
ОЦІНКА 

ПРОЗОРОСТІ 

БЮДЖЕТУ МІСТА 

СУМИ 
2018 РІК: СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ, А 

ТАКОЖ ВИКОНАННЯ; 2017 Р: ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ 

  

 

 

 

 

 

  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

2 

  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

3 

ЗМІСТ 

Вступ та методологія .......................................................................................................................................................4 

Висновки .........................................................................................................................................................................................8 

Рекомендації ............................................................................................................................................................................. 10 

Оцінка прозорості складання проекту бюджету на 2018 р. міста Суми .............................. 14 

Оцінка прозорості розгляду та затвердження рішення про бюджет на 2018 р. 
міста СУМИ ............................................................................................................................................................................... 18 

Оцінка прозорості виконання бюджету на 2018 р міста СУМИ .................................................... 21 

Оцінка прозорості звітування про виконання бюджету на 2017 міста СУМИ ................ 25 
 

  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

4 

ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ  

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна підзвітність та 

підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування інтересам мешканців 

територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне бюджетне законодавство, на 

сьогодні є недостатніми можливості для реалізації права громадськості на інформацію про 

бюджет і врахування точки зору громадськості під час прийняття рішень щодо 

використання бюджетних коштів. Як наслідок, мешканці громади не знають, на що йдуть 

сплачені ними податки і в кінцевому результаті громадяни не можуть оцінити якість та 

вартість суспільних послуг, що надаються за бюджетні кошти, а також закуплених за 

кошти бюджету товарів та робіт. З іншого боку, враховуючи недостатню 

поінформованість громадян про бюджетні процеси, а також обмежені можливості для 

участі в прийнятті бюджетних рішень, складний формат подання бюджетної інформації 

для пересічних громадян, не дає можливості органам місцевого самоврядування 

здійснювати ефективну взаємодію з громадянами щодо їх очікувань та побажань щодо 

розподілу публічних коштів через низький рівень якості меседжів громадян, та їх 

відповідності можливості органів місцевого самоврядування в процесі управління 

публічними фінансами, або носить конфронтаційний характер і не дозволяє двом 

сторонам налагоджувати партнерські взаємовідносини та спільно виробляти рішення з 

урахуванням інтересів кінцевих отримувачів їх результатів.  Зважаючи на викладене, на 

даному етапі розвитку бюджетного процесу в Україні вкрай необхідним є підвищення 

рівня прозорості та публічності бюджетного процесу, що дасть змогу захищати інтереси 

суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь і передбачає 

відкритість управління бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу. 

Визначений українським законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та 

виконання місцевих бюджетів вимагає застосування певного інструментарію для 

вимірювання прозорості та публічності бюджетного процесу. Тому для подальшого 

удосконалення бюджетних процедур на місцевому рівні пропонується використовувати 

комплексну Методологію оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка враховує, як чинне 

національне законодавство, так і визнані міжнародні стандарти забезпечення прозорості 

публічних фінансів.   

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

відкритості та доступності бюджетної інформації та бюджетних рішень, а також глибини 

та якості залучення громадян до бюджетного процесу за використанням Методології 

оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка була розроблена групою експертів 

Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в співпраці з Асоціацією 

міст України та науковцями Національної академії державного управління в рамках 

проекту Фонду Східна Європа «Публічні бюджети від А до Я» за підтримки 

Європейського Союзу. 

Метою здійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної системи 

моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу та 

інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та виконання 

місцевих бюджетів як на рівні окремої громади, так і по Україні загалом.  
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Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 

комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

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

прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і результативному управлінню 

бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

 запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою 

збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними 

коштами на кожній стадії бюджетного процесу; 

 створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному процесі; 

 підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного 

інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,  

 підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню 

порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом співставлення 

показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів; 

 висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності використання 

бюджетних коштів для їх досягнення; 

 задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 

публічних коштів; 

 забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 

бюджетних коштів; 

 створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління 

публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу; 

 створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського суспільства 

до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних коштів; 

 підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 

 розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного муніципалітету, 

щодо підвищення прозорості бюджету громади.  

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  

 орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання бюджетних 

коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї діяльності; 

 надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у підвищення 

активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості до участі в 

бюджетному процесі; 

 розробки та пропаганди використання інноваційних методик інформування та 

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

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 

законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна 

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

демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на 
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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 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: 

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства» за підтримки 

Європейського Союзу. 

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

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

муніципалітетів, Уряду Канади та Європейського Союзу". 
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ВИСНОВКИ  

За результатами оцінки прозорості бюджету Суми 
Загальна оцінка за результатами оцінювання рівня прозорості бюджету міста Суми 

склала 57 балів (57%), що відповідає високому рівню прозорості, проте не дотягує до 

інновативного рівня.  

Оцінка, отримана містом по етапу складання бюджету становила 15 балів (53% - 

високий рівень).  

Оцінка, отримана містом по етапу розгляду та затвердження бюджету склала 16 балів 

(63% - високий рівень). 

По етапу виконання бюджету місто Суми отримало 15 балів (54% - високий рівень).  

Оцінка, отримана містом по етапу звітування, становила 12 балів (61% - високий 

рівень).  

За параметром відкритості інформації оцінка склала 30 балів (68% - високий рівень, за 

крок до інновативного).  

Отримана оцінка щодо параметру прозорості рішень становить 22 бали (80% - 

інновативний рівень). 

За параметром інновативних практик місто Суми набрало всього 6 балів (20% - 

задовільний рівень).  

