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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 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

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

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, 
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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».  

«Підготовка цього звіту стала можливою завдяки щирій підтримці американського 

народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Зміст є 

відповідальністю Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) і не обов’язково відображає 

точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.» 

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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ВИСНОВКИ  

За результатами оцінки прозорості бюджету Гречаноподівської ОТГ 

 
За результатами незалежного експертного оцінювання прозорості бюджету 2018 року у 

Гречаноподівській ОТГ засвідчено непрозорий місцевий бюджет або рівень прозорості 

бюджетного процесу у 16% від максимального показника. 

Отримана оцінка свідчить про те, що Гречаноподівська сільська рада не виконує більшість 

вимог в частині оприлюднення інформації̈ та рішень про бюджет, а також не використовує 

елементи залучення громадян до прийняття бюджетних рішень, або елементи 

інновативних практик в бюджетному процесі. 

По етапу складання бюджету отримана оцінка відповідає задовільному рівню 

прозорості або 20,6% від максимального показника.  

Максимального 100% рівня досягнуто лише по одному показнику "Стратегія розвитку 

громади". Документ своєчасно затверджено радою та оприлюднено на офіційному сайті у 

повному обсязі. За показником "Програма соціально-економічного розвитку" отримано 

оцінку у 50%, показник "Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим 

два бюджетні роки" отримав нульове значення через відсутність затвердженого та 

оприлюдненого документу. 

За показниками прозорості бюджетного процесу отримано нульові оцінки. Це стосується 

показників щодо активного залучення громадян до участі в процесі формування проекту 

бюджету: "Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори", "Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік" та 

"Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний 

рік". 

Інновативний показник "Розділ бюджет на сайті" відповідає максимальному значенню 

лише на 25 %. Системне, повне та своєчасне наповення та оновлення розділу всією 

бюджетною інформацією дозволить суттєво підвищити оцінку прозорості бюджету за цим 

етапом.  

По етапу розгляду та затвердження бюджету отримана оцінка відповідає 

задовільному рівню прозорості або 20,1% від максимального показника. 

Рівень прозорості етапу розгляду та затвердження бюджету знаходиться на тому ж рівні, 

що і на етапі складання бюджету. Результативні показники відкритості інформації за цим 

етапом це "Рішення про бюджет" і "Паспорти бюджетних програм" (по 67% відповідно). 

Показники відкритості інформації "Проект рішення про місцевий бюджет" та "Бюджетні 

запити" мають нульові значення через відсутність оприлюднених документів.  

Показники прозорості на етапі розгляду та прийняття рішення про бюджет також мають 

нульові оцінки. Радою не залучаються громадяни до процесу формування бюджету. За 

показником "Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)" отримана оцінка "0". Показники "Обговорення 

проекту на бюджетній комісії" та "Прийняття рішення про місцевий бюджет" 

відповідають 40% максимального показника. Підвищити рівень прозорості проведення 

засідання комісій та сесій, на яких обговорюється та затверджується рішення про бюджет, 

необхідно через своєчасне анонсування засідань та оприлюднення протоколу та 

стенограми (відео/аудіо записів) засідань на офіційному сайті.  
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Важливим чинником прозорості у прийнятті рішень є забезпечення безперешкодного 

доступу громадян, що наразі стає неможливим навіть відсутність належного анонсування. 

Інновативний механізм "бюджет для громадян" радою не запроваджено у 2018 році. 

Зазначимо, що реалізація такого механізму є ознакою не тільки відкритості та прозорості 

влади, але й здатна підвищити рівень довіри громадян до дій влади.  

По етапу виконання бюджету отримана оцінка свідчить про непрозорий рівень або 

відповідає 11,6% від максимального показника. 

Майже вся інформація, яка підлягає оприлюдненню за цим етапом, на сайті відсутня. 

Радою не оприлюднюються проекти рішення про внесення змін до бюджету та 

затверджені рішення, титульні списки капітальних видатків, інформація про діяльність 

комунальних підприємств – ці показники мають нульове значення. 

Варто відокремити, що радою оприлюднюються річні плани закупівель зі змінами. Однак, 

плани закупівель оприлюднено не у машиночитному форматі. 

Показник прозорості "Бюджет участі" має нульову оцінку. В 2018 році в раді ще не 

впроваджено реалізацію цього інструменту залучення громадян до активної участі в 

бюджетний процес.  

Найвищі оцінки за етапом отримано по інновативних показниках. На 75% від 

максимального рівня відповідає показник "Доброчесність використання системи 

закупівель Prozorro". Радою не затверджено нормативно-правовий акт, що регулює 

здійснення допорогових закупівель з використанням платформи Prozorro, проте відсоток 

таких закупівель становить більше ніж 50%.  

Однак, інші інновативні показники поки залишаються на нульовому рівні. Критерії 

"Ефективність комунальних підприємств", "Онлайн-інструменти в реалізації бюджету 

участі", "Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації" оцінені як "0" через 

відсутність оприлюдненої інформації.  

По етапу звітування отримана оцінка свідчить про непрозорий рівень або відповідає 

9,5% від максимального показника.  

За етапом звітування засвідчено фактично найнижчий відсоток прозорості серед усіх 

етапів бюджетного процесу Гречаноподівської ОТГ. 

