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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.  



Представництво 
Європейського Союзу в 

Україні 

 

 

 

5 

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 міста Миколаїв 

 
Рівень прозорості міського бюджету міста Миколаєва є задовільним (41%). , 

дДо такого висновку дійшли незалежні експерти під час оцінювання бюджетного 

процесуу на 2018 року.р.  
Високий Задовільний рівень прозорості забезпечено по параметруам відкритості 

інформації стосовно бюджету – 34% від максимально можливого показника. 
Зокрема, показники наявності та оприлюднення Програми соціальна-економічного 
розвитку, оприлюднення рішення про затвердження бюджету, паспортів бюджетних 
програм, висвітлення діяльності комунальних підприємств на офіційному сайті, 
дотримані в більшій мірі, що свідчить про дотримання базових вимог бюджетного 
законодавства.  

По параметруам прозорості прийняття рішень, що передбачають активне 
залучення громадян до консультацій та участі в прийняті рішень щодо бюджету, 
рівень прозорості є високим – 59 % від максимально можливих показників. Такий 
показник досягнуто, в цілому, завдяки виконанню базових вимог щодо забезпечення 
можливості для громадян відвідувати пленарні засідання сесій та постійних комісій, 
на яких розглядаються питання бюджету громади, наявності базових документів, які 
передбачають процедури для залучення громадян (напр., Статут), оприлюднення 
відеозаписів пленарних засідань та протоколів засідань комісій/сесій. В місті 
успішно реалізується реалізовано бюджет участі, як один з механізмів активного 

залучення громадян до формування бюджетубюджет участі. , Ззвітування про 
виконання бюджету за рік проводиться перед широким загалом мешканців.  

По параметру інновативних практик наразі орган місцевого самоврядування 
продемонстрував задовільний рівень прозорості – 35% від максимально можливих 
показників. Зокрема в місті для інформування про питання бюджету відведено 
окремий розділ на веб-сайті, на якому для громадян доступна базова бюджетна 
документація, використовується інтерактивна візуалізація бюджету та система 
Prozorro для здійснення допорогових закупівель. А також функціонує окремий сайт, 
присвячений реалізації  Бюджету участі, мешканці мають змогу голосувати за 
громадські проекти очно та онлайн.   
Етап складання проекту бюджету. Оцінка, отримана містом на етапі складання 
бюджету становить 33 % від максимального показника.   
Максимальне 100% значення оцінки на етапі складання бюджету не досягнуто по 
жодному з показників. Середні бали громадаОтриману оцінку етапу визначено 
отримала по таким показникам – «Прогноз доходів та видатків на плановий та 
наступні за плановим два бюджетні роки» (66,7%),  «Програма соціально-
економічного розвитку» (87,5%), «Консультації з громадськістю щодо проекту 
рішення про місцеві податки і збори» (25%), «Розділ бюджет на сайті» (41%). 
Громада не отримала жодного балу  за такими показниками першого етапу: 

- «Стратегія розвитку громади» (розроблений проект Стратегії розвитку 
міста, проте не затверджений); 
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- «Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік» 
(відсутня нормативна база та практика залучення громадян до складання 
проекту бюджету); 

-  «Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 
бюджету на наступний рік » (не створено дорадчих органів, які були б 
залучені до розробки бюджету). 

На стадії складання проекту бюджету органи місцевого самоврядування не 
залучають громадян та дорадчі органи до процесу формування бюджету. Маючи 
закріплений Статутом громади, механізм громадських слухань, міська рада не 
використовує його при формуванні бюджету на наступний рік. Варто приділити 
увагу наповненню розділу «Бюджет» на сайті громади, накопичити в ньому усі 
рішення, проекти рішень, звіти, що стосуються бюджету, а також інші документи – 
паспорти бюджетних програм, інформацію про головних розпорядників бюджетних 
коштів, актуальну версію бюджету міста, титульні списки капітальних видатків, 

бюджет для громадян. 
Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка, отримана громадою на 

етапі розгляду та затвердження бюджету становить 46% від максимального 
показника.  

