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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.  

Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 

комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 
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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". 
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ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ ПРОЗОРОСТІ 

БЮДЖЕТУ СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  

 

За результатами незалежного експертного оцінювання бюджету на 2018 р. в м. 
Сєвєродонецьк засвідчено задовільний (44%) рівень прозорості міського бюджету, що 
свідчить з одного боку про дотримання базового бюджетного законодавства, а з іншого про 
недостатньо динамічний рух у напрямку подальшої демократизації бюджетного процесу.  

Етапи щодо виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий бюджет 
(49%) та підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття рішення щодо 
нього (59%) отримали більш високі оцінки, які відповідають високому рівню прозорості. 

По параметру прозорості, який передбачає активне залучення громадян до консультацій та 
участі в прийняті бюджетних рішень, отримані містом оцінки є недостатньо високими. На 
етапі складання проекту бюджету спостерігається нижчий рейтинг (19%) показників через 
те, що міська рада не затвердила відповідний нормативно-правовий акт, який передбачає 
процедури збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік. 
Відповідно і сам процес організації заходів по збору пропозицій від громадян під час 
складання бюджету на наступний рік в поточному році не був реалізований. Варто зауважити, 
що в інших обласних центрах така робота давно організована і органи місцевого 
самоврядування звітують про отримані пропозиції від громадськості під час складання 
бюджету на наступний рік, а також про враховані та не враховані пропозиції та обґрунтування 
таких рішень. Серед позитивних практик варто зауважити,  що в Сєвєродонецькій міській раді 
у відповідності до бюджетного регламенту створена робоча група, до якої входять 
представники різних зацікавлених сторін, проте її діяльність носить скоріше формальний 
характер і не є достатньо ефективною. Також не працює норма, закріплена в статуті 
територіальної громади, яка передбачає процедури та порядок проведення консультацій з 
громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори. 

Щодо другого етапу бюджетного процесу – розгляд та прийняття бюджету, тут показники 
міста дещо зросли (43%). Досягнути ще більш високих показників місту не дозволило те, що 
діяльність постійної бюджетної комісії було заблоковано і важливий етап розгляду проекту 
рішення профільною комісією не був реалізований. Проте позитивним аспектом при оцінці 
цього показника стало те, що в місті  бюджетним регламентом закріплені процедури 
консультацій з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про бюджет і такі 
консультації були проведені в форматі бюджетних слухань з питань презентації проекту 
міського бюджету на 2018 рік. При цьому важливо зауважити, що "бюджетні слухання" 
проведено заздалегідь, до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на 
наступний рік, який виносився на розгляд сесії. На жаль тільки міська рада не оприлюднила 
звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян до проекту рішення про 
бюджет, отриманих в рамках «бюджетних слухань» та обґрунтуванням підстав для 
врахування/неврахування отриманих пропозицій. Що стосується безпосередньо прийняття 
рішення про місцевий бюджет на наступний рік, то відповідний показник в місті оцінено в 
60.0%, що відповідає високому рівню прозорості. Це зумовлено тим, що засідання сесії, на якій 
розглядався проект рішення про бюджет, відбулось не пізніше, ніж 25 грудня, громадянам 
доступний на сайті відео-запис пленарного засідання сесії, на якій було прийнято рішення про 
бюджет і також громадянам було забезпечено безперешкодний доступ до пленарного 
засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет. 
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Вагомим досягненням міста є реалізація «Бюджету участі», який вперше був запроваджений 
в місті в 2018 році і на реалізацію якого міська рада виділила 5 млн. гривень. Для забезпечення 
реалізації програми місто підключено до інтернет–порталу «Громадський проект», 
затверджено Положення про громадський бюджет, громадяни мають можливість голосувати 
за громадські проекти як онлайн, так і в пунктах для голосування. З огляду на це, на третьому 
етапі бюджетного процесу – виконання бюджету,  місто має інновативний рівень 
«прозорості» (100%) в частині прозорості рішень. 