Радою взагалі не оприлюднюються проекти рішень про квартальні або річний звіт про 

використання коштів. Що стосується бюджетної звітності, також не оприлюднені всі 

рішення про затвердження квартальних звітів про використання бюджетних коштів у 

повному обсязі. Рішення про затвердження річного звіту про використання бюджетних 

коштів (20%) та звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку (33%) 

оприлюднені несвоєчасно та без додатків.  

Повністю закритою є інформація щодо звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм всіх головних розпорядників бюджетних коштів (0%). 

Проведення публічного представлення інформації про виконання місцевого бюджету, як 

одного із важливих чинників прозорості влади, також потребує максимальної уваги. 

Наразі відповідного заходу в громаді не проведено. 

Інновативні практики на етапі звітування також не впроваджено. Показники 

"Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в машиночитному 
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форматі", "Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм" та 

"Залучення громадян до оцінки виконання бюджету" мають нульові значення.  

Параметр відкритості інформації за всіма етапами бюджетного процесу має 

задовільний рівень (22%). Найбільш відкритою інформацією в Гречаноподівській ОТГ є 

інформація на етапі складання проекту бюджету. Загалом, на всіх етапах бюджетного 

процесу владою здійснюються деяки кроки щодо оприлюднення інформації. Однак, вони 

не системні, а у своїй більшості документи оприлюднюються не у повному обсязі (без 

додатків). Підвищити рівень відкритості можна за рахунок виконання вимог 

законодавства щодо своєчасного оприлюднення всієї інформації про бюджет на 

офіційному сайті ради. 

Параметр прозорості рішень за всіма етапами бюджетного процесу має непрозорий 

рівень (8%). 

Нульові показники параметру прозорості засвідчено на трьох етапах бюджетного процесу 

(складання, виконання бюджету та звітування). Отримана оцінка свідчить про відсутність 

дієвих механізмів залучення громадян до участі у бюджетному процесі. В громаді не 

проводяться консультації з громадянами з питань проекту бюджету, бюджетні слухання, 

не залучені до формування проектів бюджету багатостороння дорадча група. На 

початковому рівні інструменти прозорості запроваджено на етапі розгляду та прийняття 

рішення про бюджет.  

Параметр інновативних практик за всіма етапами бюджетного процесу має 

непрозорий рівень (13,6%).  

Варто відмитити, що хоча запровадження інновативних механізмів не є законодавчим 

обов'язком, радою ці механізмі поступово залучаються у бюджетний процес. На 

офіційному сайті створено та наповнюється інформацією розділ "Про бюджет", 

використовуються платформа Єдиного веб-порталу використання публічних коштів E-data 

та майданчик здійснення закупівель Prozorro. Загалом, використання інновацій в 

бюджетному процесі свідчить про намагання ради відповідати сучасним тенденціям 

розвиненого інформаційного суспільства.  

Хоча бюджетний процес за результатами оцінювання в Гречаноподівській ОТГ є в цілому 

непрозорим, варто відзначити, що в раді започатковано впровадження практик прозорості. 

Так, найкращими практиками забезпечення прозорості є оприлюднення деяких 

бюджетних документів: програми соціально-економічного розвитку, рішення про 

затвердження бюджету, актуалізованих паспортів бюджетних програм, звітів про 

виконання бюджету та Програми соціально-економічного розвитку. Однак, для 

забезпечення прозорості прийняття рішень всі бюджетні документи підлягають 

своєчасному оприлюдненню та у повному обсязі. Започаткування деяких елементів 

інновативних практик (майданчик Prozorro, портал E-data) демонструє, що громадою вже 

обрано напрямок розвитку в цілому та взято на себе певні зобов'язання щодо підвищення 

прозорості у бюджетному процесі. 

Першочерговими кроками для підвищення прозорості бюджету є повне та своєчасне 

оприлюднення всієї бюджетної інформації на всіх етапах бюджетного процесу. Важливим 

чинником прозорості влади є залучення громадян до участі у формування, виконанні 

бюджету та звітування про його виконання. Максимального рівня за цим показником 

можливо досягнути завдяки впровадженню заходів із консультацій з громадскістю щодо 

проектів бюджету (в тому числі он-лайн консултатцій), збору пропозицій від громадян під 

час бюджетних слухань. Окремими інструментами залучення громадян є реалізація 
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бюджету участі, який спрамований в тому числі і на налагодження взаємодії між 

громадою та владою. Абсолютно інновативним кроком може стати реалізація механізму 

"бюджету для громадян", який покликаний, в першу чергу, в доступному вигляді та 

спрощеною мовою надавати уявлення мешканцям громади про показники бюджету.  

Ще одним кроком на шляху підвищення прозорості є запровадження відповідних практик 

у процесі звітування про використання бюджету. Всі проекти рішень та рішення щодо 

звітування (квартальні, річні звіти, звіти про виконання паспортів бюджетних програм, 

звіт про виконання ПСЕР) підлягають обов'язковому та невідкладному оприлюдненню на 

офіційному сайті. Проведення публічного представлення інформації про виконання 

бюджету перед громадою у встановлені законодавством терміни є одним із важливих 

чинників відкритості та прозорості влади. 