Серед найкращих практик Сумської міської ради слід відзначити: 

 проект рішення про місцевий бюджет на наступний рік публікується на сайті 

вчасно, з усіма додатками та пояснювальною запискою, причому в машиночитному 

форматі; 

 рішення про місцевий бюджет оприлюднене на сайті вчасно, з усіма додатками та 

пояснювальною запискою, причому в машиночитному форматі; 

 засідання бюджетної комісії СМР, на якому обговорювався проект рішення про 

місцевий бюджет, було проведено у приміщенні із безперешкодним доступом 

громадян, було заздалегідь анонсовано, оприлюднений протокол цього засідання та 

відеозапис онлайн-трансляції; 

 засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет, було заздалегідь 

анонсовано, відбулося 21 грудня (вчасно), протокол оприлюднений , 

оприлюднений відеозапис, доступ у приміщення сесійної зали був безперешкодний 

за умови пред’явлення посвідчення особи; 

 Сумська міська рада реалізує бюджет участі (Партиципаторний бюджет) на сайті є 

розділ, присвячений питанням реалізації бюджету участі, а громадяни можуть 

голосувати за проекти як онлайн, так і очно. 

 Містом досягнуто інновативний рівень по показнику прозорості. 

Міська рада активно залучає громадян до бюджетного процесу. Всі заході 

унормовані прийнятими радою локальними нормативно-правовими актами: 

Бюджетним регламентом та Положенням про громадські слухання. Так, 

проводяться електронні консультації щодо проекту міського бюджету та Програми 
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економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 р. із оприлюдненням звіту 

звіт про отримані пропозиції від громадськості. Електроні консульатції 

консультації відбувались також з низки місцевих податків та зборів. ОМС залучено 

багатосторонню дорадчу групу до процесу розробки бюджету на наступний рік.  

Першочергового вдосконалення, на наш погляд, потребують наступні моменти: 

 необхідно розробити і затвердити стратегію розвитку міста Суми. Причому 

потрібно це не для покращення нашої оцінки, а для підвищення якості управління 

містом; 

 на сайті Сумської міської ради має бути створений окремий розділ «Бюджет», де 

має міститись вся інформація про бюджет, зміни до нього, програму соціально-

економічного розвитку, перелік головних розпорядників бюджетних коштів із 

кодами ЄДРПОУ та посиланнями на E-Data, бюджет участі тощо; 

 бюджетні запити головних розпорядників мають бути оприлюднені у тому вигляді, 

як вони поступають до департаменту фінансів; 

 варто розробити і оприлюднити «бюджет для громадян» - інформацію про бюджет 

у зрозумілій для непрофесіоналів ілюстрованій формі; Не варто також нехтувати 

сучасними можливостями – існують інтерактивні онлайн платформи для 

візуалізації бюджету, онлайн-інструменти здійснення консультацій з 

громадськістю з питань бюджету; 

 слід провести оцінку ефективності бюджетних програм та оприлюднити звіти щодо 

такої оцінки.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Нижче по пунктам описані всі показники, за якими наші експерти поставили Сумській 

міській раді оцінки, нижче максимальних. Для того, щоби показники були оцінені 

максимальною кількістю балів, варто виконати наступні рекомендації.  

Показник 2. Стратегія розвитку громади. Для того, щоби Суми отримали максимальну 

оцінку, міська влада за участі громади та науковців має розробити та прийняти стратегію 

розвитку (яка наразі відсутня). Практика свідчить про те, що така стратегія працюватиме 

тільки у випадку, коли вона розробляється не для піару чи доступу до європейських 

ресурсів, а коли управлінці ставляться до розробки стратегії відповідально і професійно. 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку. За цим показником оцінка 

буде максимальною, якщо всі додатки до програми соціально-економічного розвитку 

будуть оприлюднені.  

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

рік. Оцінка на чверть менше максимального показника виключно через нульове значення 

одного показника – через те, що заходи по збору пропозицій від громадян під час 

складання бюджету на наступний рік проведено не в період з 15 липня по 15 жовтня року. 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. Оцінка склала 80% від максимальної через нульове значення 

за останнім критерієм – звіт про врахування пропозицій робочої групи поки не 

оприлюднений. 

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

консультації щодо місцевих податків та зборів і проводилися лише електронно, оцінку за 

цим показником знижує лише не оприлюднений звіт про такі консультації.  

Показник 7. Розділ бюджет на сайті. На сайті Сумської міської ради є розділ «Бюджет», 

але це підрозділ розділу «Документи» . Цей пункт викликав у нас чимало дискусій з 

приводу оцінки. Якщо точно слідувати методології оцінювання, тут і автоматично в 

наступних критеріях мала б стояти оцінка в 0 балів. Ми пішли назустріч Сумській міській 

раді і поставили тут оцінку в 1 бал, проте наполегливо рекомендуємо зробити на сайті 

окремий головний пункт меню «Міський бюджет». У розділі «Бюджет» треба додати 

перелік головних розпорядників бюджетних коштів (ГРБК) із кодами ЄДРПОУ, посилання 

на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data. 

Крім того, програму соц.-економ. розвитку варто оприлюднити в розділі «Бюджет», а не в 

сусідньому. Те ж саме стосується і паспортів бюджетних програм. В розділі «Бюджет» слід 

також оприлюднити кошторис на утримання органу місцевого самоврядування.  

Рішення про виконання бюджетних програм разом із рішеннями про їх затвердження 

мають бути оприлюднені в розділі «Бюджет», а не у сусідньому розділі – «Програми 
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розвитку міста». Перелік капітальних видатків має бути в одно місці, в розділі «Бюджет». 

