
 

  

 

 

 

 

 

  

ОЦІНКА 

ПРОЗОРОСТІ 

БЮДЖЕТУ 

ЧЕРКАСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

 

2018 РІК: СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ, А ТАКОЖ 

ВИКОНАННЯ; 2017 Р: ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ 

Представництво 

Європейського Союзу в 

Україні 



2 

 

 

 

ЗМІСТ 

Вступ та методологія 3 

Висновки 6 

Рекомендації 8 

Оцінка прозорості складання проекту бюджету на 2018 р.  Черкаської міської 
ради 11 

Оцінка прозорості розгляду та затвердження рішення про бюджет на 2018 р. 
Черкаської міської ради  11 

Оцінка прозорості виконання бюджету на 2018 р. Черкаської міської ради 13 

Оцінка прозорості звітування про виконання бюджету на 2017 Черкаської 
міської ради 15 

 

  



3 

 

 

 

ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна 
підзвітність та підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування 
інтересам мешканців територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне 
бюджетне законодавство, на сьогодні є недостатніми можливості для реалізації 
права громадськості на інформацію про бюджет і врахування точки зору 
громадськості під час прийняття рішень щодо використання бюджетних коштів. Як 
наслідок, мешканці громади не знають, на що йдуть сплачені ними податки і в 
кінцевому результаті громадяни не можуть оцінити якість та вартість суспільних 
послуг, що надаються за бюджетні кошти, а також закуплених за кошти бюджету 
товарів та робіт. З іншого боку, враховуючи недостатню поінформованість громадян 
про бюджетні процеси, а також обмежені можливості для участі в прийнятті 
бюджетних рішень, складний формат подання бюджетної інформації для пересічних 
громадян, не дає можливості органам місцевого самоврядування здійснювати 
ефективну взаємодію з громадянами щодо їх очікувань та побажань щодо розподілу 
публічних коштів через низький рівень якості меседжів громадян, та їх відповідності 
можливості органів місцевого самоврядування в процесі управління публічними 
фінансами, або носить конфронтаційний характер і не дозволяє двом сторонам 
налагоджувати партнерські взаємовідносини та спільно виробляти рішення з 
урахуванням інтересів кінцевих отримувачів їх результатів.  Зважаючи на викладене, 
на даному етапі розвитку бюджетного процесу в Україні вкрай необхідним є 
підвищення рівня прозорості та публічності бюджетного процесу, що дасть змогу 
захищати інтереси суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення 
корупційних діянь і передбачає відкритість управління бюджетними коштами на 
всіх етапах бюджетного процесу. 

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

З 2018 року, у відповідь на визначені потреби, розпочалось здійснення оцінювання 
відкритості та доступності бюджетної інформації та бюджетних рішень, а також 
глибини та якості залучення громадян до бюджетного процесу за використанням 
Методології оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка була розроблена групою 
експертів Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в співпраці 
з Асоціацією міст України та науковцями Національної академії державного 
управління в рамках проекту Фонду Східна Європа «Публічні бюджети від А до 
Я» за підтримки Європейського Союзу. 

Метою здійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної 
системи моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу 
та інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та 
виконання місцевих бюджетів як на рівні окремої громади, так і по Україні загалом.  

Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 
комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 
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інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, 
можливість зворотного зв’язку та експертного обговорення. Не в останню чергу 
підвищення прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і 
результативному управлінню бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

● запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою 
збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними 
коштами на кожній стадії бюджетного процесу; 

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

● підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного 
інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,  

● підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню 
порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом 
співставлення показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів; 

● висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності 
використання бюджетних коштів для їх досягнення; 

● задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 
публічних коштів; 

● забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 
бюджетних коштів; 

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

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

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

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

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  

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

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

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

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 

законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. 

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

показники демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте 

базуються на міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості 

публічних бюджетів, які передбачають простоту, доступність та зрозумілість 
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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».  