Ще однією позитивною практикою є публічне звітування про виконання місцевого бюджету 
за минулий рік (інновативний рівень – 100%). 13 березня у приміщенні Сєвєродонецької 
міської ради відбулось публічне представлення звіту про виконання міського бюджету за 
2017 рік. У заході взяли участь керівництво міської ради, головні розпорядники бюджетних 
коштів, депутати і громадськість. Начальник фінансового управління Марина Багрінцева 
детально та ретельно зупинилася на всіх видатках і доходах міського бюджету минулого року. 
Візуалізацію бюджетних процесів для присутніх здійснено у презентації «Звіт про виконання 
міського бюджету за 2017 рік». 

З позитивних практик можна також виділити наступні аспекти відкритості інформації: 

На сайті Сєвєродонецької міської ради оприлюднюється прогноз доходів та видатків на 
плановий бюджетний рік. Він затверджений у форматі проекту рішення сесії міської ради 
«Про міській бюджет на 2018 рік». Проект рішення оприлюднено з додатками та 
пояснювальною запискою про міський бюджет. Але, на жаль, проект рішення про місцевий 
бюджет оприлюднено 18.12.2017 року, у той час як рішення прийняте 26.12.2017 року, тобто 
20-денний термін не витримано. 

Громада міста має затверджену Стратегію розвитку міста до 2020 року, яка також 
оприлюднена на сайті Сєвєродонецької міської ради за посиланням http://sed-
rada.gov.ua/strategiya-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-mista/rishennya-no15. 

Серед найбільш позитивних аспектів відкритості бюджетної інформації є наявність 
окремого розділу на офіційному сайті Сєвєродонецької міської ради, в якому має бути 
зосереджена вся актуальна інформація щодо впровадження бюджетної політики  http://sed-
rada.gov.ua/byudzhet-mista. Серед іншого, в даному розділі опубліковані всі рішення, зі всіма 
необхідними додатками, які стосуються прийняття бюджету та змін до нього. Проте, на 
жаль, в цьому розділі неможливо переглянути актуальний бюджет міста з урахуванням всіх 
внесених змін. При цьому, в розділі є можливість ознайомитись зі своєчасно і в повному 
обсязі оприлюдненими квартальними та річними звітами про використання бюджету. 

Серед важливих особливостей, які стосуються відкритості інформації варто також 
зауважити, що  на офіційному сайті міської ради створений окремий розділ «Публічні 
закупівлі в системі «Prozorro», в якому в машиночитному форматі опублікований 
актуальний річний план закупівель. 

Водночас є позиції, які потребують покращення, причому деякі з них, можна зробити досить 
легко і швидко. 

В Сєвєродонецьку існує велика проблема щодо несвоєчасного оприлюднення проектів 
рішень про внесення змін до бюджету. Зафіксовані навіть випадки, коли проект змін до 
бюджету взагалі не був опублікованим на момент розгляду його депутатами і відповідно 
рішення приймалося просто наосліп.  
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Також досить негативним є наступний факт - програма соціально-економічного і 
культурного розвитку м. Сєвєродонецька на 2018 рік була затверджена рішенням ради лише 
26.06.2018 року. Тобто ПСЕР була затверджена більш ніж на пів року пізніше прийняття 
рішення про затвердження бюджету міста. Зараз програма вже оприлюднена на офіційному 
сайті міської ради (http://sed-rada.gov.ua/zviti-pro-vikonannya-byudzhetu/zvit-pro-vikonannya-
byudzhetu-rishennya-no2616-2616-24052018-1053) з необхідними додатками, серед яких: 
основні показники соціально - економічного та культурного розвитку м. Сєвєродонецька  на 
2018 рік, паспорта програм розвитку структурних підрозділів Сєвєродонецької міської ради 
на 2018 рік, перелік міських цільових програм, які передбачається фінансувати у 2018 році, 
перелік об'єктів будівництва, які передбачається фінансувати  в 2018 році за рахунок 
залучених та бюджетних коштів, планові показники економічної діяльності комунальних 
підприємств м. Сєвєродонецька на 2018 рік. 

Негативно також сприймається відсутність титульних списів капітальних видатків, які б 
могли стати основою при визначенні пріоритетів витрачання бюджетних коштів. 