Максимальне 100% значення оцінки на етапі розгляду та затвердження 
досягнуто за показниками «Прийняття рішення про місцевий бюджет» (100%), 
«Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії» (100%).  
Результативні бали громада отримала за показниками «Рішення про бюджет» 
(66,7%), «Паспорти бюджетних програм» (66,7%), «Он-лайн інструменти 
консультування з громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік» (50%). 

Жодного балу не отримано по таким показникам другого етапу: 
- «Бюджетні запити» (не оприлюднено запити головних розпорядників 

бюджетних коштів на сайті за всіма, формамии бюджетних запитів); 
- «Проект рішення про місцевий бюджет» (проект рішення не був попередньо 

оприлюднений на сайті міста); 
-  «Бюджет для громадян». 
Громада не проводить консультації з громадськістю щодо проекту бюджету на 

наступний рік. 
Не унормовані бюджетним законодавством процедури та інструменти щодо 

посилення прозорості бюджету (оприлюднення бюджетних запитів та «Бюджет для 
громадян) поки що не використовуються в громаді. 

Етап виконання бюджету, включаючи внесення змін до рішення про 
місцевий бюджет. Оцінка по цьому етапу становить 48% від максимального 
показника. 

Максимальний показник 100% зараховано за показниками «Бюджет участі» та 
«Он-лайн інструменти в реалізації бюджету участі». Бюджет участі реалізується в 
місті з 2017 року, працює окремий портал, присвячений реалізації Бюджету участі, 
мешканці мають змогу голосувати за проекти онлайн та особисто в пунктах 
голосування.  

Найбільші Позитивні оцінки по третьому розділу зараховано по показникам 
«Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації» (50%), «Діяльність 
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комунальних підприємств» (50%),  «Закупівлі» (33,3%), «Ефективність комунальних 
підприємств» (33,3%) та «Доброчесність використання системи закупівель Prozorro» 
(75%).  

Жодного балу не отримано по таким показникам третього етапу: 
- «Єдиний веб-портал використання публічних коштів» (на сайті громади не 

опубліковано перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами 
ЄДРПОУ); 

- «Титульні списки капітальних видатків» (не затверджені та не опубліковані 
титульні списки капітальних видатків). 

Задля підвищення рівня прозорості на третьому етапі бюджетного процесу , громаді 
необхідно розмістити на сайті інформацію проперелік головних розпорядників 
бюджетних коштів (ГРБз кодмаи ЄДРПОУК), їх контактну інформацію, а також 
затвердити та опублікуватирилюднювати затверджені титульні списки капітальних 
видатків та річні плани закупівель, в тому числі у машиночитних форматах.  

Етап підготовки та розгляду звіту про виконання бюджету і прийняття 
рішення щодо цього. Оцінка, отримана містом на четвертому етапі становить 34% 
від максимального показника.  

Максимальний показник 100% громада  отримала за показником «Публічний 
звіт голови про виконання бюджету».  СередніНе досялги максимуму бали, отримані 
по показникам «Звіти про виконання паспортів бюджетних програм» (83,3%), «Звіти 
за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм» (36,7%), «Звіт 
про виконання Програми соціально-економічного розвитку» (33,3%). 

Жодного балу не отримано по таким показникам четвертого етапу: 
- «Квартальні звіти про використання бюджету» (квартальні звіти про 

виконання бюджету не затвердження та не оприлюднені на сайті); 
- «Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі» (не оприлюднені квартальні та річні звіти про 
використання коштів в машиночитному форматі); 

-  «Залучення громадян до оцінки виконання бюджету» (не реалізувалась 
практика «учасницького аудиту» в громаді). 

 
Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті.  
Однією з найкращий практик забезпечення прозорості бюджетного процесу в місті є 

реалізація бюджету участі. Для громадян створено окремий сайт, на якому оприлюднені 

склад та протоколи засідань робочої групи, яка своїм рішенням виносить проекти на 

голосування. Перелік проектів-переможців разом із звітами про їх реалізацію також 

розміщено на офіційному сайті міста. Міською радю передбачена можливість для 

громадян проголосувати за подані проекти як он-лайн, так і у пунктах супроводу. 