В розділі треба додати посилання на інтерактивну онлайн платформу пооб'єктної 

візуалізації капітальних видатків – це зручно як для платників податків, так і для самого 

органу місцевого самоврядування.  

Бюджет для громадян (див. словник термінів) на сайті відсутній, що безумовно треба 

виправити. 

Актуалізовані паспорти бюджетних програм разом з наказом або розпорядженням про їх 

затвердження оприлюднені, проте в сусідньому розділі  – вони мають бути перенесені в 

розділ «Бюджет». 

В розділі слід оприлюднити посилання на портал відкритих даних (свій або державний), 

де бюджетні данні мають бути оприлюднені у машиночитних форматах. 

Розділ «Партиципаторний бюджет» слід перенести в розділ «Бюджет». 

Показник 9. Бюджетні запити. Для того, щоби оцінка за цим показником були вища нуля, 

слід оприлюднити бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.  

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

наступний рік (бюджетні слухання). Підвищити оцінку за цим показником простіше всього 

– просто варто провести бюджетні слухання вчасно, а не за 5 днів до сесії, на якій 

розглядається проект бюджету на наступний рік.  

Показник 15. Бюджет для громадян (див. словник термінів). Для того, щоби оцінка за 

цим показником були вища нуля, слід розробити і оприлюднити «Бюджет для громадян» - 

масив, що розробляється з метою презентувати ключову фінансову інформацію широкій 

громадськості. Бюджет для громадян зазвичай подається доступною мовою та включає 

візуальні елементи для покращення розуміння неспеціалістами. 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. За цим показником 

оцінка буде вищою від нуля, якщо  Сумська міська рада буде використовувати  

інтерактивні онлайн платформи для візуалізації бюджету, онлайн-інструменти здійснення 

консультацій з громадськістю з питань бюджету. 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет. Для того, щоби Сумська міська рада 

отримала максимальну оцінку за цим показником, слід вчасно (за 20 днів) оприлюднювати 

всі проекти рішень щодо змін до рішення про бюджет, разом з усіма додатками.  

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

показником буде вищою нуля, якщо оприлюднити на сайті СМР перелік всіх головних 

розпорядників бюджетних коштів разом із кодами ЄДРПОУ.  

https://tlb.in.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2.pdf
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Показник 19. Закупівлі. За цим показником оцінка буде максимальною, якщо річний план 

закупівель буде оприлюднений в машиночитному форматі.  

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств. Для того, щоби підвищити оцінку 

за цим показником, треба 

 на сайті СМР в розділі, присвяченому діяльності КП, додати коди ЄДРПОУ всіх 

комунальних підприємств; 

 оприлюднити всі фінансові плани КП і всі звіти про їх виконання; 

 оприлюднити реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо 

робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету; 

 оприлюднити перелік КП, звітність КП, їхні боргові зобов’язання у 

машиночитному форматі. 

Показник 22. Бюджет участі. Для підвищення оцінки варто оприлюднити всі протоколи 

засідань координаційної ради з питань громадського бюджету.  

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств. Для максимальної оцінки при 

КП мають бути створені наглядові ради, розроблені і оприлюднені плани розвитку та звіти 

про їх виконання. 

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

показником оцінка буде вищою, ніж 0 балів, якщо титульні списки капітальних видатків 

будуть оприлюднені в машиночитному форматі. Крім того, варто використовувати 

онлайн-платформи для пооб’єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. За цим показником 

оцінка буде вище, якщо звіти про виконання паспортів бюджетних програм будуть 

оприлюднені всіма розпорядниками і вчасно. 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку. 

Оцінка буде максимальною, якщо звіт про виконання ПСЕР буде оприлюднений з усіма 

додатками.  

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

максимальною, якщо звіт буде проведений вчасно – не пізніше 20 квітня. 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі. За цим критерієм оцінка буди вищою, якщо річний і  

квартальні  звіти про виконання бюджету будуть оприлюднені в машиночитному форматі. 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм. Оцінка буде відмінною від нуля, якщо будуть розроблені та оприлюднені звіти з 

оцінки ефективності бюджетних програм. 

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



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

13 

аудит").  Оцінка за цим показником буде не нульова, якщо буде проведена та оприлюднена  

оцінка виконання бюджету силами громадськості. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. МІСТА СУМИ 

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

бюджетні роки  

Оцінка 3 б. (100%). 

Прогноз затверджено рішенням СМР про бюджет на 2018 рік1 (у тексті пояснювальної 

записки – додаток 10 до бюджету) - 1 бал. 

Прогноз оприлюднено – 1 бал, прогноз оприлюднено вчасно2 (20.11.2017) – 1 бал.  

 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Оцінка 0.  

Місто Суми не має затвердженої стратегії розвитку, тому оцінка за цим показником – 0.  

 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Оцінка 3,7 б. (92,5%)  

ПСЕР затверджена рішенням Сумської міської ради3, що дає 1 бал в загальну оцінку.  

ПСЕР затверджена рішенням від 21 грудня 2017 року, тобто вчасно – що додає ще 1 бал. 

ПСЕР оприлюднена на сайті Сумської міської ради – 1 бал. 

Нажаль, не всі додатки до ПСЕР оприлюднені (оприлюднені лише сама програма, та 

додаток 8 - перелік видатків бюджету розвитку - див. рішення СМР №2910-МР від 21 

грудня 2017 року), що дещо знижує оцінку за цим критерієм – 0,7 бала. 

 

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

рік 

Оцінка 3 б. (75%).  

Консультації з громадськістю передбачені Бюджетним регламентом, затвердженим 

рішенням Сумської міської ради4 - 1 бал. 