Також, негативну оцінку отримав рівень відкритості інформації про діяльність комунальних 
підприємств. На сайті міської ради відсутній окремий підрозділ, відведений для 
інформування про діяльність комунальних підприємств і, взагалі, не оприлюднено повний 
перелік всіх комунальних підприємств. Хоча споживачам послуг важливо б було мати повну 
інформацію про всі комунальні підприємства міста. Важливою є наступна інформація: назва, 
сфера діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ, фінансові плани та звіти про 
виконання фінансових планів, реєстр укладених комунальними підприємствами договорів 
щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету. 

Тобто, підсумовуючі, можна зазначити, що, незважаючи на деякі позитивні тенденції, 
Сєвєродонецьк має пройти ще непростий шлях до того, щоб інформація про бюджет стала 
насправді відкритою для громадян. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

«Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні роки»: (теперішнє значення 67%) – рекомендуємо оприлюднювати 
проект прогнозу міського бюджету не пізніше, ніж за 20 днів до розгляду з метою 
затвердження. 
«Програма соціально-економічного розвитку»: (теперішнє значення 0%) – 
рекомендуємо забезпечити процес своєчасного затвердження та оприлюднення в 
повному обсязі на офіціи ному саи ті ОМС програми соціально-економічного розвитку. 
«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік»: 
(теперішнє значення 0%) – слід затвердити НПА, якии  передбачає процедури збору 
пропозиціи  від громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, якии  передує 
плановому) щодо проекту бюджету на наступнии  рік. Звіт про отримані пропозиції  із 
зазначенням врахованих та не врахованих пропозиціи  та обґрунтування таких 
рішень підлягає оприлюдненню. 
«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на 
наступний рік»: (теперішнє значення 30%) – рекомендуємо активно долучати, 
створену у відповідності до бюджетного регламента, робочу групу в процес 
планування бюджету. До ї ї  складу мають входити представники зацікавлених сторін 
(виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, бізнес). Розпорядчии  
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 пропозиціи , отриманих від робочої  групи. 
«Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори»: (значення 
25%) - Доцільно у відповідності до Статуту започаткувати практику проведення 
Громадських слухань щодо встановлення місцевих податки та зборів в період з 1 
січня до 1 липня року, якии  передує плановому. Розпорядчі документи про порядок 
консультаціи , протоколи консультаціи , звіт про враховані та невраховані громадські 
пропозиції  з обґрунтуванням підстав для неврахування підлягають оприлюдненню. 
«Розділ Бюджет на сайті»:  (значення 31%) - 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;  
 Актуальнии  бюджет  з урахуванням всіх змін; 
 Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;  
 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм; 
 Титульнии  перелік капітальних видатків;  
 Посилання на інтерактивну онлаи н платформу пооб'єктної  візуалізації  

капітальних видатків 
 «Бюджет для громадян» ( за умови використання містом цієї  практики);  
 Посилання на власнии , або державнии  (Єдинии  веб-портал відкритих 
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даних data.gov.ua), де бюджетні дані оприлюднюються в машиночитних 
форматах;  

 Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громаді. 
«Проект рішення про місцевий бюджет»: (значення 75%) - проект рішення про 

місцевии  бюджет разом з пояснювальною запискою рекомендуємо оприлюднювати 
не менш ніж за 20 днів до розгляду на сесії  міської  ради.  

«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, якии  передує 
плановому) всіх форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма 
бюджетними програмами. 

 «Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»: (значення 
0%) -  забезпечити виконання наступних умов: 

 Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної  комісії  
 Анонсування проведення засідання бюджетної  комісії , на якому 

відбудеться обговорення проекту рішення про бюджет 
 Оприлюднення протоколу засідання бюджетної  комісії , на якому 

відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет 
 Оприлюднення стенограми або аудіо/відеозапису засідання комісії , на 

якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет 
 Забезпечення безперешкодного доступу для громадян до засідання 

бюджетної  комісії  
«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)»: (значення 75%)  - рекомендовано 
оприлюднювати звіт з інформацією про враховані та невраховані пропозиції  
громадян до проекту рішення про бюджет, отриманих в рамках «бюджетних слухань» 
та обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування отриманих пропозиціи . 