На максимально прозорому рівні проходить обговорення та затвердження проекту 

бюджету на рік. Засідання бюджетної комісії та сесії відбуваються відкрито та прозоро із 

завчасним інформуванням громадян, веденням протоколів та он-лайн відеотрансляцій 

засідань. Міською радою також використовуються інновативні практики застосування он-

лайн платформ по візуалізації бюджету та мапування капітальних видатків.  
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Такий же високий рівень прозорості засвідчено під час публічного представлення 

звіту про виконнаня міського бюджету за рік. Своєчасно анонсований захід відбувся 

публічно перед широким колом громадян у встановлені законодаством терміни.  

 
З огляду на результати оцінювання, міській раді у, задля підвищення рівня 

прозорості бюджету Миколаєва необхідно вжити ряд першочергових заходів.  

Насамперед, це стосується своєчасного оприлюднення та систематичного 

оновленнянаповнити усією усієї інформаціїією, яка стосуєтьс щодоя міського 
бюджету у окремому , розділі на сайті міста. Окрему увагу варто приділити 

оприлюдненню всіх проектів рішень про бюджет у повному обсязі (про внесення змін до 

бюджету, затвердження квартальних та річного звіту про виконання бюджету). 

, систематично публікувати актуальну версію бюджету міста, іМіській ради 

рекомендовано надалі запроваджувати інновативні практики у висвітленні 
інформації та залученні мешканців до бюджетного процесу. Адже, ці показники саме 
за цим потребують уваги та доопрацювання з боку посадовців.  

Зокрема, за наявності базових нормативно-правових актів, які дозволяють 
здійснювати взаємодію з громадянами в рамках бюджетного процесу, органу 
місцевого самоврядування варто підійти до здійснення збору пропозицій від 
громадян ще під час складання проекту бюджету, а обговорення проекту бюджету на 
наступний рік проводити в рамках громадських слухань до винесення проекту 
рішення на розгляд міської ради. 

«Бюджет для громадян» - ще один інструмент, використання якого дозволить 
активніше долучити громадян до бюджетного процесу. Викладення бюджету 
громади простою та доступною для пересічного мешканця мовою, візуалізація 
складних процесів сприяє кращому сприйняттю інформації та викликає не тільки 

суспільний інтерес, але й довіру до влади.  
Застосування практики системного Окрему увагу необхідно приділитио 

оприлюдненняю звітів бюджетної інформації у машиночитаних форматах забезпечить 

як простий та легкий способ отримання інформації про бюджет, так і дозволить 

підвищити рівень відкритості, прозорості та підзвітності міської влади.  та залученню 
громадян до оцінки виконання бюджету ( учасницький аудит). 
До найкращих практик забезпечення прозорості в місті можна віднести щорічне публічне 

звітування міського голови про виконання бюджету за попередній рік. Миколаївська 

міська рада започатковує оприлюднення бюджетних даних у машиночитному форматі: 

річні плани закупівель та частково звітність комунальних підприємств. Також радою 

висвітлюється інформація про діяльність комунальних підприємств, їх фінансові плани, 

звітність, контактна інформація та здійснення закупівель через систему Prozorro. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

«Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні роки»: (значення 66,67%) – рекомендуємо прогноз доходів та видатків на 

плановии  та наступні за плановим два бюджетних роки оприлюднювати  на саи ті 

громади за 20 днів до розгляду з метою затвердження, окрім того, рекомендуємо 

передбачити можливість перегляду дати опублікування інформації /документів на 

саи ті громади. 

«Стратегія розвитку громади» (значення 0%) – рекомендуємо затвердити та 

опублікувати на офіціи ному саи ті Стратегію розвитку міста. 

 «Програма соціально-економічного розвитку»: (значення 87,5%) – 
Програму соціально-економічного розвитку необхідно оприлюднювати на 
офіційному сайті разом з усіма додатками,які  визначені як обов’язкові Постановою 
КМУ № № 621 від 24.03.2003 р. 