Таким чином, шляхом виконання базових вимог законодавства щодо оприлюднення 

бюджетної інформації, залучення громадян до активної участі до формування проектів 

бюджету та запровадження інновативних практик по всіх етапах бюджетного процесу 

дозволить громаді суттєво підвищити рівень прозорості бюджету та в цілому перейти на 

значно новий рівень взаємодії із мешканцями громади. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Рекомендації надані по всіх показниках бюджетного процесу громади, по яким під час 

оцінювання не було отримано максимального значення у 100%.  

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

бюджетні роки (0%)  

Рекомендовано проект прогнозу доходів та видатків на плановий та наступні за плановим 

два бюджетні роки оприлюднювати на офіційному сайті із дотриманням термінів - за 20 

днів до розгляду. 

Рішення про затвердження прогнозу доходів та видатків на плановий та наступні за 

плановим два бюджетні роки оприлюднювати на офіційному сайті ради. 

 

2. Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік 

(0%) 

Рекомендовано затвердити нормативно-правовий акт, який передбачає процедури збору 

пропозицій від громадян ще під час складання бюджету на наступний рік (із зазначенням 

відповідальних за збір пропозицій, способів отримання та строків збору пропозицій). 

Відповідні заходи зі збору пропозицій від громадян проводити в період з 15 липня по 15 

жовтня року, що передує року, на який планується бюджет. Звіт про отримані пропозиції 

від громадськості під час складання бюджету на наступний рік, а також про враховані та 

не враховані пропозиції та обґрунтування таких рішень оприлюднювати на офіційному 

сайті. 

 

3. Програма соціально-економічного розвитку (50%) 

Рекомендовано оприлюднювати на офіційному сайті ради затверджену Програму 

соціально-економічного розвитку громади з повним переліком обов'язкових додатків. 

Згідно з Постановою КМУ №621 від 26.04.2003р. "Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету" затверджена радою ПСЕР має містити наступні додатки: 

- Основні показники (згідно з установленими Мінекономіки зразками); 

- Заходи щодо забезпечення виконання завдань програм економічного і соціального 

розвитку АР Крим, області, району, міста на наступний рік;  

- Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається 

фінансувати в наступному році; 

- Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати в наступному році за 

рахунок бюджетних коштів; 

- Закупівля продукції (товарів, робіт та послуг) для регіональних потреб; 

- Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності. 

 

4. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на 

наступний рік (0%) 

Рекомендовано розробити та затвердити нормативно-правовий акт, яким передбачити 

процедури роботи дорадчого органу із залученням його до бюджетного процесу. 

Багатостороння дорадча група, у склад якої входили б представники різних зацікавлених 

сторін (представники виконавчих органів омс, депутати, представники громадськості, 

науковці, бізнес), залучається до процесу розробки бюджету на наступний рік в період з 15 

липня до моменту подання проекту бюджету на розгляд депутатських комісій. Звіт про 

враховані та невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування 

пропозицій, отриманих від робочої групи, оприлюднювати на офіційному сайті. 
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5. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори (0%) 

Рекомендовано розробити та затвердити нормативно-правовий акт, який передбачає 

процедури та порядок проведення консультацій з громадськістю (громадських слухань) з 

будь-яких питань (Положення, або процедури Громадських слухань, передбачені в статуті 

громади), або спеціалізований документ – лише з питань місцевих податків та зборів. 

Обговорення з громадськістю проектів рішень про місцеві податки та збори проводити в 

період з 1 січня до 1 липня року, який передує тому, на який відбувається планування. Звіт 

про враховані та невраховані пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування 

отриманих пропозицій щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний 

рік оприлюднювати на офіційному сайті. 

 

6. Розділ бюджет на сайті (25%) 

З метою ефективного використання інформаційного ресурсу та всебічного і системного 

інформування громадян про бюджет, рекомендовано доповнити розділ наступними 

показниками: 

- перелік головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ 

та посилання на їх сторінки на порталі E-Data;  

- рішення про внесення змін до бюджету із всіма додатками; 

- Програму соціально-економічного розвитку громади; 

- актуальну версію бюджету з урахуванням усіх змін, що були внесені в нього 

протягом року;  

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм ГРБК; 

- кошторис на утримання ради та посилання на портал відкритих даних (свій або 

державний), де всі бюджетні дані оприлюднені у машиночитних форматах; 

- титульний перелік капітальних видатків та створення інтерактивної онлайн-

платформи із пооб’єктною візуалізацією капітальних видатків; 

- розробити та оприлюднити "бюджет для громадян" з метою презентування 

ключової фінансової інформації у простий та зрозумілий спосіб для громадськості; 

- оприлюднити посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де 

бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах; 

- посилання на всю інформацію щодо бюджету участі, в разі, якщо такий 

реалізується в громаді. 

 

7. Проект рішення про місцевий бюджет (0%) 

Рекомендовано оприлюднювати на офіційному сайті проект рішення про бюджет у 

повному обсязі (із всіма додатками та пояснювальною запискою відповідно до ст. 76 

Бюджетного Кодексу) та із дотриманням термінів – не менш ніж за 20 днів до розгляду на 

сесії. 

