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ВСТУП  

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна 
підзвітність та підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування інтересам 
мешканців територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне бюджетне 
законодавство, на сьогодні є недостатніми можливості для реалізації права громадськості 
на інформацію про бюджет і врахування точки зору громадськості під час прийняття 
рішень щодо використання бюджетних коштів. Як наслідок, мешканці громади не знають, 
на що йдуть сплачені ними податки і в кінцевому результаті громадяни не можуть оцінити 
якість та вартість суспільних послуг, що надаються за бюджетні кошти, а також закуплених 
за кошти бюджету товарів та робіт.  

З іншого боку, враховуючи недостатню поінформованість громадян про бюджетні 
процеси, а також обмежені можливості для участі в прийнятті бюджетних рішень, 
складний формат подання бюджетної інформації для пересічних громадян, не дає 
можливості органам місцевого самоврядування здійснювати ефективну взаємодію з 
громадянами щодо їх очікувань та побажань щодо розподілу публічних коштів через 
низький рівень якості меседжів громадян, та їх відповідності можливості органів 
місцевого самоврядування в процесі управління публічними фінансами, або носить 
конфронтаційний характер і не дозволяє двом сторонам налагоджувати партнерські 
взаємовідносини та спільно виробляти рішення з урахуванням інтересів кінцевих 
отримувачів їх результатів.  Зважаючи на викладене, на даному етапі розвитку 
бюджетного процесу в Україні вкрай необхідним є підвищення рівня прозорості та 
публічності бюджетного процесу, що дасть змогу захищати інтереси суспільства, зменшити 
вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь і передбачає відкритість управління 
бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу. 

Визначений українським законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та 
виконання місцевих бюджетів вимагає застосування певного інструментарію для 
вимірювання прозорості та публічності бюджетного процесу. Тому для подальшого 
удосконалення бюджетних процедур на місцевому рівні пропонується використовувати 
комплексну Методологію оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка враховує, як чинне 
національне законодавство, так і визнані міжнародні стандарти забезпечення прозорості 
публічних фінансів.   

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”. 
"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.  
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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". 
 

МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ОЦІНКИ  

 

 

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. 

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; 
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 забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 
бюджетних коштів; 

 створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління 
публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу; 

 створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського 
суспільства до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних 
коштів; 

 підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання 
бюджетних коштів на місцевому рівні; 

 розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного муніципалітету, 
щодо підвищення прозорості бюджету громади. 

Виконання визначених завдань очікується шляхом: 

 орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання 
бюджетних коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї діяльності; 

 надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у 
підвищення активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості до 
участі в бюджетному процесі; 

 розробки та пропаганди використання інноваційних методик інформування та 
участі на всіх стадіях бюджетного процесу та на всіх рівнях місцевих бюджетів; 

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 
законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна 
частина показників виходить за межі наявних обов’язкових процедур – ці показники 
демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на 
міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які 
передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні 
рішення для громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах. 
Зокрема, критерії Методології формувались з урахуванням рекомендацій, які надають 
загальні Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та підзвітності 
Глобальної ініціативи з фіскальної прозорості (GIFT), Кодекс прозорості бюджету МВФ, 
Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з питань 
бюджетного управління та інші. 

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».  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

7 

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, 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». 

Таблиця 1. Оцінка рівня прозорості місцевих бюджетів за Методологією 

Рівень прозорості % відповідності 

Непрозорий̆ за параметром / етапом 0-16 

Задовільний̆ рівень прозорості за параметром / етапом 17-48 

Високий̆ рівень прозорості за параметром / етапом 49-71 

Інновативний рівень прозорості за параметром / етапом 71-100 

Довідково: Коефіцієнт зваженості 100/139=0,719, 1 позитивний бал (відповідь) = 
0,719 зваженого бала. Таким чином 139 балів = 100 зваженим балам 

Звіт складався на основі спільної оцінки (надання відповідей, уточнення) відповідальними 
представниками органу місцевого самоврядування, який проходить оцінювання, та 
експертами Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!». 

Важливо, що процес оцінювання в часі стосувався щоразу інших етапів. Так, 1 та 2 етапи 
бюджетного процесу були промоніторені і оцінені протягом лютого-березня 2018 р., 3 та 
4 етапи – протягом квітня-травня 2018 р., а рекомендації складені у червні-липні 2018 р. 
Тому деякі позиції станом на момент складання звіту могли зазнати змін. Деякі по причині 
часу настання події, деякі через реакцію на попередні консультації експертів. Однак 
повторно вони вже не враховувалися, проте під час наступного моніторингу можуть 
служити підставою для оцінки динаміки прозорості бюджетного процесу в громаді (ОМС). 

Кожен муніципалітет мав у своєму розпорядженні доступ до Методології та опитувальник 
і Інструкцію до заповнення опитувальника: https://tlb.in.ua. 