Були проведені електронні консультації щодо проекту міського бюджету та Програми 

економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 р – 1 бал. 

                                                
1 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/8471-21-12-2017-xxxv-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-

sklykannia.html  
2 https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/21-12-17_I_plen/2909/10.doc  
3 https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/21-12-

17_I_plen/2910/2910-.doc&embedded=true  
4 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2017-mr.html.  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/8471-21-12-2017-xxxv-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykannia.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/8471-21-12-2017-xxxv-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykannia.html
https://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/21-12-17_I_plen/2909/10.doc
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/21-12-17_I_plen/2910/2910-.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/21-12-17_I_plen/2910/2910-.doc&embedded=true
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2017-mr.html


Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

15 

Електронні консультації проведені з 23 листопада по 07 грудня 2017 року5, тобто не у 

терміни, передбачені Бюджетним кодексом – 0 балів.  

Звіт про проведені електронні консультації оприлюднений6 – 1 бал.  

Оцінка на чверть менше максимального показника виключно через нульове значення 

одного показника – через те, що заходи по збору пропозицій від громадян під час 

складання бюджету на наступний рік проведено не в період з 15 липня по 15 жовтня року.  

 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. 

Оцінка 4 б. (80%).  

 

Робоча група із розробки бюджету Сум-2019 була створена за розпорядженням міського 

голови від 11.08.2017 № 265 7 , до складу групи включено в т.ч.  представника 

громадськості – 1 бал. 

Створення робочої групи передбачено Бюджетним Регламентом8 - 1 бал. 

Робоча група була залучена до процесу планування бюджету – 1 бал, залучена вона  з 

серпня 2018 року – 1 бал. 

Звіт про враховані та невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування 

пропозицій поки не оприлюднений – 0 балів.  

Оцінка склала 80% від максимальної через нульове значення за останнім критерієм – звіт 

про врахування пропозицій робочої групи поки не оприлюднений.  

 

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

Оцінка 3 б. (75%).  

 

Радою затверджено Статут із загальною процедурою проведення громадських слухань9 та 

Положення про громадські слухання від 29 березня 2017 року № 1895 –МР10 - 1 бал. 

                                                
5 https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-

hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-

sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html  
6 https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-

hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-

sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html  
7 https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rozporiadgennia/2017/08/265-

1.doc&embedded=true  
8 https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2016/2016-03-30/503-

MR.doc&embedded=true  
9 https://www.smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/29-03/1895.doc  
10 https://www.smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/29-03/1895.doc  

https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/elektronni-konsultatsii-z-hromadskistiu/8106-elektronni-konsultatsiji-shchodo-proektu-miskogo-byudzhetu-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-m-sumi-na-2018-r.html
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rozporiadgennia/2017/08/265-1.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rozporiadgennia/2017/08/265-1.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2016/2016-03-30/503-MR.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2016/2016-03-30/503-MR.doc&embedded=true
https://www.smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/29-03/1895.doc
https://www.smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2017/29-03/1895.doc
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Фактично консультації відбувались в форматі електронних консультацій з низки місцевих 

податків та зборів111213 - 1 бал, консультації проведені вчасно – 1 бал. 

Звіт про консультації щодо місцевих податків поки не оприлюднений – 0 балів.  

Хоча консультації щодо місцевих податків та зборів і проводилися лише електронно, 

оцінку за цим показником знижує лише не оприлюднений звіт про такі консультації.  

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Оцінка 4 б. (25%)  

На сайті Сумської міської ради є розділ «Бюджет», але це підрозділ розділу 

«Документи»14. Цей пункт викликав у нас чимало дискусій з приводу оцінки. Якщо точно 

слідувати методології оцінювання, тут і автоматично в наступних критеріях мала б стояти 

оцінка в 0 балів. Ми пішли назустріч Сумській міській раді і поставили тут оцінку в 1 бал, 

проте наполегливо рекомендуємо зробити на сайті окремий головний пункт меню 

«Міський бюджет». 

У розділі «Бюджет» відсутній перелік головних розпорядників бюджетних коштів (ГРБК) 

із кодами ЄДРПОУ – 0 балів. 

Розділ не містить посилань на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data – 0 

балів. 

Рішення СМР про затвердження бюджету з усіма додатками є в цьому розділі15 - 1 бал.  

Всі рішення про зміни до бюджету є в цьому розділі 16– 1 бал. 

Програма соц.-економ. розвитку оприлюднена, проте не в розділі «Бюджет», а в 

сусідньому розділі «Програми розвитку міста»17 - 0 балів.  

Останні зміни до бюджету містять всі дані про актуальний бюджет18 – 1 бал.  

В розділі не оприлюднено кошторис на утримання органу місцевого самоврядування – 0 

балів.  

Паспорти бюджетних програм оприлюднено не у розділі «Бюджет», а  у розділі 

«Програми розвитку міста»19 - 0 балів.  