«Прийняття рішення про місцевий бюджет»: (значення 60%) – пленарне 
засідання сесії , на якіи  розглядався проект рішення про бюджет рекомендуємо 
анонсувати на саи ті міськради не пізніше як за 10 днів до и ого проведення. Також має 
бути оприлюднено протокол пленарного засідання сесії , на якіи  було прии нято 
рішення про бюджет. 

"Бюджет для громадян" (значення 0) – рекомендовано впровадити практику 
розробки "бюджету для громадян», якии  має містити: 

 текстове пояснення про головні напрямки бюджетної  політики на 
наступнии  рік, викладені спрощеною, не технічною мовою 

 графічну частину 
 інформацію для здіи снення зворотнього зв'язку (до кого звертатись з 

додатковими запитаннями, коментарями, тощо) 
"Бюджет для громадян" рекомендовано оприлюднювати своєчасно (не пізніше, 

ніж кінець року перед тим, на якии  прии мається бюджет) 
«Он-лайн інструменти консультування з громадянами щодо проекту 

бюджету на наступний рік»: (значення 0) – слід використовувати інтерактивні 
онлаи н платформи для візуалізації  бюджету та здіи снення консультаціи  з 
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громадськістю з питань бюджету. 
«Зміни до бюджету»: (значення 71) – слід вчасно публікувати проекти рішень 

про зміни до рішення про бюджет та оприлюднювати актуальну версію бюджету з 
урахуванням всіх внесених змін. 

«Єдиний веб-портал використання публічних коштів»: (значення 0) - слід 
оприлюднити на саи ті ОМС інформацію про інформацію про реєстрацію на Єдиному 
веб-порталі використання публічних коштів E-Data та наповнення кабінетів на 
Єдиному веб-порталі використання публічних коштів. 

«Титульні списки капітальних видатків»: (значення 0) – слід затвердити та 
оприлюднити титульнии  список капітальних видатків. 

«Діяльність комунальних підприємств»: (значення 0) – слід створити на саи ті 
ОМС є окремии  підрозділ, відведении  для інформування про діяльність КП, в якому 
розмістити:  

 повнии  перелік всіх комунальних підприємств,  
 інформацію про всі КП міста: назва, сфера діяльності, керівник, контактні 

відомості, ЄДРПОУ,  
 фінансові плани всіх КП у вигляді Excel таблиці, або в іншому форматі 

електронних таблиць,  
 звіти про виконання фінансових планів всіх КП, 
 реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та 

послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету. 
Оприлюднити всю інформацію в машиночитному форматі. 
 
«Ефективність комунальних підприємств»: (значення 0) – слід створити при 

КП наглядові ради, розробити та впровадити плани розвитку КП та опублікувати 
звіти про ї х виконання. 

«Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації»: (значення 0) – слід 
оприлюднити титульнии  список капітальних видатків в машиночитному форматі та 
використовувати інтерактивну онлаи н платформу пооб'єктного оприлюднення 
інформації  про капітальні видатки. 

«Звіти про виконання паспортів бюджетних програм»: (значення 0) – слід 
опублікувати звіти про виконання паспортів бюджетних програм в повному обсязі 
(всі бюджетні програми) та вчасно (з оприлюдненням річного звіту про виконання 
бюджету). 

«Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 
машиночитному форматі»: (значення 0) – слід публікувати річнии  та квартальні 
звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів в машиночитних форматах. 

«Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 
програм»: (значення 0) – слід опублікувати звіти з оцінки ефективності всіх 
бюджетних програм не пізніше, ніж через 35 днів після термінів річної  звітності. 

«Залучення громадян до оцінки виконання бюджету ("учасницький 
аудит")»: (значення 0) – слід впровадити практику залучення громадськості до 
оцінки виконання бюджету (т.з. учасницькии  аудит) та оприлюднити и ого результати 
і звіт ОМС за результатами вивчення результатів оцінки громадськістю виконання 
бюджету. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬК 

 

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

бюджетні роки  

При максимальному значенні показника 4, оцінка відповідає показнику 3 (або 67% 
від максимуму).  
Міська рада має прогноз доходів та видатків на плановий та два наступні за 
плановим бюджетні роки http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-
komitetu/vikonkom-miskradi-rishennya-n167-date20032018-1656 

Проте проект рішення не було оприлюднено за 20 днів до розгляду з метою 
затвердження. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 
Громада має затверджену Стратегію розвитку, яка оприлюднена на сайті міської 
ради http://sed-rada.gov.ua/strategiya-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-
mista/rishennya-no15 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Місто на момент оцінювання не мало Програми соціально-економічного розвитку 

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

рік 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох 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 – 1,5 з 5 можливих (30%). 