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
https://tlb.in.ua/
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Перелік запитань, представлених в опитувальнику, не ставить на меті оцінювання якості 
управління публічними фінансами на місцевому рівні, проте спрямовано на оцінювання 
максимальної відкритості бюджетного процесу та бюджетної інформації для широких 
верств населення, а також зусилля органів місцевого самоврядування по спрощенню 
шляхів доступу громадян до бюджетної інформації, участі в бюджетному процесі, а також 
забезпеченню зрозумілості таких процесів.  
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Опитувальник структуровано за етапами бюджетного процесу, а також за параметрами 
прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні.  
 
Для складання переліку критеріїв оцінювання обрано 34 показники забезпечення 
прозорості місцевих бюджетів. Набір показників прозорості відповідає параметрам 
відкритості інформації, забезпечення прозорості рішень, а також використання 
інновативних практик (кращих практик забезпечення прозорості бюджетів, включаючи 
використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій для забезпечення як 
прозорості інформації, так і участі громадян в бюджетному процесі).  
 
Критерії для оцінювання представляють собою перелік питань, сформульованих виходячи 
з чинного українського законодавства, а також відомих добрих практик забезпечення 
прозорості бюджетного процесу, які відповідають 34 показникам забезпечення прозорості 
місцевих бюджетів. 
Під відкритістю інформації в опитувальнику розуміється проактивне забезпечення 
органом місцевого самоврядування доступності всієї інформації про місцевий бюджет, 
доступу до бюджетних документів та рішень щодо бюджету. Джерелом для забезпечення 
перманентного доступу до бюджетної інформації визнаються веб-сайти органів місцевого 
самоврядування та додаткові платформи до них.  
 
Під прозорістю рішень розуміється забезпечення максимально відкритого процесу 
прийняття всіх рішень, а також обговорень які їм передують, в тому числі, з максимально 
широким забезпеченням як можливостей для участі громадськості в бюджетному процесі, 
так і реальних практик залучення громадян. Практики залучення громадян розглядаються 
в широкому контексті, де можлива участь як експертних груп, які не є суб’єктами 
прийняття бюджетних рішень, так і участь пересічних громадян, які не маються 
спеціалізованих та технічних знань щодо бюджетного процесу.  
 
Опитувальник для оцінки прозорості місцевих бюджетів сконструйований за принципом 
відповідності критеріїв оцінювання етапам бюджетного процесу.  
В рамках кожного етапу бюджетного процесу оцінюється відкритість інформації, 
прозорість прийняття рішень та застосування інновативних практик для забезпечення 
прозорості бюджету.  
 
Показники відкритості інформації охоплюють наявність певного документу, його 
оприлюднення на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування, своєчасність 
оприлюднення відповідного документу, рішення або повідомлення та повнота 
оприлюдненого документу (забезпечення доступності всієї інформації, яка є в 
розпорядженні органу місцевого самоврядування що конкретного документу або 
рішення).  
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Показники прозорості рішень охоплюють наявність нормативно-правових актів, які 
передбачають чіткі процедури порядку залучення громадян до визначених елементів 
бюджетного процесу, практичне застосування таких практик, вчасне практичне 
застосування (що передбачає реалізацію залучення громадян саме в той час, коли 
результати такого залучення мають сенс, а зворотній зв’язок може бути якісно 
опрацьований), та, на сам кінець, забезпечення підзвітності процесу (оприлюднення 
документів чи інформації, які підтверджують практичну реалізацію, опрацювання 
результатів залучення громадськості, спосіб, в який будуть використані результати 
залучення громадськості).  

Показники використання інновативних практик в бюджетному процесі охоплюють як 
забезпечення відкритості бюджетних документів та рішень, так і забезпечення 
громадської участі в бюджетному процесі. Це критерії – які демонструють високий рівень 
відданості ідеї прозорості бюджету, використання ІКТ та збільшення доступності та 
зрозумілості бюджетного процесу для широких верств населення, проте в переважній 
більшості інновативні практики не закріплені спеціалізованим законодавством України, 
хоча й не суперечать правам громадян, передбаченим Конституцією, Законами "Про 
місцеве самоврядування", "Про доступ до публічної інформації", Бюджетному Кодексу та 
іншим законам та підзаконним актам, які регулюють бюджетний процес та діяльність 
органів місцевого самоврядування. В той самий час, інновативні практики випливають з 
міжнародних угод, рекомендацій та відомих кращих практик забезпечення прозорості 
бюджетного процесу. 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  ЩОДО ПРОЗОРОСТІ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ  

За результатами оцінки прозорості бюджетного процесу міста КОЛОМИЯ 
 

Загальна оцінка міста: 25% прозорості бюджетного процесу, що характеризується як 
задовільний рівень, проте на базовому його значенні. 