 

8. Бюджетні запити (0%) 

Рекомендовано оприлюднювати на офіційному сайті бюджетні запити всіх головних 

розпорядників бюджетних коштів за всіма формами, встановленими Наказом Мінфіну від 

17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 

місцевих бюджетів", не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання депутатської̈ комісії̈ 

(орієнтовно, до 1 вересня року, який передує року, на який складається бюджет). 
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9. Рішення про бюджет (66,67%) 

Рекомендовано оприлюднювати затверджене рішення про бюджет громади на офіційному 

сайті із дотриманням термінів не пізніше, ніж через 5 днів після затвердження). 

 

10. Паспорти бюджетних програм (66,67%) 

Рекомендовано оприлюднювати паспорти бюджетних програм всіх головних 

розпорядників бюджетних коштів не пізніше ніж 18 лютого поточного року. 

 

11. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії (20%) 

Рекомендовано запровадити своєчасне анонсування засідань постійних депутатських 

комісій, в тому числі, з питань бюджету, із забезпеченням безперешкодного доступу 

громадян. Протоколи засідань та стенограм (відео/аудіо записів засідань) постійних 

комісій оприлюднювати на офіційному сайті. 

 

12. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання) (0%) 

Рекомендовано розробити та затвердити нормативно-правовий акт (Положення, або 

Статут громади), який передбачає процедури проведення консультацій з громадськістю 

(громадських слухань) щодо бюджету, або НПА загального порядку, який передбачає 

процедури проведення громадських слухань з будь-яких питань.  

Проводити бюджетні слухання щодо проекту рішення про бюджет заздалегідь, до 

оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на наступний рік, який 

виноситься на розгляд сесії. 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, 

оприлюднювати на офіційному сайті. 

 

13. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік (40%) 

Рекомендовано запровадити практику своєчасного анонсування засідань сесій із 

забезпеченням безперешкодного доступу громадян. Оприлюднювати стенограми (або 

аудіо/відео-запису) пленарного засідання сесії, в тому числі, на якій було прийнято 

рішення про бюджет.  

 

14. "Бюджет для громадян" (0%) 

Рекомендовано розробити та оприлюднити "бюджет для громадян" як окремий документ, 

що доступно та в зручній формі надає можливість громадянам ознайомитися із 

показниками бюджету сільської ради. "Бюджет для громадян" повинен містити текстове 

пояснення про головні напрямки бюджетної̈ політики, викладені доступною, не технічною 

мовою, та графічні матеріали, які в спрощеному вигляді подають інформацію про бюджет 

на наступний рік. За загальною практикою, "бюджет для громадян" оприлюднюють 

наприкінці року, який передує року, на який приймається бюджет. 

 

15. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації (0%) 

Рекомендовано запровадити практику використання інтерактивної он-лайн платформи для 

візуалізації бюджету, наприклад, за допомогою національного сервісу "Відкритий 

бюджет".  

Розробити власні інтерактивні механізми або залучити вже існуючи для здійснення 

консультацій з громадськістю з питань бюджету, які дозволять громадянам в онлайн 

режими надавати свої пропозиції та зауваження до проекту бюджету. 
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16. Зміни до рішення про бюджет (0%) 

Рекомендовано впровадити практику оприлюднення на офіційному сайті всіх проектів 

рішень про внесення змін до бюджету у повному обсязі (із всіма додатками). Для 

максимального рівня прозорості за цим показником рекомендовано оприлюднювати 

зазначені проекти рішень не менше ніж за 20 робочих днів до розгляду на сесії.  

Всі рішення про внесення змін до бюджету оприлюднювати у повному обсязі (із всіма 

додатками) на одній сторінці та своєчасно (не пізніше, ніж через 5 днів після 

затвердження). 

Окремо варто оприлюднювати актуальну версію бюджету з урахуванням всіх внесених 

змін протягом року.  

 

17. Єдиний веб-портал використання публічних коштів (E-Data) (50%) 

Для максимально результативного оцінювання цього показника рекомендовано 

оприлюднити на офіційному сайті перелік головних розпорядників бюджетних коштів з 

кодами ЄДРПОУ та проводити системну роботу з наповнення та оновлення 

зареєстрованих кабінетів на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів. 

 

18. Закупівлі (67%) 

Рекомендовано річні плани закупівель та зміни до них оприлюднювати в машиночитному 

форматі. 

 

19. Титульні списки капітальних видатків (0%) 

Рекомендовано титульні списки капітальних видатків на бюджетний рік затверджувати з 

інформацією щодо конкретизації об’єктів (найменування об’єктів, місцезнаходження, 

кошторисна вартість, терміни початку та закінчення робіт тощо) та оприлюднювати на 

офіційному сайті. 

 

20. Діяльність комунальних підприємств (0%)  

Рекомендовано розробити та запровадити у практику розділ, відведений для 

інформування про діяльність комунальних підприємств, в якому системно 

оприлюднювати повну інформацію про КП:  

- перелік із інформацією про КП (назва, сфера діяльності, керівник, контактні 

відомості, ЄДРПОУ) 

- фінансові плани та звіти про їх виконання,  

- укладені договори щодо робіт та послуг і реєстри боргових зобов'язань у форматі 

електронних таблиць.  