                                                
11 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/138-proekti-regulyatornikh-aktiv/6215-povidomlennya-

pro-oprilyudnennya-proektu-regulyatornogo-aktu-64.html  
12 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/138-proekti-regulyatornikh-aktiv/6123-povidomlennya-

pro-oprilyudnennya-proektu-regulyatornogo-akta-4.html  
13 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/oprilyudnennya-proektiv-regulyatornikh-aktiv.html  
14 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet.html  
15 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet.html  
16 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/8869-informatsiya-pro-vnesennya-zmin-do-miskogo-

byudzhetu-na-2018-rik.html  
17 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista/1749-programi-rozvitku-mista.html  
18 

https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/26.09.2018_I_plen/3

905/3905.doc&embedded=true  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/138-proekti-regulyatornikh-aktiv/6215-povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-regulyatornogo-aktu-64.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/138-proekti-regulyatornikh-aktiv/6215-povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-regulyatornogo-aktu-64.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/138-proekti-regulyatornikh-aktiv/6123-povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-regulyatornogo-akta-4.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/138-proekti-regulyatornikh-aktiv/6123-povidomlennya-pro-oprilyudnennya-proektu-regulyatornogo-akta-4.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/regulyatorna-diyalnist/oprilyudnennya-proektiv-regulyatornikh-aktiv.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/8869-informatsiya-pro-vnesennya-zmin-do-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/8869-informatsiya-pro-vnesennya-zmin-do-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista/1749-programi-rozvitku-mista.html
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/26.09.2018_I_plen/3905/3905.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/26.09.2018_I_plen/3905/3905.doc&embedded=true
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Рішення про виконання бюджетних програм разом із рішеннями про їх затвердження 

оприлюднені, але у сусідньому розділі -  "Програми розвитку міста" – 0 балів.  

Перелік капітальних видатків на сайті відсутній, хоча раніше він там був – 0 балів.  

В розділі відсутнє посилання на інтерактивну онлайн платформу пооб'єктної візуалізації 

капітальних видатків – 0 балів.  

Бюджет для громадян на сайті відсутній – 0 балів. 

Актуалізовані паспорти бюджетних програм разом з наказом або розпорядженням про їх 

затвердження оприлюднені, проте в сусідньому розділі20 – 0 балів.  

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

бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах – 0 балів.  

На сайті є окремий розділ «Партиципаторний бюджет»21, але не в розділі «Бюджет» - 0 

балів.  

 

  

                                                                                                                                                       
19 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-18  
20 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-18  
21 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-18
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista.html#info-18
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА СУМИ 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Оцінка 4б. (100%)  

Оцінка за цим показником максимальна – 4 бали.  

Проект рішення про місцевий бюджет оприлюднено (проект рішення №20, оприлюднений 

20 листопада 2017 року) вчасно22, з усіма додатками та пояснювальною запискою.  

 

Показник 9. Бюджетні запити  

Оцінка 0 б.  

Оскільки бюджетні запити розпорядників не оприлюднені взагалі, то за всіма критеріями 

цього показника автоматична оцінка нуль. 

 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Оцінка 3 б. (100%) 

Оцінка за цим показником максимальна – 3 бали, оскільки рішення про бюджет 

оприлюднено вчасно, в повному обсязі з усіма додатками23.  

 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Оцінка 3 б. (100%)  

Оцінка за цим показником максимальна – 3 бали, оскільки паспорти бюджетних програм 

всіх головних розпорядників бюджетних коштів оприлюднені вчасно24.  

 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Оцінка 5 б. (100%) 

Оцінка за цим показником максимальна – 5 балів. 

Проект бюджету обговорювався на засіданні бюджетної комісії Сумської міської ради, яке 

було заздалегідь анонсовано25, був оприлюднений протокол26 та відеозапис27  засідання 

                                                
22 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2017-mr-p.html  
23 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/7103-2018-rik.html  
24 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista/1749-programi-rozvitku-mista.html  
25 https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/vlada/rada/komisia/pbk/PD/2017/65_PD-

19.12.17.doc&embedded=true  
26 https://smr.gov.ua/images/vlada/rada/komisia/pbk/Protokoly_PK/65_prot_pbk_19.12.17.pdf  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2017-mr-p.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/7103-2018-rik.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/programi-rozvitku-mista/1749-programi-rozvitku-mista.html
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/vlada/rada/komisia/pbk/PD/2017/65_PD-19.12.17.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/vlada/rada/komisia/pbk/PD/2017/65_PD-19.12.17.doc&embedded=true
https://smr.gov.ua/images/vlada/rada/komisia/pbk/Protokoly_PK/65_prot_pbk_19.12.17.pdf
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комісії. Громадяни мали безперешкодний доступ на засідання комісії, щоправда розміри 

приміщення не дозволяли вмістити багато людей.  

 

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

Оцінка 3 б. (75%)  

Із цього показника оцінка складає 3 бали. Оцінку знижує лише один критерій – бюджетні 

слухання були проведені всього за 5 днів до сесії. Процедури збору пропозицій від 

громадян під час складання бюджету затверджено рішенням МР від 29.03.2017 року № 

1895 –МР «Про громадські слухання в місті Суми»28. Бюджетні слухання були проведені і 

звіт про їх результати оприлюднений29.  

 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Оцінка 5 б. (100%)  

За цим показником оцінка максимальна - засідання сесії, на якій розглядався проект 

рішення про бюджет, було заздалегідь анонсовано30 , відбулося 21 грудня 31 , протокол 

оприлюднений32 , оприлюднений відеозапис 33 , доступ у приміщення сесійної зали був 

безперешкодний за умови пред’явлення посвідчення особи.  

 

Показник 15. Бюджет для громадян" 

Оцінка 0 б.  

За цим показником оцінка 0 балів, оскільки бюджет для громадян Сумська міська рада не 

розробляє. Тому автоматично за всіма критеріями оцінка 0.  