Таблиця 2. Загальна оцінка, отримана містом Коломия у розрізі етапів бюджетного 
процесу та параметрів оцінювання 

 

Рівень прозорості  % відповідності 

Непрозорий за параметром/етапом 0-16  

Задовільний рівень прозорості за параметром/етапом 17-48  

Високий рівень прозорості за параметром/етапом 49-71  

Інновативний рівень прозорості за параметром/етапом 71-100  
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Етапи бюджетного процесу Оцінка за параметрами, %: Загальна 
оцінка, % відкритість 

інформації 
прозорість 
рішень 

інновативні 
практики 

Загальна оцінка    25 

Складання бюджету 22,22 3,85 17,65 14,10 

Розгляд та затвердження бюджету 35,71 35,71 0 28,57 

Виконання бюджету 35,22 71,43 33,33 41,28 

Звітування 25,00 0 0 14,81 

 

Аналіз етапів бюджетного процесу свідчить про наступне: 

Не найвищі, але регулярно позитивні оцінки отримано за параметрами «відкритість 
інформації» а значить і в частині формування бюджетних документів та їх оприлюднення 
фахівцями місцевої ради є розуміння законодавства і запитів населення. Параметр 
«прозорість рішень» носить піковий характер, від незначних 3,85% на етапі складання і до 
пристойних 71,43 на етапі виконання і різко до 0% на етапі звітування. На двох етапах з 
чотирьох є позитивні бали за інновативні практики.  

Це свідчить про намагання муніципалітету йти в ногу з технічними рішеннями, 
спрощенням розуміння складної фінансової документації, особливо на етапі виконання 
бюджету, однак інновативні практики ще мають великий простір для подальшого 
розвитку. Фінансовий орган регулярно випускає друкований варіант візуалізації бюджету, 
який цілком ще можна спрощувати і описувати словами ще більш доступними для 
пересічного мешканця. 
Стовідсоткові значення отримали досягнення Коломиї, пов’язані із розробкою та 
оприлюдненням стратегії розвитку громади, розробка та оприлюднення паспортів 
бюджетних програм, використанням єдиного порталу публічних коштів, забезпечення 
можливості он-лайн голосування за бюджет участі 

Водночас за 18! позиціями з 34-х у Коломиї виставлено 0 балів, що суттєво впливає на 
підсумкову оцінку рівня прозорості місцевого бюджету. 

Короткий огляд найкращих практик міської ради в забезпеченні прозорості міського 
бюджету: 

1. Непогано описаний та інформаційно насичений розділ Зворотній зв'язок, де є 

можливість зв’язатися із міською радою різними способами 

2. Спроба презентувати проект бюджету. 

Короткий огляд практик, які потребують найбільшого вдосконалення:  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

12 

1. 1Проекти рішень: Представлені у незручний спосіб-потрібно завантажити файл, 

щоб прочитати в ньому порядок денний сесії та всі проекти рішень.  Особливість! 

Коли розархівувати одночасно матеріали ПРОЕКТИ рішень і РІШЕННЯ, наприклад 

бюджетної сесії 21.12.2017 року, то проектів рішень МЕНШЕ ніж прийнятих рішень, 

зокрема немає і проекту рішення про бюджет на 2018 рік. 

  

                                                
1 http://kolrada.gov.ua/regulatory/ 

http://kolrada.gov.ua/regulatory/
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОЗОРОСТІ БЮДЖЕТНОГО 
ПРОЦЕСУ  

 

1. Запровадити середньострокове планування та прогнозування бюджету у відповідності 
до Закону, приймати та оприлюднювати Прогноз доходів та видатків на плановий та 
наступні за плановим два бюджетні роки. 

2. Регулярно моніторити стан реалізації Стратегії та вносити доцільні корективи.  

3. Розробляти та вчасно оприлюднювати програму соціально-економічного розвитку 
(ПСЕР) з усіма додатками, оскільки такий документ передбачений ПКМУ та несе в собі 
узагальнену інформацію про запланований розвиток громади. 

4. Розробити нормативно-правові акти в частині комунікацій із громадськістю та збору 
пропозицій до бюджету громади, наприклад Положення про громадські консультації чи 
громадські слухання. Оприлюднювати зібрані пропозиції, в т.ч які з них враховані, які ні і 
чому. 

5. Створити (доповнити існуючий) дорадчий комітет чи інший орган,  спеціально під тему 
місцевих фінансів, залучати експертів з різних верств населення до консультацій з питань 
місцевого бюджету. Проводити роботу органу публічно, друкувати протоколи засідання в 
т.ч про врахування чи неврахування бюджетних пропозицій. 

6. Розробити Положення про консультативне опитування чи консультації і залучати 
громадян міста до обговорення пропозицій щодо місцевих податків і зборів у період з 01 
січня по 01 липня року, в якому розробляється проект бюджету і оприлюднювати звіт за 
результатами консультацій. 

7.  Створити повноцінний розділ БЮДЖЕТ 

Забезпечити присутність інформаційного бюджетного мінімуму в цьому розділі сайту:  

Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ. 

Посилання на розпорядників бюджетних коштів  на порталі E-Data. 

Рішення ради (військово-цивільної адміністрації)  про затвердження бюджету з усіма 
додатками. 

Рішення про внесення змін до бюджету. 