«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 Маловисківської ОТГміста Черкаси 
 

Відповідно до оцінювання усіх етапів бюджетного процесу ( складання, розгляд, 
прийняття та звітування) Черкаська міська рада отримала має високий 
результатрівень прозорості  бюджету (52%). Отримана оцінка, що свідчить про 
системне дотримання бюджетного законодавства щодо оприлюднення необхідної 
інформації, а також переважне виконання вимог Закону “Про доступ до публічної 
інформації” в частині оприлюднення проектів рішень, повязаних з бюджетним 
процесом. Крім того, місцевою радою ініційовано запровадженнявикористовуются 
деяких окремих інноваційних і практики на всіх етапах бюджетного процесу.  
Окремо варто зазначити, що данні практики та інструменти не мають ознак 
формальності.  
 
Етап складання проекту бюджету.  На данному етапі громада набрала зазначено 
найменший показник рівня прозорості бюджетного процесу серед усіх етапів - 44,7% 
можливих балів. Негативно на результат вплинуло відстутність у громади 
затвердженої стратегії розвитку, що також оцінювалось в рамках моніторингу, як 
елементу довгострокового бюджетного планування.  Крім того, місцевою радою не 
забезпечений збір пропозицій стосовно проекту рішення про місцевий бюджет від 
громади міста. Діяльність д, дорадчийого органу, що формувався був сформований під 
час формування складання проекту бюджету, документу носив суто формальний 
характер.  
Разом з тим, на сайті місцевої ради містится окремий розділ, присвячений бюджету 
міста. Наповнення розділу переважно відповідає вимогам оцінювання стосовно 
повноти та своєчасності розміщення інформації.     
  
 
Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка данного етапу відповідно до 
аналізу становить 465,7%. В стінах м Міської ради відбулось обговорення проекту 
бюджету на поточний рік, що було відкритим та анонсованим. Разом з тим відсутня 
стенограма данного засідання або ж його аудіо чи відеофіксація, що окремо 
оцінювалось.  На сайті було оприлюднено проект рішення про місцевий бюджет з 
усіма додатками до нього. Через політичний конфлікт серед депутатів місцевої ради, 
бюджет не вдалося прийняти вчасно, у встановлений законом термін. Крім того, 
данна ситуація не дозволила завчасно анонсувати відповідне “бюджетне” засідання 
ради, що постійно відтерміновувалось та переносилось.  
Місцева рада належним чином оприлюднила проект рішення про місцевий бюджет, а 
також проекти змін до нього. Нна сайті також оприлюднені паспорти бюджетних 
програм та інша необхідна інформація. Разом з тим оприлюдннення , відсутні 
бюджетнихі запитіви, оприлюднення якихщо не є обовязковою вимогою закону, 
разом з тим свідчить просприятиме відкритості інформації та  прозорість прозорості 
процесу бюджетотворення.   
Також на цьому етапі радою використовуються інновативні інструменти щодо наявна 
візуалізаціїя бюджету міста, що відкрита для доступу на сайті Ради але. Але 
відсутність відсутній окремий інструмент он-лайн консультування з громадянами з 

питань бюджету.t.  
  

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times
New Roman

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria)

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria), украинский

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria)

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria), полужирный

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria), полужирный

Отформатировано: Шрифт: не полужирный

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria)

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria), русский

Отформатировано: Шрифт: +Основной текст
(Cambria)

Отформатировано: русский

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times
New Roman

Отформатировано: выделение цветом

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times
New Roman

Отформатировано: Шрифт: (по умолчанию) Times
New Roman

Отформатировано: русский

Отформатировано: русский



7 

 

 

 

Етап виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про місцевий 
бюджет. Оцінка за данним напрямом є навищою серед усіх чотирьої категорій - 
65,2%.  

Місцева рада переважно своєчасно та повно оприлюднює проекти рішеннь про 
зміни до місцевого бюджету, на сайті наявна інформація про актуальний стан 
бюджету.   

Попри те, що головні розпорядники бюджетних коштів зареєстрували власні 
кабінети на порталі Є-дата, його наповнення переважно носить формальний 
характер, тому оцінка за данним виміром не є максимальною. Разом з тим, варто 
зауважити, що частина розпорядників в одній структурі більш сумлінно наповнює 
власний кабінет за решту.  