 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

                                                                                                                                                       
27 https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8426-onlajn-translyatsiya-komisiji-z-pitan-planuvannya-sotsialno-

ekonomichnogo-rozvitku-ta-in-19-grudnya-2017-roku.html  
28 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2017-mr.html.  
29 https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/8440-rezultati-gromadskikh-slukhan-

shchodo-proektiv-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-mista-sumi-

na-2018-rik-ta-osnovnikh-napryamiv-rozvitku-na-2019-2020-roki.html  
30 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-poryadkiv-dennikh-sesij/8265-perelik-pitan-shcho-

proponuyutsya-dlya-rozglyadu-na-chergovij-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-30-08-2021.html  
31 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-poryadkiv-dennikh-sesij/8265-perelik-pitan-shcho-

proponuyutsya-dlya-rozglyadu-na-chergovij-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-30-08-2021.html  
32 

https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/vlada/rada/protokoly/2017/___21.12.2017_35__I_.do

cx&embedded=true  
33 https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8450-onlajn-translyatsiya-zasidannya-xxxv-sesiji-sumskoji-

miskoji-radi-vii-sklikannya-21-grudnya-2017-roku.html  

https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8426-onlajn-translyatsiya-komisiji-z-pitan-planuvannya-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-ta-in-19-grudnya-2017-roku.html
https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8426-onlajn-translyatsiya-komisiji-z-pitan-planuvannya-sotsialno-ekonomichnogo-rozvitku-ta-in-19-grudnya-2017-roku.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2017-mr.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/8440-rezultati-gromadskikh-slukhan-shchodo-proektiv-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-mista-sumi-na-2018-rik-ta-osnovnikh-napryamiv-rozvitku-na-2019-2020-roki.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/8440-rezultati-gromadskikh-slukhan-shchodo-proektiv-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-mista-sumi-na-2018-rik-ta-osnovnikh-napryamiv-rozvitku-na-2019-2020-roki.html
https://smr.gov.ua/uk/2016-03-14-08-10-17/gromadski-obgovorennya/8440-rezultati-gromadskikh-slukhan-shchodo-proektiv-miskogo-byudzhetu-na-2018-rik-ta-programi-ekonomichnogo-i-sotsialnogo-rozvitku-mista-sumi-na-2018-rik-ta-osnovnikh-napryamiv-rozvitku-na-2019-2020-roki.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-poryadkiv-dennikh-sesij/8265-perelik-pitan-shcho-proponuyutsya-dlya-rozglyadu-na-chergovij-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-30-08-2021.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-poryadkiv-dennikh-sesij/8265-perelik-pitan-shcho-proponuyutsya-dlya-rozglyadu-na-chergovij-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-30-08-2021.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-poryadkiv-dennikh-sesij/8265-perelik-pitan-shcho-proponuyutsya-dlya-rozglyadu-na-chergovij-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-30-08-2021.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-poryadkiv-dennikh-sesij/8265-perelik-pitan-shcho-proponuyutsya-dlya-rozglyadu-na-chergovij-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-30-08-2021.html
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/vlada/rada/protokoly/2017/___21.12.2017_35__I_.docx&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/vlada/rada/protokoly/2017/___21.12.2017_35__I_.docx&embedded=true
https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8450-onlajn-translyatsiya-zasidannya-xxxv-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-vii-sklikannya-21-grudnya-2017-roku.html
https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8450-onlajn-translyatsiya-zasidannya-xxxv-sesiji-sumskoji-miskoji-radi-vii-sklikannya-21-grudnya-2017-roku.html
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Оцінка 0 б.  

За цим показником оцінка 0 балів, оскільки Сумська міська рада не використовує ані 

інтерактивні онлайн платформи для візуалізації бюджету, ані онлайн-інструменти 

здійснення консультацій з громадськістю з питань бюджету.  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р 

МІСТА СУМИ 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Оцінка 5 б. (71%) 

На сайті Сумської міської ради оприлюднено не всі проекти рішень про внесення змін до 

бюджету (проекти на сесії від 28.03.18, 25.04.18, 23.05.18, 20.06.18, 25.07.18, 29.08.18, 

26.09.18 не оприлюднено)34, що знижує оцінку за даним критерієм до 0,5 балів. З цієї ж 

причини, лише 0,5 балу додає і наступний критерій, незважаючи на те, що решта 

оприлюднених проектів рішень містить і всі додатки.  

Наступний критерій ми оцінюємо в 0 балів із наступних причин. Проекти рішень про 

внесення змін до рішення про бюджет оприлюднювались менше, ніж за 20 днів до 

розгляду з метою затвердження, або проекти рішень не оприлюднювались взагалі35:  

 проект на сесію від 31.01.18 оприлюднено 10.01.18; 

 проект на сесію від 28.02.18 оприлюднено 13.02.18; 

 проект на сесію від 28.03.18 не оприлюднено; 

 проект на сесію від 25.04.18 не оприлюднено; 

 проект на сесію від 23.05.18 не оприлюднено; 

 проект на сесію від 20.06.18 не оприлюднено; 

 проект на сесію від 25.07.18 не оприлюднено; 

 проект на сесію від 29.08.18 не оприлюднено; 

 проект на сесію від 26.09.18 не оприлюднено. 

Водночас, всі рішення про бюджет оприлюднено в розділі про бюджет, з усіма додатками 

і вчасно36. Останнє рішення про внесення змін до бюджету завжди містить актуальні дані 

про стан міського бюджету, тому за цими чотирма критеріями оцінка 1 бал.  

 

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

Оцінка 0 б. 

Перелік головних розпорядників не оприлюднений, тому за обома критеріями оцінка 

автоматично 0 балів.  

Показник 19. Закупівлі  

Оцінка 2 б. (67%) 

                                                
34 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html  
35 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html  
36 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/7103-2018-rik.html  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/miskij-byudzhet/7103-2018-rik.html
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Оцінка за цим показником – 2 бали з 3 можливих, оскільки Сумська міська рада 

оприлюднила річний план закупівель 37  і зміни до нього, проте план закупівель не в 

машиночитному форматі – саме це і знижує оцінку.  