В омс є робоча група, до якої входять представники різних зацікавлених сторін 
(представники виконавчих органів омс, депутати, представники ОГС, науковці, 
бізнес) http://sed-rada.gov.ua/normativna-baza-shchodo-formuvannya-byudzhetu-mista-
na-2018-rik/rozporyadzhennya-no517, але її діяльність носить формальний характер. 

Бюджетний регламент передбачає процедури роботи такого дорадчого органу 
http://severodoneck.fu.org.ua/bjudzhetnij-reglament-11-02-00-29-12-2017/  

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-rishennya-n167-date20032018-1656
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-rishennya-n167-date20032018-1656
http://sed-rada.gov.ua/strategiya-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-mista/rishennya-no15
http://sed-rada.gov.ua/strategiya-socialno-ekonomichnogo-rozvitku-mista/rishennya-no15
http://sed-rada.gov.ua/normativna-baza-shchodo-formuvannya-byudzhetu-mista-na-2018-rik/rozporyadzhennya-no517
http://sed-rada.gov.ua/normativna-baza-shchodo-formuvannya-byudzhetu-mista-na-2018-rik/rozporyadzhennya-no517
http://severodoneck.fu.org.ua/bjudzhetnij-reglament-11-02-00-29-12-2017/
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При цьому робоча група не була залучена до процесу планування бюджету на 
наступний рік, до процесу планування бюджету в період з 15 липня до моменту 
подання проекту бюджету на розгляд депутатських комісій. Також не був 
оприлюднений звіт про враховані та невраховані пропозиції з обґрунтуванням 
підстав для неврахування пропозицій, отриманих від робочої групи, до складу якої 
входять представники різних зацікавлених сторін 

 

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

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 1, або 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 першому критерію показника оцінка 
становить 1. 
По всіх інших трьох 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 5 (або 31% від 
максимуму). 
На офіційному сайті є окремий розділ, присвячений бюджету міста http://sed-
rada.gov.ua/byudzhet-mista.  
В ньому оприлюднено рішення про затвердження бюджету з усіма додатками, 
рішення про внесення змін до бюджету; є посилання на інтерактивну он-лайн 
платформу пооб'єктної візуалізації капітальних видатків 1. 
 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);  
Актуальний бюджет  з урахуванням всіх змін  (критерій 7); 
Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування (критерій 8);  
Титульний перелік капітальних видатків (критерій 11);  
 «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 СЄВЄРОДОНЕЦЬК  

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 3 (або 75 % від 
максимуму). 

Проект рішення опублікований на сайті міської ради http://sed-rada.gov.ua/arhiv-
proektiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-proekt-rishennya-n-
date18122017-1054 

проект рішення про місцевий бюджет на наступний рік містить всі 
додаткиhttp://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-
miskradi-proekt-rishennya-n-date18122017-1054 

Проект рішення опублікований 18.12.2017 року, менше, ніж за 20 днів до розгляду на 
сесії http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-
miskradi-proekt-rishennya-n-date18122017-1054 

Проект рішення містить пояснювальну записку та два додатки до неї http://sed-
rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-vikonavchogo-komitetu/vikonkom-miskradi-proekt-
rishennya-n-date18122017-1054 

.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 оприлюдненно http://sed-rada.gov.ua/rishennya-po-

byudzhetu/rishennya-po-byudzhetu-no2103-2103-26122017-1353 

Рішення про затвердження бюджету оприлюдненно в повному обсязі http://sed-

rada.gov.ua/rishennya-po-byudzhetu/rishennya-po-byudzhetu-no2103-2103-26122017-1353 

Рішення про затвердження бюджету оприлюдненно вчасно 26.12.2017 (бюджет було 

прийнято 22.12.2017) http://sed-rada.gov.ua/rishennya-po-byudzhetu/rishennya-po-byudzhetu-

no2103-2103-26122017-1353 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Отримана оцінка відповідає 100% максимального значення. 