Міською радою оприлюдненно річний план закупівель, а також додаток до 
нього, разом з тим оприлюднений документ не в машиночитному форматі. Також у 
громаді наявний затверджений та оприлюднений титульний перелік капітальних 
видатків.  

Разом з тим на сайті наявна інформація про комунальні підприємства та 
установи, їх контактні данні та фінансові звіти. Але відсутня інформація про реєстр 
договорів, також частина інформації оприлюдненна не в машиночитному форматі.  
Крім того громадою не створено наглядові ради при комунальних підприємствах, а 
також відсутні затверджені плани їх розвитку. 

Громада активно впроваджує практику бюджету участі. Для цих цілей створено 
окремий розділ на якому можна ознайомитися з проектами, що подані та 
реалізовуются, додатково наявна інформація про виконанні обєкти.   

Також місцевою радою лише частково здійснюются допорогові закупівлі. Варто 
зазначити що обовязок здійснення допорогових конкурентних закупівель за всіма 
розпорядниками коштів відсутній.   

 
   

Етап підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття 
рішення щодо цього.   
Оцінка данного етапу є найменшою - 53,7%. Міською рада оприлюднює проекти 
квартального та річного звітів про виконання бюджету. 
Річний звіт про виконання бюджету оприлюднений, проте менше ніж за 20 днів до 
його прийняття.  Наявні звіти про виконаня бюджетних програм. 
 Нам не вдалось належним чином оцінити наявність звіту про виконання 
Програми соціально-економічного розвитку, так вона прийнята місцевою радою на 
2017-2019 рік.  

Громада не публікує звіти про ефективнісність бюджетних програм, а також 
відсутня практика учасницького аудиту.  
 

Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті. 
Місцева рада переважно дотримуєтся вимог стосовно прозорості прийняття 

бюджетних рішень. Відповідні засідання бюджетних комісій, а також сесії місцевої 
ради проходять відкрито та гласно. Також дотримуются вимоги стосовно своєчасної 
публікації відповідних проектів рішень.  

В той же час, з боку міської ради відсутня практика активного залучення 
громадян до бюджетного процесу. Відповідно, рекомендуємо системно напрацювати 
ефективні механізми залучення громадян до прийняття рішень повязаних з 
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бюджетом та бюджетним процесом, зокрема здійснення публічних консультацій, 
збору пропозицій, тощо.  

 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

«Стратегія розвитку громади»: (теперішнє значення 0%) - рекомендуємо 

Місцевій раді розробити та затвердити стратегію розвитку.  

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

значення 0)  - слід прийняти нормативно правовий акт, яким визначити процедуру 

збору пропозицій від громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, що передує 

плановому) щодо проекту бюджету на наступний рік. Звіт про отримані пропозиції із 

зазначенням врахованих та не врахованих пропозицій та обґрунтування таких 

рішень підлягає оприлюдненню.  

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік»:  (значення 30%) – рекомендуємо забезпечити 

існування дієвої робочої групи, яка буде задіяна (починаючи з 15 липня року, що 

передує плановому) в процесі планування бюджету.  

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

(значення 25%) - Доцільно започаткувати практику проведення Громадських 

слухань щодо встановлення місцевих податки та збори в період з 1 січня до 1 липня 

року, який передує плановому. Протоколи консультацій, звіт про враховані та 

невраховані громадські пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування 

підлягають оприлюдненню.   

«Розділ Бюджет на сайті»:  (значення 47%) –  рекомендуємо розмістити в 

розділі інформацію про актуальну програму соціально-економічного розвитку, а 

також кошторис утримання місцевої ради та структур виконавчого комітету.  Крім 

того, на наш погляд доречним було б оприлюднення окремого посилання на розділ 

присвячений Громадському бюджету. 

Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії (рейтинг 
80%) Рекомендуємо забезпечити оприлюднення аудіо або відео-фіксації засідання 
постійної комісії під час затвердження проекту рішення.  