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Оцінка 2 б. (100%) 

Оцінка за цим показником максимальна – 2 бали, оскільки Сумська міська рада 

затвердила і оприлюднила титульні списки капітальних видатків 38  у розрізі головних 

розпорядників бюджетних коштів.  

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Оцінка 3 б. (33%) 

За цим показником оцінка склала 3 бали з 9 можливих із наступних причин. 

На сайті Сумської міської ради є розділ, відведений для інформування про діяльність КП 

(1 бал), в ньому оприлюднений повний перелік всіх КП (1 бал), проте інформація про них 

не повна – по двом КП відсутні коди ЄДРПОУ (0,5 балу). З фінансовими планами все 

гірше – вони не оприлюднені (0 балів), а звіти про їх виконання оприлюднені не для всіх 

КП (0,5 балу).  

Водночас, не оприлюднено реєстр укладених комунальними підприємствами договорів 

щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету (0 балів). Не 

оприлюднено ні переліку КП, ні звітності КП, ні їхніх боргових зобов’язань у 

машиночитному форматі (0 балів по кожному з пунктів).  

Показник 22. Бюджет участі  

Оцінка 6 б. (86%) 

За цим показником оцінка 6 балів із 7 можливих. Знижує оцінку лише той факт, що 

протоколи засідань координаційної ради з питань громадського бюджету оприлюднені 

лише за 2016 рік39, новіших протоколів на сайті СМР немає (0 балів).  

За всіма іншими критеріями Сумська міська рада може служити прикладом для інших 

ОМС, оскільки реалізує бюджет участі (1 бал) 40 , затвердила відповідні нормативні 

документи (1 бал)41 , оприлюднила склад Координаційної ради з питань громадського 

бюджету (1 бал) 42 , оприлюднила перелік проектів-переможців (1 бал) 43 , звіт про 

                                                
37 https://www.prozorro.gov.ua/plan/search?query=04057942  
38 https://dim.smr.gov.ua/category/titulni-spiski/  
39 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2746-koordinatsijna-rada.html  
40 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html  
41 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2747-normativni-dokumenti.html  
42 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2746-koordinatsijna-rada.html  

https://www.prozorro.gov.ua/plan/search?query=04057942
https://dim.smr.gov.ua/category/titulni-spiski/
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2746-koordinatsijna-rada.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2747-normativni-dokumenti.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2746-koordinatsijna-rada.html
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реалізацію бюджету участі за результатами попереднього бюджетного року (1 бал)44, а 

також надала громадянам право голосувати за проекти бюджету участі як електронно, так 

і очно (1 бал)45.  

 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Оцінка 0 б. 

За цим показником оцінка 0 балів, оскільки при КП не створені наглядові ради, немає 

планів розвитку та відповідно немає звітів про їх виконання.  

 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro  

Оцінка 2 б. (100%) 

Оцінка за цим показником максимальна, оскільки рішенням МР від 29.12.2016 46 

затверджено порядок допорогових закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими 

органами, комунальними закладами, установами та підприємствами Сумської міської ради 

у системі електронних державних закупівель ProZorro. У 2018 році допорогові закупівлі 

проводяться через систему ProZorro. Сумська міська рада здійснює 62,0% закупівель на 

конкурентній основі47. 

 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Оцінка 2 б. (100%) 

За цим показником оцінка склала максимальні 2 бали, оскільки на сайті Сумської міської 

ради є розділ, присвячений питанням реалізації бюджету участі48, а громадяни можуть 

голосувати за проекти онлайн49.  

 

                                                                                                                                                       
43 https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8766-gromadskij-byudzhet-18-proektiv-mistyan-realizuyut-

koshtom-miskogo-byudzhetu.html  
44 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2743-proekti-peremozhtsi.html  
45 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/8024-pro-golosuvannya-za-proekti-podani-u-2017-

rotsi.html  
46 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2016-mr/4921-29-hrudnia-xix-pozacherhova-sesiia-

sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykannia.html.  
47 http://bi.prozorro.org/http/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/AEKDQfe/state/analysis.  
48 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html  
49 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/8024-pro-golosuvannya-za-proekti-podani-u-2017-

rotsi.html  

https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8766-gromadskij-byudzhet-18-proektiv-mistyan-realizuyut-koshtom-miskogo-byudzhetu.html
https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/8766-gromadskij-byudzhet-18-proektiv-mistyan-realizuyut-koshtom-miskogo-byudzhetu.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/2743-proekti-peremozhtsi.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/8024-pro-golosuvannya-za-proekti-podani-u-2017-rotsi.ht
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/8024-pro-golosuvannya-za-proekti-podani-u-2017-rotsi.ht
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2016-mr/4921-29-hrudnia-xix-pozacherhova-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykannia.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2016-mr/4921-29-hrudnia-xix-pozacherhova-sesiia-sumskoi-miskoi-rady-vii-sklykannia.html
http://bi.prozorro.org/http/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/AEKDQfe/state/analysis
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/8024-pro-golosuvannya-za-proekti-podani-u-2017-rotsi.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/partitsipatornij-byudzhet/8024-pro-golosuvannya-za-proekti-podani-u-2017-rotsi.html
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Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації  

Оцінка 0 б. 

За цим показником оцінка 0 балів, оскільки титульні списки капітальних видатків 

оприлюднені не в машиночитному форматі 50 , крім того, не використовується жодної 

онлайн-платформи для пооб’єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки.  