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

значення 0%)  - слід затвердити НПА, якии  передбачає процедури збору пропозиціи  

від громадян (в період з 15 липня по 15 жовтня року, якии  передує плановому) щодо 

проекту бюджету на наступнии  рік. Звіт про отримані пропозиції  із зазначенням 

врахованих та не врахованих пропозиціи  та обґрунтування таких рішень підлягає 

оприлюдненню.  

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік»:  (значення 0%) – рекомендуємо створити  робочу 

групу, яка буде задіяна (починаючи з 15 липня року, що передує плановому) в 

процесі планування бюджету. До ї ї  складу мають входити представники 

зацікавлених сторін (виконавчих органів, депутати, представники ОГС, науковці, 

бізнес). Процедури роботи дорадчого органу мають документально 

регламентуватися. Розпорядчии  документ про створення, склад та матеріали 

(відеозаписи, стенограми), щодо діяльності робочої  групи підлягають 

оприлюдненню. Крім того, має оприлюднюватися звіт про враховані та невраховані 

пропозиції  з обґрунтуванням підстав для неврахування пропозиціи , отриманих від 

робочої  групи.  

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

(значення 25%) - Доцільно започаткувати практику проведення Громадських 

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

року, якии  передує плановому. Розпорядчі документи про порядок консультаціи , 

протоколи консультаціи , звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції  з 

обґрунтуванням підстав для неврахування підлягають оприлюдненню.   

«Розділ Бюджет на сайті»:  (значення 40,63%) – рекомендуємо наповнити 
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розділ «Бюджет» на саи ті громади і опублікувати там наступну інформацію: 

Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ ;  
Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data; 
Програма соціально-економічного розвитку громади;  
Рішення про затвердження бюджету на поточнии  рік разом з усіма додатками; 
Актуальнии  бюджет  з урахуванням всіх змін; 
Кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;  
Титульнии  перелік капітальних видатків;  
 «Бюджет для громадян» ( за умови використання містом цієї  практики);  
Посилання на власнии  або державнии  (Єдинии  веб-портал відкритих даних 

data.gov.ua), де бюджетні дані оприлюднюються в машиночитних форматах;  
Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громаді (за умови 

використання містом цієї  практики). 
«Проект рішення про місцевий бюджет»: (значення 0%) - проект рішення про 

місцевии  бюджет разом з пояснювальною запискою та усіма додатками 
рекомендуємо оприлюднювати на саи ті громади за 20 днів до розгляду на сесії . 

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

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

за 2 тижні до засідання депутатської  комісії  (орієнтовно, до 1 вересня року, якии  

передує плановому) всіх форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за 

всіма бюджетними програмами. 

«Рішення про бюджет»: (значення 66,67%) –   рекомендуємо передбачити 

можливість перегляду дати опублікування інформації /документів на саи ті громади. 

«Паспорти бюджетних програм»: (значення 66,67%) – рекомендуємо вчасно 

оприлюднювати паспорти програм та  передбачити можливість перегляду дати 

опублікування інформації /документів на саи ті громади. 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)»: (значення 25%)  - рекомендуємо проводити 

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

інформацією про враховані та невраховані пропозиції  громадян, отримані в рамках 

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

отриманих пропозиціи  також  підлягає оприлюдненню. 

 «Бюджет для громадян»: (значення 0%) -  доцільно запровадити практику 

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

необхідно залучити фахових експертів для навчання з тематики опанування цим 

новим для Украї ни інструментарієм, провести тренінги та семінари.  

«Он-лайн інструменти консультування з громадянами щодо проекту 

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

необхідно  використовувати інтерактивні онлаи н-платформи здіи снення 

консультаціи  з громадськістю з питань бюджет (онлаи н-форма для подачі 

пропозиціи  до бюджету на наступнии  рік у розділі «Бюджет»).  
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Зміни до бюджету (значення 7,14%) – проекти рішень та рішення про зміни до 
бюджету необхідно опубліковувати з усіма додатками, розміщувати на одній 
сторінці для зручності пошуку рішень. 