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на сайті 

міської ради http://sed-rada.gov.ua/byudzhet-mista/pasporti-byudzhetnih-program-na-2018-rik  

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

http://sed-rada.gov.ua/byudzhet-mista/pasporti-byudzhetnih-program-na-2018-rik
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Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії не відбувалося  

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

Отримана оцінка по цьому показнику – 3. 

Громадські слухання закріплені в статуті територіальної громади http://sed-
rada.gov.ua/gromada/statut-teritorialnoyi-gromadi та в бюджетному регламенті 
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n10-rishennya-
n274-date11042016-1333 

Бюджетні слухання були проведені 19.12.2017. Лінк на анонс бюджетних слухань 
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/do-uvagi-byudzhetni-sluhannya-z-pitan-
prezentaciyi-proektu-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik_18-12-2017 

Бюджетні слухання були проведені 19.12.2017. Лінк на анонс бюджетних слухань 
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/do-uvagi-byudzhetni-sluhannya-z-pitan-
prezentaciyi-proektu-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik_18-12-2017.  Проект рішення, 
який виносився на бюджетні слухання був не остаточним, він потерпів змін, у тому 
числі в процесі бюджетних слухань  

Орган місцевого самоврядування не оприлюднив звіт про враховані та невраховані 
пропозиції 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Отримана оцінка по цьому показнику – 3. 

Сесія, на якій розглядався проект рішення про міський бюджет на 2018 рік була 

анонсована 15.12.2017, сессія відбулася 22.12.2017 року, тобто сеся була проанонсована 

пізніше, ніж за 10 днів до її проведення http://sed-rada.gov.ua/rozporyadzhennya-miskogo-

golovi/rosporyadzhennya-610-miskogo-golovi-date15122017-1335 

Сесія, на якій розглядався проект рішення відбулася 22.12.2017 р. Посилання на он-лайн 

трансляцію https://www.youtube.com/watch?v=uDDKIaORIak 

Станом на 09.01.2017 року протокол пленарного засідання сесії, на якій було прийнято 

рішення про бюджет не опублікований, згідно з регламентом міської ради протокол 

оформлюється протягом одного місяця після проведення пленарного засідання. 

Оприлюднено відео-запис пленарного засідання сесії, на якій було прийнято рішення про 

бюджет https://www.youtube.com/watch?v=uDDKIaORIak 

громадянам було забезпечено безперешкодний доступ до пленарного засідання сесії, на 

якій розглядався проект рішення про бюджет 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Місто не використовує інструмент «Бюджет для громадян» 
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Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

Місто не використовує онлайн-інструменти консультування та візуалізації 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ  БЮДЖЕТУ НА 2018 Р 

МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

При максимальному значенні 7, отримана оцінка по цьому показнику – 5, або 71%. 
 
Всі проекти рішень та самі рішення про внесення змін до бюджету оприлюднені в 
повному обсязі (з усіма додатками), вчасно, на одній сторінці (в розділі про бюджет). 
Але проекти рішень про зміни до рішення про бюджет оприлюднено не вчасно, а  
актуальну версію бюджету з урахуванням усіх змін на момент оцінки не 
оприлюднено, тому за цим критерієм – 0. 

 

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

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

 
На саи ті ОМС відсутня інформацію про про реєстрацію на Єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів E-Data та наповнення кабінетів на Єдиному веб-
порталі використання публічних коштів. 

Показник 19. Закупівлі  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 
 
Всі головні розпорядники оприлюднили річні плани закупівель на порталі Prozorro в 
машиночитному форматі, як і зміни до нього.  
 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
 
Титульнии  список капітальних видатків не затверджено та не оприлюднено. 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
 
Інформація про діяльність комунальних підприємств не оприлюднено. 

