тому вони оцінені як 0: 

Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ 

(критерій 2); 

Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data (критерій 3); 

Програма соціально-економічного розвитку громади (критерій 6); 

Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування (критерій 8); 

Паспорти бюджетних програм разом з наказом про їх затвердження та звіти про їх 

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

затвердження (критерії 9,10,14); 

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

Інтерактивна онлайн платформа пооб'єктної візуалізації капітальних видатків (критерій 

12); 

«Бюджет для громадян» (критерій 13); 

Посилання на власний, або державний (Єдиний веб-портал відкритих даних data.gov.ua), 

де бюджетні дані оприлюднюються в машиночитних форматах (критерій 15); 

Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громаді (критерій 16). 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 

2018 Р. МІСТА ЧЕРНІГОВА 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 2 (або 50 % від максимуму). 

Проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено на сайті міської ради, він містить всі 

необхідні додатки до проекту. 

Але проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено 17.11.2017, прийнято 30.11.2017 

р., тобто, 20-денний термін не витримано, тому оцінка за цим критерієм 0. До того ж 

проект рішення опублікований без пояснювальної записки по причині великого обсягу, 

тому за цим критерієм оцінка 0.  

 

Показник 9. Бюджетні запити  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні та відповідають значенню 0: 

оскільки на сайті органу місцевого самоврядування не оприлюднено бюджетні запити 

головних розпорядників бюджетних коштів. 

 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (30.11.2017 року) та оприлюднено 

на сайті міської ради. Рішення оприлюднено з усіма додатками та вчасно (30.11.2017 р.). 

 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Отримана оцінка відповідає 63,33% максимального значення. 

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на сайті 

міської ради. Перелік цих паспортів відповідає переліку головних розпорядників, але 

паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників бюджетних коштів 

оприлюднені частково та без зазначення дати оприлюднення,  

 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

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

Щодо відповідності критеріям, то проект бюджету обговорювався на засіданні бюджетної 

комісії, про що свідчить протокол засідання бюджетної комісії від 21.11.17р. Засідання 

бюджетної комісії, на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет, було 

анонсовано в графіку засідань на листопад  2017 р., який оприлюднено на сайті. Засідання 
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бюджетної комісії проводилося у приміщенні міськради, свідчень про перешкоджання 

доступу громадян до засідання комісії немає, а отже, доступ забезпечено. 

Стенограму, або аудіо-відео-запис засідання, що відбулось, не оприлюднено. 

 

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

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

Нормативно-правовими актами, якими закріплені процедури консультацій, слід вважати 

Бюджетний регламент міста Чернігова, прийнятий рішенням міської ради №6 від 

31.03.2016р.. Але бюджетні слухання жодного разу не проводились у місті Чернігові. 

Консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет також не проводились. 

Отож, по критеріях 2, 3,4 підстави для оцінювання відсутні та відповідають значенню 0. 

  

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

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

Пленарне засідання сесії з затвердження бюджету відбулось 30.11.2017 р., тобто, не 

пізніше 25 грудня року, що передує плановому (як це й вимагається Бюджетним кодексом 

України). Протокол пленарного засідання сесії оприлюднено на сайті міської ради. 

Інформації про перешкоджання доступу громадянам до пленарного засідання немає. 

Пленарне засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет анонсоване в 

плані медіа-заходів 17.11.2017 р., тобто, за 13 днів до сесії; стенограма (або аудіо/відео-

запис) пленарного засідання сесії, на якій було прийнято рішення про бюджет 

оприлюднювалися. 

Оприлюднено протокол пленарного засідання сесії, на якій було прийнято рішення про 

бюджет. 

 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні та відповідають значенню 0, 

оскільки Чернігівська міська рада не має практики розробки бюджету для громадян, як 

документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, з використанням 

візуалізації та значного спрощення складної інформації, розповідає про доходи та видатки 

бюджету на майбутній рік, пріоритети міської бюджетної політики, плани щодо 

фінансування інфраструктурних проектів і т.п. 

 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0% від максимуму. 
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Хоча Чернігівська міська рада використовує візуалізовану інформацію про міський 

бюджет, наприклад “Відкритий бюджет”, але не оновлює інформацію на ньому (останнє 

оновлення порталу від 11.09.2017р.). Також ОМС не використовує онлайн-інструменти 

здійснення консультацій з громадськістю з питань бюджету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chernigiv-rada.gov.ua/project/budjet


Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

22 

 

 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р МІСТА ЧЕРНІГОВА 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

При максимальному значенні 7, отримана оцінка по цьому показнику – 5 або 43%. 

Всі проекти рішень та самі рішення про внесення змін до бюджету оприлюднені в не в 

повному обсязі, на одній сторінці (в розділі про бюджет). Проекти рішень 

оприлюднюються не вчасно (менше, ніж за 20 днів до розгляду), актуальну версію 

бюджету з урахуванням усіх змін на момент оцінки не оприлюднено, тому за цими 

критеріями – 0. 

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

Отримана оцінка по цьому показнику – 0%. 

Хоча за показником реєстрації на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-

Data (критерій 1)  80% головних розпорядників та одержувачів зареєстрували робочі 

кабінети та оновлюють їх не систематично, оцінка за цими крітеріями – 0 . ОМС 

рекомендуємо оприлюднити перелік ГРБК з кодами ЄДРПОУ на офіційному сайті міста у 

розділі "Про бюджет". 