«Проект рішення про місцевий бюджет»: (значення 75%) - рекомендуємо 
вчасно оприлюднювати проекти рішень про зміни до бюджету, з дотриманням 
вимог Закону “Про доступ до публічної інформації” 

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

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

тижні до засідання депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує 

плановому) всіх форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма 

бюджетними програмами. 

«Паспорти бюджетних програм»: (значення 66,7%) – рекомендуємо при 

можливості вчасно оприлюднювати паспорти бюджетних програм. 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 
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наступний рік (бюджетні слухання)»: (значення 25%)  - рекомендуємо  проводити 

бюджетні слухання щодо проекту бюджету на наступний рік. Опубліковувати звіти з 

інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках 

«бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування 

отриманих пропозицій також  підлягає оприлюдненню. 

«Прийняття рішення про місцевий бюджет»: (значення 40%) – пленарне 

засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет рекомендуємо 

анонсувати на сайті міської ради не пізніше як за 10 днів до його проведення та 

оприлюднювати стенограму або протокол засідання.  Крім того варто забезпечити 

аудіо та відеофіксацію “бюджетної” сесії.  

«Бюджет для громадян»: (значення 0) -  доцільно успішно реалізувати 

практику розробки та поширення серед жителів громади «Бюджету для громадян».  

Он-лайн інструменти консультування з громадянами щодо проекту 

бюджету на наступний рік: (значення 50%) – органам місцевого самоврядування 

необхідно розглянути можливість використання інтерактивних онлайн-платформ 

для здійснення консультацій з громадськістю з питань бюджет. 

Зміни до бюджету: (значення 85.7%) – проекти рішень та рішення про зміни 
до бюджету рекомендуємо опубліковувати вчасно, відповідно до вимог Закону.  

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: (значення 50%) – 
рекомендуємо розпорядникам коштів більш ретельно підходити до наповнення 
кабінетів на порталі.  

Закупівлі: (значення 67%) – рекомендуємо опублікувати на сайті ОМС річний 
план закупівель у машиночитному форматі, також публікувати актуальні зміни до 
плану закупівель. 

Діяльність комунальних підприємств (значення 44,4%) – рекомендуємо 
оприлюднити реєстр договорів укладених комунальними підприємствами, а також 
публікувати в машиночитному форматі фінансові звіти підприємств. Крім того, 
зазначаємо про необхідність наявності актуальної контактної інформації 
комунальних установ за закладів.  

Бюджет участі (значення 85,71%) – рекомендуємо оприлюднювати 
протоколи конкурсної ради. 

Ефективність комунальних підприємств: (значення 0%) – рекомендовано 
створити наглядові ради при комунальних підприємствах громади, як незалежного 
колегіального органу управління підприємством.  Затвердити та опублікувати на 
сайті громади плани розвитку комунальних підприємств, звіти про їх виконання.  

Доброчесність використання системи закупівель «PROZORRO»: (значення 

75,0%) – рекомендуємо проводити можливий максимум торгів/закупівель через 

систему «PROZORRO». 

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

затвердити та оприлюднити на сайті громади титульний список капітальних 

видатків в машиночитному форматі. Розглянути можливість візуалізації 

пооб’єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки з прив’язкою до 

географічного місцезнаходження об’єктів.  
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Квартальні звіти про виконання бюджету: (значення 80%) – рекомендуємо 

публіковати квартальні звіти вчасно( не менше 20 днів до моменту прийняття). 

Річний звіт про виконання бюджету:(значення 80%) – рекомендуємо 

публікувати проект рішення вчасно, відповідно до вимог Законодавства. 

 
Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку (рейтинг 

33,33%) - рекомендуємо вчасно та в повному обсязі публікувати звіт про виконання 
програми соціально-економічного розвитку, в момент його виконання.  

Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік (рейтинг 83,33%) - 
рекомендуємо проводити окремий звіт міського голови про виконання бюджету. 

Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 
машиночитному форматі: (значення 0%) – оприлюднити квартальні звіти про 
витрачання коштів місцевих бюджетів в машиночитному форматі  та розміщувати 
на сайті громади. 

Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 
програм: (значення 0%) – затвердити та оприлюднити звіти з оцінки ефективності 
усіх бюджетних програм. 

Залучення громадян до оцінки виконання бюджету («учасницький 
аудит»):(значення – 0%) – залучати громадськість до оцінки виконання місцевого 
бюджету, оприлюднювати результати та письмові звіти. 

 
  

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОТГ 

 

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

При максимальному значенні показника 3, оцінка відповідає 3.  
Проект прогнозу оприлюдненно вчасно та в повному обсязі 
 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Громада має затверджену Стратегію розвитку громади. 

Оцінка по цьому показнику становить 0 із 2 можливих балів. У громаді 
відсутнітня затверджена стратегія розвитку.  

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Оцінка  по цьому показнику становить 4 бали із 4 можливих. 

Затверджений документ оприлюднено з належною кількістю додатків.  

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

 
Отримана оцінка по показнику – 0. 
Місцева влада під час підготовки проекту бюджету на 2018 рік  не 

здійснювавала офіційних консультацій з громадськістю. Представниками місцевої 
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влади не затверджено жодного нормативно-правового акту який би гарантував та 
забезпечував здійснення подібних консультацій у майбутньому.   

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

Отримана оцінка по показнику – 1,5 із 5 балів. 

Робоча група для розробки проекту бюджету створена проте носить 
формальний характер. 

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

Отримана оцінка по показнику – 1 із 4. 

Громада має затверджений нормативний документ стосовно консультацій, 
разом з тим  відповідні консультації не проводились. 

 
Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Отримана оцінка по показнику – 7,5 із 16 балів. 

На сайті наявний окремий розділ присвячений бюджету міста, що містить 
переважну більшість належної інформації. Разом з тим, рекомендуємо доповнити 
інформацію посиланнями на портал витрачання публічних коштів, а також на 
програму соціально-економічного розвитку.  

 
  

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. 
МАЛОВИСКІВСЬКОЇ ОТГ 

 

Показник8. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Отримана оцінка по показнику – 4 бали із 5 

Обговорення бюджету відбулося з належним анонсом, разом з тим 
рекомендуємо забезпечити належене аудіо та відео фіксування події.   
 

Показник 9. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет 
на наступний рік (бюджетні слухання)  

В громаді не проводились консультації громадськістю щодо попереднього 
проекту рішення про бюджет, проте відповідне положення наявне відповідно оцінка 
становить 1 із 4 балів. 
 

Показник 10. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Озінка за показником - 2  із 5. 
Пленарне засідання сесії з затвердження бюджету відбулось у січні 2018 року, 

тобто після визначеного законом терміну (25 грудня). Крім того анонс сесії не був 
забезпечений заздалегіть ( мінімум за 10 днів до її проведення). 



12 

 

 

 

  
 

Показник 11. Проект рішення про місцевий бюджет  

Оцінка за показником 3 при максимальній 4.  

Проект рішення про місцевий бюджет оприлюднений на сайті менше аніж за 
20 днів до його прийняття.  

Показник 12. Бюджетні запити  
 
Оцінка по показнику – 0. 
По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні. 
 

Показник 13. Рішення про бюджет  

Отримана оцінка 3  із 3 балів 

На сайті громади наявне рішення про бюджет, воно оприлюднено вчасно з 
належною кількостю додатків 

 

Показник 14. Паспорти бюджетних програм  

Отримана оцінка по показнику 2 бали із 3 можливих. 

На сайті громади опубліковані паспорти бюджетних програм усіх головних 
розпорядників бюджетних коштів. Перелік  паспортів відповідає переліку головних 
розпорядників та бюджетних програм. 

Разом з тим програми оприлюдненні невчасно.  
 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Громада знаходится лише на етапі впровадження практики розроблення та 

розповсюдження “Бюджету для громадян” 
 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Отримана оцінка по цьому показнику – 1 із 2 можливих балів. 
Місцева влада використовує інтерактивні онлайн-платформи для візуалізації 

бюджету, проте не користується онлайн-інструментами проведення консультацій з 
громадськістю з питань бюджету. 