Програма соціально-економічного розвитку громади. 
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Актуальний бюджет з урахуванням усіх змін, що були внесені в нього протягом року. 

Кошторис на утримання органу місцевого Самоврядування. 

Паспорти бюджетних програм разом з наказом або розпорядженням про їх затвердження. 

Звіти про виконання паспортів бюджетних Програм. 

Титульний перелік капітальних видатків. 

Посилання на інтерактивну онлайн платформу  пооб'єктної візуалізації капітальних видатків.  

"Бюджет для громадян" – коротка наочна презентація бюджету 

Актуалізовані паспорти бюджетних програм  разом з наказом або розпорядженням про їх 
затвердження. 

Посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де бюджетні данні оприлюднені у 
машиночитних форматах.  

Посилання на всю інформацію щодо бюджету  Участі (громадський бюджет), в разі, якщо 
такий реалізується в громаді. 
 
Розробити проект рішення  Про внесення змін до Рішення міської ради від 22.11.2011 Про 
офіційний сайт міської ради….де передбачити Порядок висвітлення інформації про 
формування та використання міського бюджету. Саме ця рекомендація швидко і суттєво 
підвищить показники відкритості прозорості місцевого бюджету та додасть суттєвих 
балів у інноваційний багаж ради. 
 

8. Впорядкувати розміщення проектів рішень пленарних засідань та протоколів засідань. 
Протоколи завантажувати із зрозумілою назвою, датою розміщення. Проекти сесійних 
документів розміщувати із дотримання норм Законодавства та запитами суспільства на 
отримання достовірної, повної інформації по термінам і повноті (з додатками, 
інформаціями). 

9. Розробляти, оприлюднювати бюджетні запити всім головним розпорядникам 
бюджетних коштів, підготовлений за формою, встановленою Наказом Мінфіну від 
17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів», на офіційному сайті міської ради не пізніше ніж за два 
тижні до засідання профільної постійної депутатської комісії з питань бюджету. 
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10. Оприлюднювати рішення про прийняття бюджету із вказанням дати публікації в 
автоматичному режимі і одночасно в розділі Рішення ради та Бюджет міста. 

11.  Підтримувати позитивну практику вчасної розробки та оприлюднення паспортів 
бюджетних програм. 

12. Завчасно, широко анонсувати проведення засідання профільних комісій. Протокол 
засідання комісії має відображати детальніший перебіг подій і бути оприлюднений на 
сайті, після засідання для ознайомлення всіх бажаючих оприлюднювати стенограму та (чи) 
аудіо, відео запис засідання комісії. 

13.Розробити нормативно-правовий акт щодо проведення консультацій із громадськістю 
(громадських слухань, бюджетних слухань). Проводити консультації,  "бюджетні слухання" 
заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на наступний рік, 
який виноситься на розгляд сесії. Зібрати, систематизувати, оприлюднити пропозиції від 
громадян за різними каналами їх надходження (від депутатів з округів, мешканців на 
прийомі у міських менеджерів, під час громадських обговорень, бюджетних слухань 
тощо), кількісними показниками, сферами. 

14. Розміщувати протоколи, стенограми проведених пленарних засідань сесій, викладати 
відеотрансляцію сесій, аудіозапис. 

15. Вивчити досвід створення візуалізованих «Бюджетів для громадян» і застосовувати на 
практиці для оприлюднення у електронному (та) паперовому вигляді. 

16. Вивчити можливості проектів технічної допомоги, діючих сервісів, власні можливості 
для використання інструментів візуалізації та он-лайн консультування. 

17. Оприлюднювати всі проекти рішень про внесення змін до бюджету, з усіма додатками, 
не пізніше ніж за 20 днів до розгляду з метою затвердження. Всі рішення про зміни, які 
вносились до бюджету протягом року, оприлюднювати на одній сторінці (розділ про 
бюджет), вчасно і ідеально, коли рішення після прийняття відображає актуальний стан 
бюджету (не дію плюс, мінус, а кінцеву цифру актуального бюджету). 

18. Підтримувати добру практику оприлюднювати на офіційному сайті ради код ЄДРПОУ 
всіх головних розпорядників коштів та посилання на кабінети на Єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів E-Data  
19. Оприлюднювати річний план закупівель на своєму сайті (або лінк на сайт, де 
розміщено план закупівель) як це зроблено нині але і зміни до нього. Ця інформація має 
бути доступною у машиночитному форматі (не ворд, не сканований документ) 

20. Оприлюднювати титульні списки капітальних видатків. 

21. На створеному на сайті ОМС  окремому підрозділі оприлюднено перелік всіх КП 
громади, перелік КП містить інформацію про назву, сферу діяльності, керівника, контактні 
відомості, ЄДРПОУ всіх КП громади. Але потрібно також оприлюднювати фінансові плани 
про діяльність КП, звіти про виконання фінансових звітів КП, реєстр укладених 
комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів 
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місцевого бюджету. Оосбливо цінно коли перелік КП, звітність КП, реєстр боргових 
зобов’язань КП оприлюднені у машиночитному форматі. Перелік даних, які в 
обов’язковому порядку оприлюднюються у форматі відкритих даних органами місцевого 
самоврядування, наведено в Постанові КМУ № 835, від 21.10.2015 «Про затвердження 
Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних». 