Оприлюднювати інформацію про діяльність комунальних підприємств у машиночитному 

форматі: перелік КП, фінансова звітність та реєстри боргових зобов'язань. 

 

21. Бюджет участі (0%) 

Рекомендовано впровадити у громаді механізм реалізації бюджету участі. Разом з тим, 

затвердженим Положенням передбачити процедури його реалізації, склад конкурсної 

комісії з відбору проектів. Протоколи засідання відповідної комісії підлягають 

оприлюдненню. У Положенні про бюджет участі передбачити надання громадянам 

можливості голосування за громадські проекти очно.  
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22. Ефективність комунальних підприємств (0%) 

Рекомендовано впровадити практику створення наглядових рад при комунальних 

підприємствах. Також оприлюднювати по кожному комунальному підприємству 

фінансові плани та звіти про їх виконання. 

  

23. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro (75%) 

Рекомендовано розробити та затвердити нормативно-правовий акт, яким регулюється 

здійснення закупівель з використанням платформи Prozorro для допорогових закупівель. 

 

24. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі (0%) 

Рекомендовано в разі реалізації бюджету участі, розробити та запустити окремий онлайн 

ресурс (або підключитись до існуючих платформ бюджету участі), де громадяни будуть 

мати можливість он-лайн голосування за подані проекти.  

 

25. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації (0%) 

Рекомендовано оприлюднювати титульні списки капітальних видатків у машиночитних 

форматах, в тому числі, використовувати інтерактивну онлайн платформу пооб’єктного 

оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

 

26. Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм (0%) 

Рекомендовано проводити гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм. 

Результати про проведений аналіз оприлюднювати на офіційному сайті.  

 

27. Квартальні звіти про виконання бюджету (10%) 

Рекомендовано всі проекти рішень про затвердження квартальних звітів оприлюднювати у 

повному обсязі (зі всіма додатками) та своєчасно – не пізніше, ніж за 20 робочих днів до 

розгляду. 

 

Всі рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету 

оприлюднювати в повному обсязі (з усіма додатками) та своєчасно (не пізніше, ніж через 

5 робочих днів після затвердження).  

 

28. Річний звіт про виконання бюджету (20%) 

Рекомендовано проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету 

оприлюднювати у повному обсязі (зі всіма додатками) та своєчасно – не пізніше, ніж за 20 

робочих днів до розгляду. 

 

Рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету також підлягає 

оприлюдненню у повному обсязі (зі всіма додатками).  

 

29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм (0%) 

Рекомендовано своєчасно оприлюднювати звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм всіма головними розпорядниками бюджетних коштів – разом з оприлюдненням 

річного звіту про виконання бюджету. 

 

30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку (33%) 

Річний звіт про виконання ПСЕР рекомендовано оприлюднювати на офіційному сайті в 

повному обсязі (з усіма обов'язковими додатками, з якими затверджується Програма 
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соціально-економічного розвитку на поточний рік) та своєчасно (через 5 днів після 

затвердження). 

 

31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік (0%) 

Річний звіт про виконання бюджету рекомендовано проводити публічно на відкритій 

зустрічі із громадою та своєчасно анонсувати проведення такого заходу.  

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету повинно відбутися 

не пізніше, ніж 20 березня року, наступного за звітним. 

 

32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі (0%) 

Рекомендовано квартальні та річні звіти про витрачання коштів місцевого бюджету 

оприлюднювати в машиночитних форматах. 

 

33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм 

(0%) 

Рекомендовано впровадити практику з оприлюднення звітів за результатами оцінки 

ефективності виконання бюджетних програм всіма головними розпорядниками 

бюджетних коштів по всіх бюджетних програмах. 

 

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

(0%) 

Рекомендовано запровадити практику залучення громадян до оцінки виконання бюджету 

(т.з. учасницький аудит).  

 

35. Внутрішній аудит (0%) 

Рекомендовано розробити та затвердити нормативно-правовий акт, що регулює всі 

процедури проведення внутрішнього аудиту та запровадити практику його проведення 

громадою із оприлюдненням результатів. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018Р. ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ  ОТГ 

 

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

бюджетні роки  

Отримана оцінка – 0% 

Прогноз доходів та видатків на плановий та 2019-2020 роки не схвалено рішенням ради та 

не оприлюднено на офіційному сайті. 

Проект прогнозу доходів та видатків не оприлюднено на сайті своєчасно - за 20 днів до 

розгляду. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади 

Отримана оцінка – 100% 

Стратегію розвитку Гречаноподівської ОТГ на 2018 – 2026 роки затверджено рішенням 

ради та оприлюднено на офіційному сайті1. 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка – 50%  

Про програму соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2018-

2022 роки затверджено рішенням ради 461-38/VІІ від 15.12.17р. та оприлюднено на 

офіційному сайті2. 

Максимального рівня за цим показником досягнуто по критеріям своєчасності прийняття 

та оприлюднення ПСЕР. 

За критерієм наявності всіх необхідних додатків до програми відповідно до Постанови 

КМУ №621 від 26.04.2003р. "Про розроблення прогнозних і програмних документів 

економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету" – оцінка 

0.  