Показник 22. Бюджет участі  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 
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Бюджет участі містом реалізується, його порядок та процедури затверджені рішенням 
Про затвердження Положення про громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку та 
Міської цільової програми "Громадський бюджет у місті Сєвєродонецьку на 2017 – 
2019 роки" від 18 травня 2018 року №1372 http://sed-rada.gov.ua/gromadskiy-
byudzhet/rishennya-no1372. Склад ради та перелік проектів, які перемогли за 
результатами голосування громадян оприлюднено, а самі громадяни мають 
можливість голосувати за громадські проекти очно. 
Оприлюднені також протоколи засідань конкурсної ради, які затверджують рішення 
про допуск проектів до конкурсу http://sed-rada.gov.ua/gromadskiy-
byudzhet/protokoli-zasidan-koordinaciynoyi-radi. 
 

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 – 100%. 
 
ОМС розробив та затвердив НПА, яким регулюється здійснення закупівель з 
використанням платформи Prozorro для т.з. «допорогових закупівель», а показник 
конкурентності процедур становить 78,1%. 

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. 
 
За двома критеріями підстави для оцінювання відсутні. 

 

  



Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

20 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017 МІСТА СЄВЄРОДОНЕЦЬКА  

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 

Вчасно та в повному обсязі оприлюднено всі проекти рішень про затвердження 

квартального звіту про виконання бюджету http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-

sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http://sed-

rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-

date01082017-1102,%20http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-

miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-

rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014, а також 

рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету http://sed-

rada.gov.ua/byudzhet-mista/zviti-pro-vikonannya-byudzhetu.   

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 

Вчасно та в повному обсязі оприлюднено проекти рішень про затвердження річного звіту 

про виконання бюджету http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-

radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date15022018-1600, а також рішення про 

затвердження річного звіту про виконання бюджету з усіма додатками http://sed-

rada.gov.ua/rishennya-po-byudzhetu/rishennya-po-byudzhetu-no2249-2249-13042018-940.   

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
 
За всіма трьома критеріями підстави для оцінювання відсутні. 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 
 
Звіт про виконання ПСЕР оприлюднено вчасно та в повному обсязі (з усіма 
додатками) http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-
n46-rishennya-n2533-date16052018-1324. 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Отримана оцінка по цьому показнику – 100%. 

http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date01082017-1102,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date01082017-1102,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date01082017-1102,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date01082017-1102,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date01082017-1102,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date26042017-1626,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date01082017-1102,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date31102017-1500,%20http:/sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date05052018-1014
http://sed-rada.gov.ua/byudzhet-mista/zviti-pro-vikonannya-byudzhetu
http://sed-rada.gov.ua/byudzhet-mista/zviti-pro-vikonannya-byudzhetu
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date15022018-1600
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-proektiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n-proekt-rishennya-n-date15022018-1600
http://sed-rada.gov.ua/rishennya-po-byudzhetu/rishennya-po-byudzhetu-no2249-2249-13042018-940
http://sed-rada.gov.ua/rishennya-po-byudzhetu/rishennya-po-byudzhetu-no2249-2249-13042018-940
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n46-rishennya-n2533-date16052018-1324
http://sed-rada.gov.ua/arhiv-rishen-sesiy-miskoyi-radi/sessiya-miskradi-n46-rishennya-n2533-date16052018-1324
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13 березня у приміщенні Сєвєродонецької міської ради відбулось публічне 
представлення звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік http://sed-
rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-
byudzhetu-za-2017-rik_14-03-2018, анонс було оприлюднено 27-02-2018 http://sed-
rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-
byudzhetu_27-02-2018, тобто, за всіма критеріями оцінка 1. 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
 
За двома критеріями підстави для оцінювання відсутні. 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
 
За всіма трьома критеріями підстави для оцінювання відсутні. 

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

аудит")  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
 
За всіма трьома критеріями підстави для оцінювання відсутні. 

 

http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2017-rik_14-03-2018
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2017-rik_14-03-2018
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu-za-2017-rik_14-03-2018
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu_27-02-2018
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu_27-02-2018
http://sed-rada.gov.ua/novini-mista/publichne-predstavlennya-zvitu-pro-vikonannya-miskogo-byudzhetu_27-02-2018