Єдиний веб-портал використання публічних коштів: (значення 0%) – 
органам місцевого самоврядування необхідно оприлюднити на сайті громади 
перелік головних розпорядників бюджетних коштів ( далі – ГРБК)  з кодами ЄДРПОУ 
для спрощення доступності інформації про ГРБК.  

Закупівлі: (значення 33.33%) – опублікувати річний план закупівель у 
машиночитному форматі, також публікувати актуальні зміни до плану закупівель. 

Титульні списки капітальних видатків: (значення 0%) -  необхідно 
затвердити та  опублікувати на сайті громади списки капітальних видатків, 
використовувати інтерактивну он-лайн платформу для візуалізації видатків. 

Діяльність комунальних підприємств: (значення 50%) – для інформування 
мешканців про діяльність комунальних підприємств на офіційному сайті у 
відповідному розділі доцільно опублікувати фінансові плани усіх комунальних 
підприємств у машиночитних форматах,  звіти про виконання всіх фінансових планів 
усіх комунальних підприємств,  фінансованих з коштів місцевого бюджету, звітність 
комунальних підприємств, реєстр боргових зобов’язань.  

Ефективність комунальних підприємств: (значення 33,33%) – рекомендуємо 
затвердити та опублікувати на сайті громади плани розвитку комунальних 
підприємств, звіти про їх виконання.  

Доброчесність використання системи закупівель «PROZORRO»: (значення 

75,0%) – необхідно прийняти нормативний документ, що врегульовує процедуру 

здійснення допорогових закупівель. 

Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації: (значення 50%) – 

затвердити та оприлюднити на сайті громади титульний список капітальних 

видатків в машиночитному форматі.  

Квартальні звіти про виконання бюджету: (значення 0%) – на сайті громади,  

в розділі «Проекти рішень»  необхідно публікувати усі проекти рішень про 

затвердження квартальних звітів про виконання бюджету разом із додатками. 

Річний звіт про виконання бюджету:(значення 30%) – на сайті громади, в 
розділі «Проекти рішень» необхідно публікувати проекти рішення про 
затвердження річного звіту про виконання бюджету разом із усіма додатками за 20 
днів до розгляду з метою затверждення. 

 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм: (значення 83,33% ) – 
на офіційному сайті необхідно оприлюднювати звіти про виконання бюджетних 
програмв повному обсязі. 

Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку: (значення 
33,33%) – на сайті громади необхідно оприлюднити звіт про виконання Програми 
соціально -економічного розвитку разом із додатками. 

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

Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 
програм: (значення 36,67 %) – 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. 
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 ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 
МІСТА МИКОЛАЄВА  

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

При максимальному значенні показника 3, оцінка відповідає 2.  
Проект рішення про затвердження прогнозу доходів та видатків на плановий 

та наступні за плановим два бюджетні роки необхідно оприлюднювати вчасно (за 20 
робочих днів до розгляду з метою затвердження). 

Затвердження прогнозу доходів та видатків на плановий та наступні два 
бюджетні роки  передбачено статтею 21 Бюджетного кодексу України.  

 
Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Оцінка по цьому показнику становить 0 із 2 можливих балів. 

Місто має напрацьований проект Стратегії розвитку громади, розроблений на 
замовлення КУ «Агенція розвитку Миколаєва», проте на момент проведення 
дослідження документ не затверджений та не опублікований на офіційному сайті 
міста. 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Оцінка  по цьому показнику становить 3,5 бали із 4 можливих. 

Міська рада вчасно затвердила Програму соціально-економічного розвитку 
громади на 2018-2020 роки. Документ оприлюднений разом із рішенням про 
затвердження на сайті міста.  

Громада не отримала максимальних балів з цього критерію через 
оприлюднення не повного переліку додатків до Програми соціально-економічного 
розвитку. Так, із 6 обов’язкових додатків (перелік додатків визначений постановою 
Кабінету Міністрів України № 621 від 24.03.2003 р.), громада затвердила лише 3.  