Своєчасність оприлюднення рішення про схвалення програми соціально-економічного 

розвитку не підтверджена датою оприлюднення рішення на сайті (не пізніше, ніж через 5 

днів після прийняття) – тому оцінка за критерієм "0". 

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

рік 

Отримана оцінка – 0% (0 із 4 критеріїв) 

Радою не затверджено нормативно-правовий акт, який передбачає процедури збору 

пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік. Такий документ 

має визначати відповідальних за збір пропозицій від громадян, роз’яснення щодо видів 

видатків, до яких громадяни можуть подавати свої пропозиції, спосіб подання пропозицій, 

строки збору пропозицій, в які орган місцевого самоврядування бере на себе зобов’язання 

щодо подальшого розгляду та врахування пропозицій, які надійдуть від громадян, а також 

                                                
1 http://grechotg.at.ua/index/strategichnij_plan_rozvitku/0-34  
2 http://grechotg.at.ua/sesii/38_sesija.docx  

http://grechotg.at.ua/index/strategichnij_plan_rozvitku/0-34
http://grechotg.at.ua/sesii/38_sesija.docx
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як орган місцевого самоврядування відзвітує про результати збору пропозицій від 

громадян та свої рішення щодо врахування чи неврахування отриманих пропозицій. 

Відповідні заходи зі збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на 2018 

рік радою не проводилися. 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік 

Отримана оцінка – 0% (0 із 5 критеріїв) 

Радою не використовується інструмент залучення багатосторонньої дорадчої групи, у 

склад якої входили б представники різних зацікавлених сторін (представники виконавчих 

органів омс, депутати, представники громадськості, науковці, бізнес), до процесу 

розробки бюджету на наступний рік. Не затверджено нормативно-правовий акт, який 

передбачає процедури роботи такого дорадчого органу та звітування про діяльність. 

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

Отримана оцінка – 0% (0 із 4 критеріїв) 

У громади відсутній документ, який передбачає процедури та порядок проведення 

консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та збори (Статут 

чи інший нормативно-правовий акт, за загальними процедурами якого можуть відбуватись 

громадські обговорення). Відповідні консультації не проводились у бюджетному році в 

період з 1 січня до 1 липня року, який передує тому, на який відбувається планування. Звіт 

про враховані та невраховані пропозиції з обгрунтуванням підстав для неврахування 

отриманих пропозицій щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний 

рік не оприлюднено на сайті ради. 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Отримана оцінка – 25% (4 із 16 критеріїв) 

На офіційному сайті громади є окремий розділ, відведений для інформування про 

бюджет3. Однак, цей розділ не наповнений всією бюджетною документацією. У розділі 

оприлюднено: 

- рішення про затвердження бюджету із всіма додатками; 

- паспорти бюджетних програм ГРБК разом з наказами про їх затвердження; 

- актуалізовані паспорти бюджетних програм ГРБК разом із наказами; 

 

Для повної відкритості інформації про бюджет розділ варто доповнити наступними 

показниками:  

- перелік головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів ЄДРПОУ 

та посилання на їх сторінки на порталі E-Data;  

- рішення про внесення змін до бюджету із всіма додатками; 

- Програму соціально-економічного розвитку громади; 

- актуальну версію бюджету з урахуванням усіх змін, що були внесені в нього 

протягом року;  

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм ГРБК; 

- кошторис на утримання ради та посилання на портал відкритих даних (свій або 

державний), де всі бюджетні дані оприлюднені у машиночитних форматах; 

                                                
3 http://grechotg.at.ua/index/bjudzhet/0-39  

http://grechotg.at.ua/index/bjudzhet/0-39


 

 

 

19 

- титульний перелік капітальних видатків та створення інтерактивної онлайн-

платформи із пооб’єктною візуалізацією капітальних видатків; 

- розробити та оприлюднити "бюджет для громадян" з метою презентування 

ключової фінансової інформації у простий та зрозумілий спосіб для громадськості; 

- оприлюднити посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де 

бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах; 

- посилання на всю інформацію щодо бюджету участі, в разі, якщо такий 

реалізується в громаді. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018Р. ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ  

ОТГ 

 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Отримана оцінка – 0%  

Радою не оприлюднено проект рішення про бюджет на 2018 рік у повному обсязі (із всіма 

додатками та пояснювальною запискою) на офіційному сайті за 20 днів до розгляду на 

сесії.  

Показник 9. Бюджетні запити  

Отримана оцінка – 0%  

Радою не застосовується практика оприлюднення на офіційному сайті бюджетних запитів 

головних розпорядників бюджетних коштів, але не за всіма формами, встановленими 

Наказом Мінфіну від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних 

запитів для формування місцевих бюджетів".  

Показник 10. Рішення про бюджет  

Отримана оцінка – 66,67%  

На офіційному сайті неможливо встановити дату оприлюднення рішення про 

затвердження бюджету Гречаноподівської. Рішення повинно оприлюднюватися не 

пізніше, ніж через 5 днів після прийняття. 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Отримана оцінка – 66,67% 

На офіційному сайті неможливо встановити дату оприлюднення головними 

розпорядниками бюджетних коштів паспортів бюджетних програм. Паспорти бюджетних 

програм повинні оприлюднюватися всіма ГРБК своєчасно (не пізніше, ніж 18 лютого 2018 

року). 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Отримана оцінка – 20%  

Проект бюджету обговорювався на засіданні постійної комісії з питань бюджету. Однак, 

засідання комісії не анонсується та, відповідно, відбулося без присутності представників 

ЗМІ та зацікавлених громадян. Тобто, безперешкодний доступ громадян до засідання не 

забезпечено. Протокол засідання, стенограма (відео/аудіо запис) не оприлюднені на 

офіційному сайті.  