Показник 19. Закупівлі  

Отримана оцінка по цьому показнику – 67%. 

Виконавчий комітет Вінницької міської ради та всі головні розпорядники оприлюднили 

річні плани закупівель на порталі Prozorro, як і зміни до нього. Річний план закупівель 

рекомндуємо оприлюднювати в машиночитному форматі 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 

Титульний список капітальних видатків затверджено додатком №6 до бюджету та 

оприлюднено зі змінами. 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

При максимальному значенні 9, отримана оцінка по цьому показнику становить 3, тобто, 

33%. 

На жаль, на сайті ОМС хоча і є окремий розділ, відведений для інформування про 

діяльність КП, але розміщена інформація про фінансові плани, звіти про їх виконання а 

також реєстр укладених договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів 

місцевого бюджету не є повною. Тому за цими критеріями оцінки - 0.  

Натомість в підрозділі “Комунальні підприємства” оприлюднено їх повний перелік, 

часткову інформацію про них з контактами та керівниками.  
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Крім того, реєстр боргових зобов’язань оприлюднено не в машиночитному форматі, тому 

тут оцінка 0. 

Показник 22. Бюджет участі  

При максимальному значенні 7, оцінка за показником становить 5, або 71%. 

Бюджет участі містом реалізується, його порядок та процедури затверджені рішенням 

Рішення міської ради "Про затвердження змін до Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) у місті Чернігові" № 29/VII - 2 від 29 березня 2018 року. Самі громадяни 

мають можливість голосувати за громадські проекти очно. 

Склад ради та перелік проектів, які перемогли за результатами голосування громадян 

оприлюднено не на статичній сторінці, а в розділі "новини". Водночас, протоколи засідань 

конкурсної ради, які затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу не 

оприлюднено. Тому за цим критерієм оцінка 0. 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

За всіма трьома критеріями підстави для оцінювання відсутні. 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro  

Отримана оцінка по цьому показнику – 75%. 

ОМС не затвердив НПА, яким регулюється здійснення закупівель з використанням 

платформи Prozorro для т.з. «допорогових закупівель», проте здійснює «допорогові 

закупівлі» через платформу. Показник конкурентності процедур, які здійснюються через 

Prozorro, становить більше 50% згідно з аналітичною системою Prozorro – 68.8 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 

На сайті ОМС створено окремий розділ, присвячений питанням реалізації бюджету участі 

в громаді. Громадяни мають можливості голосувати за громадські проекти он-лайн. 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

В машиночитному форматі титульний список капітальних видатків не 

оприлюднено, також міська рада немає інтерактивної он-лайн платформи пооб’єктного 

оприлюднення інформації про капітальні видатки містом – тому оцінка за цими 

критеріями 0. 

http://chernigiv-rada.gov.ua/budget/docs/15875
http://chernigiv-rada.gov.ua/budget/docs/15875
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2017 МІСТА 

ЧЕРНІГОВА 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

При максимальному значенні 5, оцінка становить 3, тобто 60%. 

Проекти рішень та рішення про затвердження квартального звіту про виконання бюджету 

оприлюднено, але з неповним переліком додатків.  Всі проекти оприлюднено менше, ніж 

за 20 днів до розгляду, тому за критерієм 3 оцінка 0. 

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету 

При максимальному значенні 5, оцінка становить 3, тобто, 60%. 

Проект рішення та рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету 

оприлюднено, але з неповним переліком додатків. 

Проект оприлюднено невчасно, менше, ніж за 20 днів, тому за критерієм 3 оцінка 

становить 0. 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Отримана оцінка по цьому показнику – 50%. 

Звіти про виконання оприлюднені в розділах, присвячених окремим галузям. Звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм разом з річним звітом про виконання бюджету 

оприлюднені без звітів Управління охорони здоров'я (оцінка 0,5) та без зазначення дати 

оприлюднення (оцінка 0). 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0%. 

Рішення про затвердження звіту про виконання ПСЕР не прийнято, оприлюднена лише 

довідка про виконання ПСЕР за рік. 

Річний звіт про виконання ПСЕР рекомендуємо затверджувати рішенням ради, 

оприлюднювати своєчасно із повним переліком додатків. 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Отримана оцінка по цьому показнику – 50% 

Відбувся публічний звіт начальника управління фінансів про виконання місцевого 

бюджету під час проведення пленарного засідання сесії. Але Доповідь начальника 

управління фінансів про виконання місцевого бюджету під час проведення пленарного 
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засідання сесії не є публічним звітом (це лише представлення для прийняття сесією 

Рішення про затвердження звіту). Також було звітування міського голови перед громадою, 

але захід відбувся 12 грудня 2017 року, коли ще не було затверджено річного звіту про 

виконання бюджету. 

Публічний захід рекомендуємо анонсувати, звітувати на відкритій зустрічі із громадою у 

затвердежені законодавством терміни. 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Отримана оцінка по цьому показнику –0%. 

Квартальні та річний звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів не 

оприлюднюються в машиночитних форматах. 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Звіти з оцінки ефективності бюджетних програм не оприлюднено, а отже, оцінка по 

критеріях 1-3 становить 0. 

 

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

аудит")  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Залучення громадськості до оцінки виконання бюджету (т.з. учасницький аудит) не 

практикується, а отже, оцінка по критеріях 1-3 становить 0. 

 

 