  

                                                
50 https://dim.smr.gov.ua/category/titulni-spiski/  

https://dim.smr.gov.ua/category/titulni-spiski/
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017 МІСТА СУМИ 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Оцінка 5 б. (100%) 

За цим показником оцінка максимальна – 5 балів. Це пов’язано з тим, що оприлюднено всі 

проекти рішень про затвердження квартального звіту про виконання бюджету, з усіма 

додатками і вчасно (проект рішення про виконання бюджету за 1 квартал 2017 року 

оприлюднено 26.04.17, прийнято 31.05, оприлюднено 02.06, проект рішення про 

виконання бюджету за 1 півріччя 2017 року оприлюднено 27.07.17, прийнято 27.09, 

оприлюднено 02.10, проект рішення про виконання бюджету за 9 місяців 2017 року 

оприлюднено 24.10.17, прийнято 29.11, оприлюднено 04.12)51.  

Рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету теж оприлюднені, з 

усіма додатками52 .  

Наскільки отримана оцінка відповідає максимальному показнику.  

Далі розгорнутий опис по кожному критерію, з поясненням, конкретизацією та 

посиланнями на приклади,  в чому полягає відповідність, а в чому невідповідність 

кожному критерію. Увага, щоб вставити лінки, користуйтесь, будь ласка, інструментом 

посторінкових виносок. Видаліть текст, який виділено червоним кольором, зі звіту 

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Оцінка 5 б. (100%) 

За цим показником оцінка максимальна – 5 балів. 

Проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету оприлюднено53, в 

повному обсязі і з усіма додатками (див. проект рішення №14, оприлюднений 30 січня 

2018 року54), більше ніж за 20 днів до голосування.  

Рішення про затвердження звіту про виконання бюджету оприлюднене (див. рішення 

3097-МР від 28 лютого 2018 року55), разом із усіма додатками.  

 

                                                
51 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2017-mr-

p.html  
52 https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Poriadok_sesii/2018/05_23/1/8.pdf  
53 

https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Sesii/2018/01/30/14/14.doc&emb

edded=true  
54 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html#info-

t406  
55 https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2018-mr.html  

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2017-mr-p.html
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2017-mr-p.html
https://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Poriadok_sesii/2018/05_23/1/8.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Sesii/2018/01/30/14/14.doc&embedded=tr
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Proekty/Sesii/2018/01/30/14/14.doc&embedded=tr
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html#info-t406
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/proekti-dokumentiv/proekti-rishen-sumskoji-miskoji-radi/2018-mr-p.html#info-t406
https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/rishennya-miskoji-radi/2018-mr.html
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Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Оцінка 1,5 б (50%). 

За цим показником оцінка 1,5 балу, оскільки звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм оприлюднені не всіма розпорядниками 56 57 , а дату оприлюднення неможливо 

визначити.  

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Оцінка 2,5 бали (0,83%) 

За цим показником оцінка склала 2,5 бали із 3 можливих.  

Звіт про виконання ПСЕР оприлюднено (прийнято рішенням СМР від 28.02.18 № 308158), 

вчасно, проте з неповним переліком додатків 59  – саме це і знизило оцінку від 

максимальної.  

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Оцінка 2 б. (66,7%) 

За цим показником оцінка склала 2 бали із 3 можливих. 

У Сумах відбулось публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету, 

як частина звіту міського голови60. Цей звіт був анонсований на сайті міської ради61, проте 

відбувся він пізніше 20 квітня – 28 березня 2018 року.  

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Оцінка 0 б. 

За цим критерієм оцінка 0 балів, адже ні річний, ні квартальний звіти про виконання 

бюджету не оприлюднюються в машиночитному форматі.  

 

                                                
56 https://dim.smr.gov.ua/pasporti-byudzhetnix-program/  
57 http://osvita.smr.gov.ua/pasporty-byudzhetnyh-program/  
58 
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/28.02.2018/3081.doc

&embedded=true  
59 

https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/28.02.2018/3081.doc

&embedded=true  
60 https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miskij-golova/zviti/9849-zvit-sumskogo-miskogo-golovi-oleksandra-lisenka-

pered-gromadoyu-mista-sumi-za-2017-rik.html  
61 https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/9657-oleksandr-lisenko-prozvitue-pered-gromadoyu-za-dva-

tizhni.html  

https://dim.smr.gov.ua/pasporti-byudzhetnix-program/
http://osvita.smr.gov.ua/pasporty-byudzhetnyh-program/
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/28.02.2018/3081.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/28.02.2018/3081.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/28.02.2018/3081.doc&embedded=true
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/Sesii/2018/28.02.2018/3081.doc&embedded=true
https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miskij-golova/zviti/9849-zvit-sumskogo-miskogo-golovi-oleksandra-lisenka-pered-gromadoyu-mista-sumi-za-2017-rik.html
https://smr.gov.ua/uk/miska-vlada/miskij-golova/zviti/9849-zvit-sumskogo-miskogo-golovi-oleksandra-lisenka-pered-gromadoyu-mista-sumi-za-2017-rik.html
https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/9657-oleksandr-lisenko-prozvitue-pered-gromadoyu-za-dva-tizhni.html
https://smr.gov.ua/uk/novini/miska-vlada-news/9657-oleksandr-lisenko-prozvitue-pered-gromadoyu-za-dva-tizhni.html
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Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Оцінка 0 б. 

За цим показником оцінка 0 балів, оскільки звіти з оцінки ефективності бюджетних 

програм не оприлюднювались взагалі.  

 

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

аудит")  

Оцінка 0 б. 

Оскільки оцінка виконання бюджету силами громадськості взагалі не проводилася, то за 

цим показником оцінка 0 балів.  

 