22. Підтримувати добру практику створення документів та інформування мешканців щодо 
бюджету участі (громадського бюджету) проте також оприлюднювати протоколи засідань 
конкурсної комісії та звіти про реалізацію попередніх проектів – переможців. 

23. Започаткувати практику створення наглядових рад комунальних підприємств, 
створювати та оприлюднювати плани розвитку КП та звіти про їх виконання. 

24. Користуватися системою ПРОЗОРРО в т.ч для допорогових закупівель, підняти % 
конкурентних торгів в системі. 

25. Підтримувати добру практику забезпечення можливості он-лайн голосування за 
проекти бюджету участі. 

26. Оприлюднювати титульний список капітальних видатків у машиночитному форматі. 

27. Створювати і вчасно оприлюднювати проекти рішень та самі рішення про квартальні 
звіти про використання бюджету. Забезпечити можливість оприлюднення з автоматичною 
появою дати публікації. 

28. Створювати і вчасно оприлюднювати проекти рішень та самі рішення про річний звіт 
про використання бюджету. Забезпечити можливість оприлюднення з автоматичною 
появою дати публікації. Слід відзначити що у досліджуваному періоді рішення про річний 
звіт оприлюднено вчасно і з усіма належними додатками. 

29. Створювати та оприлюднювати на своєму офіційному сайті у відповідності з п.3 ст 28 
Бюджетного кодексу України звіти (інформацію) про виконання бюджету в розрізі 
головних розпорядників коштів у повному обсязі і з усіма додатками, що нині 
практикується, але вчасно і щоб можна було ідентифікувати дату оприлюднення. 

30. Створювати та вчасно оприлюднювати звіт про виконання ПСЕР оприлюднено не 
пізніше, ніж через 5 днів після затвердження, у повному обсязі та з усіма додатками і на 
офіційному сайті громади. 

31. Завчасно анонсувати та публічно звітувати про виконання бюджету громади не пізніше 
ніж до 20 березня за рік, що минув. 

32. Оприлюднювати квартальні та річні звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів в 
машиночитних форматах 

33. Розробляти та оприлюднювати звіти за результатами оцінки ефективності бюджетних 
програм, які готуються за формою, встановленою Наказом Міністерства фінансів України 
від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13), а також 
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Листом Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486, щодо 
«Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних 
програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів». Термін 
оприлюднення має бути не пізніше ніж через 35 днів після кінцевий термінів подачі річної  
звітності. 

34. Започаткувати практику залучення громадськості до оцінки виконання бюджету, 
оприлюднювати звіт за результатами вивчення оцінки громадськістю виконання бюджету 
на офіційному сайті ОМС. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. МІСТА 
КОЛОМИЯ  

 

Етап складання проекту бюджету характеризується не високим рівнем підготовки 
стратегічних та бюджетних документів, які потребують виключно власної роботи 
спеціалістів ОМС, без залучення громадськості. Залучення громадськості не широко і 
повсюдно застосовується якщо виходити із інформації, яка доступна на офіційному сайті 
ОМС. Бюджетна інформація в межах розділу «Бюджет громади» є присутня частково, 
виходячи із рекомендованого переліку, який бажано мати на сайті ОМС. Саме наявність 
цього розділу та його наповненість дала бали за критерієм інновативності. 
 

Таблиця 3. Результати оцінки прозорості складання проекту бюджету міста Коломия на 
2018 р 

Показник Макс. 

Оцінка 

Оцінка міста % Коментарі 

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

2,16  

 

0 0 Прогноз доходів та видатків на 
плановий та наступні за плановим 
два бюджетні роки відсутній. 

 

2. Стратегія 
розвитку 
громади 

1,44 

 

1,44 100 2У громади наявна і оприлюднена 
стратегія розвитку Коломиї.  

 

3. Програма 
соціально-
економічного 
розвитку 

2,88 0 0 У міській раді не розроблено і не 
прийнято програму соціально-
економічного розвитку (ПСЕР), але 
напрацьовано основні показники 
індикатори і очікується прийняття. 
Терміни на момент моніторингу ще 
не були порушені. 

 

4. Збір 
пропозицій від 
громадян під 

2,88 

 

0 0  

                                                
2 http://kolrada.gov.ua/about/news/1545/?sphrase_id=1654 

http://kolrada.gov.ua/about/news/1545/?sphrase_id=1654
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час складання 
бюджету на 
наступний рік 

5. Залучення 
багатосторонніх 
дорадчих 
органів до 
процесу 
розробки 
бюджету на 
наступний рік 

3,6 

 

0,36 10% В міській раді НЕ створено Дорадчих 
органів, робочих груп за участі 
різних верств мешканців громади, 
зокрема і бізнесу та  громадських 
експертів, які б працювали над 
питанням підготовки проекту 
рішення про бюджет. 