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

 
Отримана оцінка по показнику – 0. 
По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні , оскільки орган 

місцевого самоврядування не здійснював консультацій з громадськістю під час 
складання бюджету на 2018 рік. В громаді відсутній нормативно-правовий акт, який 
би врегульовував процедуру збору пропозицій від громадян під час складання 
бюджету на наступний рік. 

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

Отримана оцінка по показнику – 0 із 5 можливих балів. 
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Орган місцевого самоврядування не створював робочу групу для розробки 
проекту бюджету, яка б включала в себе посадових осіб, депутатів, громадськість, 
бізнес.  

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

Отримана оцінка по показнику – 1 із 4 можливих балів. 

Миколаївська міська рада не має практики проведення консультування з 
громадськістю з питань встановлення місцевих податків та зборів.  

 
Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Отримана оцінка по показнику – 6,5 балів із 16 можливих. 

На сайті Миколаївської міської ради створено окремий розділ для висвітлення 
інформації про бюджет міста, бюджетний процес. Розділ на сайті варто наповнити 
наступною інформацією: 

- Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ; 
- Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data; 
- Усі рішення про внесення змін до бюджету; 
- Програму соціально-економічного розвитку та додатки до неї; 
- Титульний перелік капітальних видатків; 
- Розробити «Бюджет для громадян»; 
- Посилання на портал відкритих даних, де оприлюднені бюджетні дані у 

машиночитних форматах; 
- Посилання на інформацію про програму «Бюджет участі» . 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО 
БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА МИКОЛАЄВА  

 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить – 0.  

Інтерфейс сайту не передбачає можливості переглянути дату оприлюднення 
проектів рішень.  

Показник 9. Бюджетні запити  
 
Отримана оцінка по показнику – 0. 
По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 

значенню 0:  оскільки на сайті органу місцевого самоврядування не оприлюднено 
бюджетні запити головних розпорядників бюджетних коштів.  

 
Показник 10. Рішення про бюджет  

Отримана оцінка по показнику 2 бали із 3 можливих. 

На сайті міської ради в розділі «Документи - Рішення міської ради» 
оприлюднено рішення сільської ради від 21 грудня 2017 року № 32/17 «Про міський 
бюджет міста Миколаєва  на 2018 рік». Варто зазначити що рішення опубліковане з  
додатками до нього. Дату оприлюднення рішення на сайті міста неможливо 
визначити. 

Показник 11. 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, які вони виконують, зазначеному в Додатку  
до рішення від 21 грудня 2017 року № 32/17 «Про міський бюджет міста Миколаєва  
на 2018 рік». Встановити дату оприлюднення паспортів бюджетних програм 
неможливо, оскільки інтерфейс сайту громади не передбачає такої можливості. 

 
Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Отримана оцінка по показнику – 5 балів із 5 можливих. 

Громадянам забезпечується безперешкодний доступ до засідання бюджетної 
комісії, на якій обговорювався проект рішення про затвердження бюджету, на сайті 
опубліковуються анонси про проведення бюджетної комісії/сесій,  оприлюднено 
протокол засідання комісії та відеозапис. 
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Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет 
на наступний рік (бюджетні слухання)  

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 1.  
В громаді не проводились консультації громадськістю щодо попереднього 

проекту рішення про бюджет. Статутом міста передбачена процедура проведення 
громадських слухань.  

 
Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 5 балів. 
Пленарне засідання сесії з затвердження бюджету відбулось 21.12.2017 р., 

тобто, не пізніше 25 грудня року, що передує плановому (як це й вимагається 
Бюджетним кодексом України). Протокол пленарного засідання сесії оприлюднено 
на сайті міської ради. Інформації про перешкоджання доступу громадянам до 
пленарного засідання немає.  

Пленарне засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет було 
анонсоване на сайті міста, оприлюднено відеозапис пленарного засідання сесії на 
офіційному каналі ради в Youtube. 

 
Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 

значенню 0. Миколаївська міська рада не має практики розробки бюджету для 
громадян, як документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, з 
використанням візуалізації та значного спрощення складної інформації, розповідає 
про доходи та видатки бюджету на майбутній рік, пріоритети бюджетної політки, 
плани щодо фінансування інфраструктурних проектів і т.п.  