 
 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. МАЛОВИСКІВСЬКОЇ 

ОТГ 

 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Отримана оцінка по показнику – 6 із 7 балів. 



13 

 

 

 

На сайті громади оприлюднені рішень про внесення змін до бюджету, разом з тим 

проекти переважно оприлюднюются без дотримання визначених законодавством термінів.  

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

Отримана оцінка по показнику – 1 із 2 балів. 

Розпорядники зареєстровані на порталі, разом з тим наповнення відбуваєтся 

неналежним чином.  

Показник 19. Закупівлі  

Оцінка по показнику – 2 із 3 балів 

Громада має затверджений річний план закупівель та зміни до нього. 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Оцінка по показнику – 2 із 2 балів. 

Черкаською міською радою затверджено та оприлюднено титульні списки 

капітальних видатків. 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Оцінка по показнику – 4  із 9 балів. 

На сайті відсутній окремий розділ із повним переліком комунальних підприємств 

та установ, проте окремо містится контакта та загальна інформацію про данні установи. В 

той же час відсутні реєстри укладених договорів, та звіти у машиночитному форматі 

Показник 22. Бюджет участі  

Оцінка по показнику – 6 балів із 7 можливих. 

Громада реалізовує бюджет участі, проте відсутній механізм звітування про 

виконані проекти, а також у вільному доступі немає протоколів стосовно прийняття 

рішень кваліфікаційною комісією.    

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Оцінка по показнику – 0 балів із 3 можливих.  

При комунальних підприємствах громади не утворені наглядові ради, 

комунальні підприємства не мають затверджених планів розвитку. 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro  

Оцінка по показнику – 1,5 бали із 2 можливих. 
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Громада частково здійснює допорогові закупівлі, проте відсутній нормативно-

правовий акт, який врегульовує процедуру здійснення таких закупівель. 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Оцінка по показнику – 2 із 2 можливих балів. 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації  

Оцінка по показнику – 0 із 2 можливих балів. 

На сайті громади не оприлюднено титульний список капітальних видатків у 

машиночитному форматі. Громада не використовує інтерактивну онлайн платформу 

пооб’єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

Додатковий показник: Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм 

У громаді не здійснювався гендерно-орієнтовний аналіз місцевих цільових програм. 

 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2017 

ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Оцінка по показнику – 4 із 5 балів. 

На сайті громади наявні проекти квартальних звітів та безпосередньо самі звіти. 

Проте недотримано термінів публікування проектів.   

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Оцінка по показнику – 4 із 5 балів. 

Рішення про річний звіт оприлюднено на сайті, у повному обсязі (кількість 

додатків відповідає кількості додатків рішення про прийняття бюджету), звіт відбувся 

до20го березня, а на сайті наяявний проект відповідного рішення. Разом з тим, знову 

порушено термін публікації проекту рішення.  

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Оцінка по показнику – 3 із 3 балів. 

На сайті громади оприлюднені звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

в повному обсязі. 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку  
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Оцінка по показнику –  1  із 3 балів. 

На сайті відсутній звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку, проте данна ситуація повязана із терміном дії програми.  

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Оцінка по показнику – 2,5 із 3 балів. 

Звітування міського голови відбувалось відкрито проте у рамках засідання 

місцевої ради. 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Оцінка по показнику – 0 із 2 балів. 

Квартальні та річні звіти про витрачання коштів міського бюджету не 

оприлюднені в машиночитному форматі. 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Оцінка по показнику – 0 із 3 балів. 

На сайті громади не опубліковані звіти з оцінки ефективності бюджетних 

програм, це не дає можливості громаді отримати бали по цьому показнику.  

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

аудит")  

Оцінка по показнику – 0 із 3 балів. 

В громаді не практикується залучення громадськості до оцінки виконання 

бюджету, так званий «учасницький аудит». 

Додатковий показник. Внутрішній аудит 

Внутрішній аудит не проводився.  

 