Згідно відповіді на інформаційний 
запит, питаннями підготовки 
бюджету виключно депутати та 
працівники виконавчого органу 
ради, а це заохочувально 
оцінюється у 0,5 бала. 
 

 

6. Консультації 
щодо проекту 
рішення про 
місцеві податки 
та збори 

2,88 

 

0 0 Консультації щодо проекту рішення 
про місцеві податки та збори  Не 
застосовуються в місті. 

 

7. Розділ 
бюджет на сайті 

11,52 

 

2,16 17,65% На сайті присутня деяка інформація, 
що стосується бюджету, однак вона 
знаходиться в різних розділах і 
підрозділах сайту. Це створює 
незручності у пошуку саме 
бюджетної інформації та її 
розпорошеності. Розділ містить 
перелік головних розпорядників 
бюджетних коштів з кодами 
ЄДРПОУ, рішення про бюджет, 
паспорти бюджетних програм без 
наказів на їх затвердження, звіти 
про виконання бюджетних програм 
2017 року. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 
2018 Р.  МІСТА КОЛОМИЯ  

Етап розгляду та затвердження рішення про бюджет характеризується вищими середніми 
показниками відкритості але нажаль і 0 % інновативності. Відчувається, що недоотримані 
бали можуть бути отримані, якщо, наприклад, будуть оприлюднюватися протоколи, 
проекти рішень про бюджет, бюджетні запити з автоматичним відображенням дати 
публікації. Рекомендується проявляти уважність, навіть педантичність до строків, термінів 
підготовки і оприлюднення інформації, анонсування заходів ну і залученості на них 
громадськості.  

Регулярна інформативність породжує інтерес до теми і активність мешканців.  Можна 
спробувати об’єднувати заходи. На ті теми, які ближчі вже до пересічного  мешканця, 
наприклад, спортивні, молодіжні заходи і на які йдуть активні громадяни додавати 
обговорення фінансування тих же молодіжних заходів, збір пропозицій до бюджету, 
обговорення звітів. Виходити за рамки формального збору громадськості. Важливо 
враховувати інтереси активних мешканців, які представляють різні групи інших мешканців 
і сприяти поширенню інформації про врахування думки мешканців. Рекомендується 
сприяти розвитку активності та консультаціям з різними групами громадськості при 
підготовці проекту бюджету.  

Таблиця 4. Результати оцінки прозорості розгляду та затвердження рішення про бюджет 
міста Коломия на 2018 р. 

Показник Макс. 

Оцінка 

Оцінка 
міста 

% Коментарі 

8. Проект рішення 
про місцевий 
бюджет 

2,88 

 

0 0 У архіві проектів рішень бюджетної 
сесії проекту рішення про бюджет 
не виявлено. Т.то проекти рішень 
публікуються, але у незручний 
спосіб і як виявилося не всі архіви 
містять всі проекти рішень. 
 

9. Бюджетні 
запити 

2,88 

 

0 0 Бюджетні запити форми 1,2,3 згідно 
Наказу Мінфіну від 17.07.2015 р. № 
648 «Про затвердження типових 
форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів»  
на сайті (ах) не знайдено.  

 

10. Рішення про 
бюджет 

2,16 

 

1,44 66,67% Рішення про міський бюджет є і 
оприлюднене і з усіма необхідними 
додатками, проте дата 
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оприлюднення не відома. 

11. Паспорти 
бюджетних 
програм 

2,16 

 

2,16 100% Після повторного моніторингу 
14.02.2018 Паспорти бюджетних 
програм на офіційному сайті 
знайдено за всіма 7 головними 
розпорядниками бюджетних 
коштів. Присутні паспорти та звіти 
про їх виконання за 2017 рік. 
Максимальна оцінка виставлена 
лише тому, що вдалося візуально  
зафіксувати дотримання терміну 
оприлюднення паспортів. 

12. Обговорення 
проекту бюджету 
на засіданні 
бюджетної комісії 

3,6  1,44 40% Проект рішення про бюджет 
обговорювався на засіданні 
постійної комісії з питань бюджету 
18.12.2017, про що свідчить 
протокол засідання постійної 
комісії №64 від 18.12.2017. 
Засідання комісії не анонсувалося, 
протокол наявний але не 
оприлюднений, не оприлюднена і 
стенограма (аудіо, відео запис) 
засідання. 

 

13. Консультації з 
громадськістю 
щодо проекту 
рішення про 
бюджет на 
наступний рік 
(бюджетні 
слухання) 

2,88 

 

0 0 Консультації з громадськістю щодо 
проекту рішення про бюджет на 
наступний рік (бюджетні слухання) 
не проводилися. 