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

Отримана оцінка – 0% (0 із 4 критеріїв) 

Радою не затверджено нормативно-правовий акт (Положення, або Статут громади), який 

передбачає процедури проведення консультацій з громадськістю (громадських слухань) 

щодо бюджету, або НПА загального порядку, який передбачає процедури проведення 
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громадських слухань. Відповідні бюджетні слухання Гречаноподівською сільською радою 

не проводилися. 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Отримана оцінка – 40% (1 із 5 критеріїв) 

Сесія сільської ради, на який затверджено бюджет на 2018 рік, відбулася 15.12.2017р.4, 

однак не була заздалегідь анонсована. Протокол засідання оприлюднено5. 

Через відсутність анонсування заходу громадянам не було забезпечено безперешкодний 

доступ до засідання сесії.  

За показником "Оприлюднення стенограми (або аудіо/відео-запису) пленарного засідання 

сесії, на якій було прийнято рішення про бюджет" – отримано нульове значення через 

відсутність відповідної практики в раді.  

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка – 0% (0 із 5 критеріїв) 

Сільською радою у 2018 році не запроваджено практику розробки та оприлюднення 

"бюджету для громадян" як простого та доступного пояснення показників бюджету для 

громадян.  

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Отримана оцінка – 0% (0 із 2 критеріїв) 

Громада не використовує інтерактивні онлайн платформи для візуалізації бюджету. 

Громада не використовує онлайн-інструменти здійснення консультацій з громадськістю з 

питань бюджету, які надають можливість громадянам в онлайн режими надавати свої 

пропозиції та зауваження до проекту бюджету. 

  

                                                
4 http://grechotg.at.ua/sesii/38_sesija.docx  
5 http://grechotg.at.ua/sesii/richenna/protokol_38-ji_sesiji.docx  

http://grechotg.at.ua/sesii/38_sesija.docx
http://grechotg.at.ua/sesii/richenna/protokol_38-ji_sesiji.docx
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018Р. 

ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ ОТГ 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Отримана оцінка – 0% (0 із 7 критеріїв) 

На офіційному сайті не оприлюднено жодного проекту рішення про внесення змін до 

бюджету у повному обсязі (із всіма додатками) та своєчасно (за 20 робочих днів до 

розгляду з метою прийняття). 

Всі рішення про внесення змін до бюджету оприлюднюються на сайті не у повному обсязі 

(без додатків) та не на одній сторінці (рішення оприлюднюються в архіві за кожною 

сесією). Затверджені радою рішення оприлюднюються не пізніше, ніж через 5 робочих 

днів після прийняття. 

На сайті не оприлюднено актуальну версію бюджету з урахуванням всіх внесених змін 

протягом року.  

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

Отримана оцінка – 50% (1 із 2 критеріїв) 

Головними розпорядниками бюджетних коштів створено кабінети в системі E-Data, однак 

робота з їх наповнення ведеться не системно6. 

Взагалі, оцінюванню цій показник підлягає в разі, якщо на сайті ОМС оприлюднено 

перелік ГРБК з кодами ЄДРПОУ. Для покращення рівня показника ОМС рекомендовано 

оприлюднити на офіційному сайті перелік всіх ГРБК з кодами ЄДРПОУ. 

Показник 19. Закупівлі  

Отримана оцінка – 66,67% (2 із 3 критеріїв) 

ОМС оприлюднює річні плани закупівель та зміни до них на власному сайті7 і на порталі 

Prozorro8. Однак, плани закупівель та зміни до них оприлюднюються не в машиночитному 

форматі, тому цей критерій отримав оцінку "0". 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Отримана оцінка – 0% (0 із 2 критеріїв) 

Титульні списки капітальних видатків не затверджено та не оприлюднено на офіційному 

сайті.  

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

                                                
6 https://spending.gov.ua/spa/41060223/agreements  
7 http://grechotg.at.ua/index/plan_zakupivel_na_2018_rik/0-46 
8 https://prozorro.gov.ua/plan/search/?query=41060223  

https://spending.gov.ua/spa/41060223/agreements
http://grechotg.at.ua/index/plan_zakupivel_na_2018_rik/0-46
https://prozorro.gov.ua/plan/search/?query=41060223
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Отримана оцінка – 0% (0 із 7 критеріїв) 

На сайті ради не створено окремий розділ, відведений для інформування про діяльність 

комунальних підприємств.  

У розділі не оприлюднено перелік всіх КП із повною інформацією про підприємства 

(назва, керівник, контактні відомості, сфера діяльності, коди ЄДРПОУ комунальних 

підприємств). 