 

14. Прийняття 
рішення про 
місцевий бюджет 
на наступний рік 

3,6 

 

2,16 60% Засідання «бюджетної» сесії 
проанонсовано 11 грудня, сесія 
відбулася 21 грудня, що  відповідає 
вимогам законодавства. Так як і 
проведення самої сесії до 25 грудня 
вписується у норматив. Не 
зафіксовано у ЗМІ і перешкод у 
доступі всіх бажаючих до сесійної 
зали. Однак не знайдено 
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оприлюднених протоколу, 
стенограми, аудіо, відео запису 
трансляції засідання сесії. 

 

15. "Бюджет для 
громадян" 

3,6 

 

0 0 3 У місті відсутня інновативна 
практика створення бюджетної 
інформації у зрозумілому для 
пересічного мешканця вигляді за 
формою «Бюджет для громадян». 
Проте є представлена у вигляді 
презентації інформація про проект 
бюджету, яка оприлюднена на 
сайті, однак вона є прогресивним 
кроком у візуалізації, однак не 
«бюджетом для громадян». Є 
розробки фінуправління в 
друкованому вигляді, які містять в 
собі друковану версію презентацію 
про бюджет. 

 

16. Онлайн-
інструменти 
консультування та 
візуалізації 

1,44 

 

0 0 4 Он-лайн інструменти 
консультування та візуалізації не 
використовуються. Однак є 
хороший розділ зворотного зв’язку, 
який передбачає надсилання 
електронних повідомлень, 
користування електронним 
кабінетом. 
 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р МІСТА  КОЛОМИЯ  

 

Можна припустити, що саме етап виконання бюджету, є найбільш цікавим як для 
пересічних мешканців так і для користувачів інформації, наприклад ЗМІ. Тому дуже добре, 
що саме цей етап отримав найбільші оцінки за всіма параметрами. Більшість оцінок 
характеризує стан при якому процес підвищення обізнаності мешканців громади про 
діяльність комунальних підприємств, внесення змін до бюджету, знаходиться у позитивній 

                                                
3 http://kolrada.gov.ua/ekonomika/bydget.php 
4 http://kolrada.gov.ua/feedback/ 

http://kolrada.gov.ua/ekonomika/bydget.php
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динаміці. Т.то наповнюються змістом обов’язкові з точки зору Методології розділи 
офіційного сайту, здійснюється зворотній зв'язок із мешканцями. 

Таблиця 5. Результати оцінки прозорості виконання бюджету міста Коломия на 2018 р. 

Показники Макс. 

Оцінка 

Оцінка міста % Коментарі 

17. Зміни до 
рішення про 
бюджет 

5,04 

 

1,44 28,57% Проекти рішень не знайдено. 
Рішення оприлюднюються, 
однак не всі своєчасно та не у 
розділі бюджет. 

 

18. Єдиний 
веб-портал 
публічних 
коштів 

1,44 

 

1,44 100% На сайті ОМС оприлюднено 
перелік кодів ЄДРПОУ головних 
розпорядників бюджетних 
коштів та посилань на  веб-
портал публічних коштів 

 

19. Закупівлі 2,16 

 

0,79 36,67% У ГРБК оприлюднені річні плани 
закупівель. Плани закупівель 
оприлюднюються 
розпорядниками згідно вимог ЗУ 
«Про публічні закупівлі». 
Інформація не знайдена в 
машиночитному форматі ( у 
розумінні Методології) та не 
знайдено змін до плану 
закупівель. 

 

20. Титульні 
списки 
капітальних 
видатків 

1,44 

 

0 0 Не знайдено затверджених та 
оприлюднених титульних списків 
капітальних видатків. 

 

21. Діяльність 
комунальних 
підприємств 

6,48 

 

2,16 33,33% Окремий розділ про комунальні 
підприємства є на сайті громади. 
Там оприлюднено перелік КП 
проте невідомо чи це повний 
список. В переліку інформації 
оприлюднені базовіі відомості 
про КП. Міська рада не 
приймала відповідного рішення 
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про оприлюднення інформації, і 
відповідно КП не виконують 
вимог і ст.78 ГКУ  щодо переліку 
інформації, яка має 
оприлюднюватися на сайті КП 
або сайті засновника КП. Немає 
оприлюднених фінансових 
планів КП, немає звітів про 
виконання планів КП, відсутні 
реєстри укладених угод КП. 

 

22. Бюджет 
участі 

5,04 

 

3,60 71,43% В громаді запроваджено бюджет 
участі, процедури реалізації 
бюджету участі закріплено в 
Положенні, оприлюднено склад 
ради (або іншого органу), який 
згідно затверджених процедур, 
затверджує рішення про допуск 
до конкурсу громадських 
проектів, однак не оприлюднено 
протоколи засідань ради (або 
іншого органу), який згідно 
затверджених процедур, 
затверджує рішення про допуск 
до конкурсу громадських 
проектів, є веб-сторінка на якій 
оприлюднено перелік проектів-
переможців, та на яку на 
постійній основі забезпечено 
доступ, однак відсутня очна 
(листом/в приміщенні омс/в 
мобільних пунктах, встановлених 
омс) можливість голосувати за 
громадські проекти, які 
приймають участь в конкурсі,  
немає звітів про реалізовані 
минулорічні проекти. 

 

23. 
Ефективність 
комунальних 

2,16 

 

0 0 КП у Коломиї не мають 
оприлюднених планів розвитку і 
звітів про їх виконання,  на 
жодному поки що не створено 
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підприємств наглядової ради. 

 

24. 
Доброчесність 
використання 
системи 
публічних 
закупівель 
ПРОЗОРРО 

1,44 

 

0,72 50 На офіційному сайті ради є 
перелік КП з ЄДРПОУ, ГРБК 
мають показники нижче 50% 
конкурентності на торгах на 
Prozorro та більше 50% 
здійснення допорогових 
закупівель, згідно з аналітичною 
системою Prozorro. 

 

25. Он-лайн 
інструменти в 
реалізації 
бюджет участі 

1,44 

 

1,44 100 На сайті омс є окремий розділ, 
або окремий сайт (веб-
платформа), який присвячений 
питанням реалізації бюджету 
участі та громадяни мають 
можливість голосувати за 
громадські проекти бюджету 
участі онлайн. 

 

26. Відкриті 
дані про 
капітальні 
видатки та їх 
візуалізації 

1,44 

 

0 0 Титульний перелік капітальних 
видатків із зазначенням об’єктів 
та розпорядників в 
машиночитному форматі не 
оприлюднений. Інтерактивна 
онлайн платформа пооб'єктного 
оприлюднення інформації про 
капітальні видатки не 
використовується.   

 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК 
МІСТА КОЛОМИЯ  

 

Звітний етап вирізняється не високими  оцінками підготовки фінансових документів та 0% 
прозорості рішень та інновативності звітування за витрачені кошти громади під час річного 
звіту.  З цілого етапу звітування лише дві позиції річний звіт про виконання бюджету та звіт 
про виконання паспортів бюджетних програм мають позитивні оцінки, за рештою позицій 
– оцінки 0. Є ще потреба появи інформації у машиночитних форматах для обробки і 
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подальшої аналітики, що спростило би роботу як фахівцям ОМС при відповідній підготовці 
так і користувачам інформації фінансового характеру. 

 

Таблиця 6. Результати оцінки прозорості звітування про виконання бюджету міста 
Коломия на 2017 р. 

Показники Макс. 

Оцінка 

Оцінка 
міста 

% Коментарі 

27. Квартальні звіти 
про виконання 
бюджету 

3,6 

 

0 0 На сайті ОМС не оприлюднено 
проекти рішень про затвердження 
квартальних звітів про виконання 
бюджету. Рішення з додатками про 
затвердження звітів теж не 
знайдено. 

 

28. Річний звіт про 
виконання 
бюджету 

3,6 

 

1,44  Не оприлюднено проект рішення 
про затвердження звіту про 
виконання бюджету за рік. Рішення 
про річний звіт про бюджет 
оприлюднено з необхідними 
додатками. 

 

29. Звіти про 
виконання 
паспортів 
бюджетних 
програм 

2,16 

 

1,44  Міська рада на своєму сайті у 
відповідності з п.3 ст 28 
Бюджетного кодексу України 
оприлюднила звіти (інформацію) 
про виконання бюджетних програм 
у в розрізі головних розпорядників. 
Неможливо тільки визначити 
вчасність оприлюднення. 

 

30. Звіт про 
виконання 
програми 
соціально-
економічного 
розвитку 

2,16 

 

0 0 Звіт не оприлюднено. 

 

31. Публічний звіт 
голови про 
виконання 
бюджету за рік 

2,16 

 

0 0 Інформації про Звіт , у зазначений 
законодавством час, т.то до 20 
березня 2018 року, з анонсуванням 
цього заходу не знайдено. 
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32. Оприлюднення 
звітів про 
використання 
коштів місцевого 
бюджету у 
машиночитному 
форматі 

1,44 

 

0 0 ОМС не оприлюднило квартальні 
звіти про витрачання коштів 
місцевих бюджетів в машиночитних 
форматах. ОМС не оприлюднило 
річний звіт про витрачання коштів 
місцевих бюджетів в машиночитних 
форматах. 

 

33. Звіти за 
результатами 
оцінки 
ефективності 
виконання 
бюджетних 
програм 

2,16 

 

 

0 0 Головні розпорядники не 
оприлюднюють звіти про оцінку 
ефективності бюджетних програм. 

 

34. Залучення 
громадян до оцінки 
виконання 
бюджету 
(учасницький 
аудит) 

2,16 

 

0 0 ОМС не практикує залучення 
громадськості до оцінки виконання 
бюджету. 

 

 

 

Додатки: 

1. Опитувальник у форматі excel 
2. Проект розпорядження голови Про «Порядок висвітлення інформації про 

формування та використання міського бюджету». 
3. Проект Положення про консультації із громадськістю 
4. Проект рішення і Положення про громадські слухання 