Радою не оприлюднюються фінансові звіті КП (у вигляді Excel таблиці, або в іншому 

форматі електронних таблиць), звіти про виконання фінансових планів, реєстри укладених 

договорів щодо робіт та послуг. В машиночитному форматі не оприлюднюється перелік 

КП, фінансова звітність та реєстри боргових зобов'язань КП. 

Показник 22. Бюджет участі  

Отримана оцінка – 0% (0 із 7 критеріїв) 

Радою не реалізується бюджет участі у 2018 році. 

Тому оцінки за всіма критеріями – "0".  

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Отримана оцінка –  0% (0 із 3 критеріїв) 

Радою не створено наглядові ради при комунальних підприємствах.  

За показниками "плани розвитку КП" та "звіти про виконання планів розвитку КП" – 

отримана оцінка має нульове значення у зв'язку із відсутністю інформації.  

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro  

Отримана оцінка –  75%  

Радою не затверджено нормативно-правовий акт, яким регулюється здійснення закупівель 

з використанням платформи Prozorro для т.н. "допорогових закупівель", проте 

здійснюються "допорогові закупівлі" через платформу – оцінка за критерієм 0,5. 

На момент оцінювання загальний відсоток конкурентності торгів, що здійснюють 

розпорядники Гречаноподівської сільської ради через систему Prozorro у 2018 році, 

становив 77,7% (більше ніж 50%) – оцінка за критерієм 1. 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Отримана оцінка –  0% (0 із 2 критеріїв) 

Радою не реалізується бюджет участі у 2018 році. Відповідно, не створено окремої 

онлайн-платформи, де може відбуватися голосування за подані проекти.  

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації  
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Отримана оцінка –  0% (0 із 2 критеріїв) 

Радою не оприлюднюються титульні списки капітальних видатків у машиночитних 

форматах та не використовується інтерактивна он-лайн платформа пооб’єктного 

оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

Додатковий показник: Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм 

(0%) 

Радою не здійснювався у 2018 році гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових 

програм. Відповідно, інформація про оприлюднені результати аналізу також відсутня.  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017Р. ГРЕЧАНОПОДІВСЬКОЇ  ОТГ 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Отримана оцінка –  10% (1 із 5 критеріїв) 

Радою не оприлюднено жодного проекту рішення про затвердження квартальних звітів 

про виконання бюджету у повному обсязі (із всіма додатками). Проекти рішення повинні 

оприлюднюватися на сайті заздалегідь, не менше ніж за 20 робочих днів до розгляду на 

сесії. Відповідно, оцінка за цими критеріями – "0". 

Всі рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету не 

оприлюднено в повному обсязі (із всіма додатками) на офіційному сайті. Оприлюднено 

тільки рішення про виконання бюджету за І півріччя 2017 року № 335-30/VІІ від 

09.08.17р.9  

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Отримана оцінка – 20% (1 із 5 критеріїв) 

Проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету не оприлюднено 

у повному обсязі та вчасно (за 20 робочих днів до розгляду).  

Рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету №496-41/VІІ від 

26.02.2018р. оприлюднено на офіційному сайті в архіві рішень 41-ої сесії, але не в 

повному обсязі (без додатків)10. 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Отримана оцінка –  0% (0 із 3 критеріїв) 

На офіційному сайті не оприлюднено звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

всіх головних розпорядників бюджетних коштів за 2017 рік. 

За показником своєчасності оприлюднення звітів отримана оцінка "0". Звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм повинні оприлюднюватися разом з 

оприлюдненням річного звіту про виконання бюджету.  

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка – 33,3% (1 із 3 критеріїв) 

Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку за 2017 рік №497-41/VІІ 

від 26.02.2018р оприлюднено в архіві рішень 41-ої сесії11. 

                                                
9 http://grechotg.at.ua/sesii/30_sesija.docx  
10 http://grechotg.at.ua/sesii/41_sesija.docx  

http://grechotg.at.ua/sesii/30_sesija.docx
http://grechotg.at.ua/sesii/41_sesija.docx


 

 

 

26 

Відповідно, оцінка за повноту звіту (додатки до програми) та своєчасність оприлюднення 

становить "0".  

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Отримана оцінка – 0% (0 із 3 критеріїв) 

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету за 2017 рік не 

відбулось перед громадськістю та представниками ЗМІ зі своєчасним анонсуванням. 

Публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету повинно відбутися 

не пізніше, ніж 20 березня року, наступного за звітним. Оцінка за всіма критеріями –"0". 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Отримана оцінка – 0% (0 із 2 критеріїв) 

Сільською радою не оприлюднюються квартальні та річні звіти про витрачання коштів 

місцевого бюджету в машиночитних форматах. 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Отримана оцінка – 0% (0 із 3 критеріїв) 

Звіти з оцінки ефективності бюджетних програм не оприлюднюються.  

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

аудит")  

Отримана оцінка – 0% (0 із 3 критеріїв) 

Сільська рада не залучає громадян до оцінки виконання бюджету (т.з. учасницький аудит). 

Тому оцінка за всіма критеріями – 0.  

Додатковий показник. Внутрішній аудит 0%  

Радою не затверджено нормативно-правовий акт, яким регулюється проведення 

внутрішнього аудиту. У 2018 році внутрішній аудит не проводився, відповідно, відсутні і 

його результати. 
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