 
Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

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

бюджету1, проте не використовує онлайн-інструменти для проведення консультацій 
з громадськістю з питань бюджету. 

 

 
  

                                                   
1 http://www.openbudget.in.ua/widgets/town_profile/budget_files/55a818f86b617309df212800?locale=uk 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. МІСТА 
МИКОЛАЄВА 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Отримана оцінка по показнику – 0,5 із 7 балів. 
На сайті громади не оприлюднені проекти рішень про внесення змін до 

бюджету з додатків. Інтерфейс сайту не передбачає можливості встановити дату 
оприлюднення проекту рішення, у зв’язку з цим неможливо оцінити вчасність 
оприлюднення проектів нормативно-правових актів. 

Не усі рішення ради, що стосуються бюджету, оприлюднені на одній сторінці, 
що ускладнює пошук та перегляд документів. Окрім того, на сайті громади не 
оприлюднено актуальну версію бюджет з урахуванням усіх внесених змін. 

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

Отримана оцінка по показнику – 0 із 2 балів. 

На сайті громади не оприлюднено перелік головних розпорядників бюджетних 
коштів з кодами ЄДРПОУ, тому оцінювання критеріїв по цьому показнику не 
здійснюється.   

Показник 19. Закупівлі  

Оцінка по показнику – 1 із 3 балів.  

1 бал громада отримала за розміщення річного плану закупівель на порталі 
Prozorro. Проте, річний план закупівель не оприлюднено в машиночитному форматі 
ні на сайті громади, ні на державному порталі https://data.gov.ua.  

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Оцінка по показнику – 0 із 2 балів. 

Миколаївська міська рада  не затвердила титульний список капітальних 
видатків. Відповідно, Оцінювання оцінювання за показником по критерію «Чи 
оприлюднено титульний список капітальних видатків» не відбувалось.  

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Оцінка по показнику – 4,5 із 9 балів. 

На сайті громади створено окремий підрозділ для інформування про діяльність 
комунальних підприємств, оприлюднено повний перелік комунальних 

Отформатировано: По ширине
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підприємстКПв, реєстри укладених договорів. Не оприлюднено фінансовіих планиів та 

звіти, реєстрів укладених договорів підприємств щодо робіт та послуг 
профінансованих з місцевого бюджету, звітів.в тому числі у машиночитному форматі.   

Показник 22. Бюджет участі  

Оцінка по показнику – 7 балів із 7 можливих. 

В громаді реалізується «бюджету участі», як механізм  участі мешканців у 
розподілі місцевого бюджету через реалізацію міських проектів. Працює окремий 
портал, присвячений механізму реалізації програмибюджету участі, опубліковано 
перелік проектів-конкурсантів, проекти-переможців, роз’яснено та адаптовано 
способи голосування за проекти, розміщені звіти по виконанню реалізованих 
проектів. 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Оцінка по показнику – 1 бал із 3 можливих.  

При деяких комунальних підприємствах громади 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. 

Громада здійснює 100% допорогових допорогові закупівеліь у 2018 році через 
систему Prozorro. Проте міською радою не прийнято нормативно-правовий акт, який 
врегульовує процедуру здійснення допорогових закупівель. 

Відсоток конкурентності торгів, які сільська рада здійснює через систему 
Prozorro становить 2,7% це не дає можливості громаді набрати бал за цим критерієм. 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Оцінка по показнику – 2 із 2 можливих балів. 

Місто має окремий сайт присвячений питанням реалізації бюджету участі. 
Мешканці мають змогу голосувати за громадські проекти як онлайн, так і особисто  в 
пунктах голосування. 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації  

Оцінка по показнику – 0 із 2 можливих балів. 
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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. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2017 
МІСТА МИКОЛАЄВА 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Оцінка по показнику – 0 із 5 балів. 

На сайті громади не оприлюднено ні проектів рішень про затвердження 
квартальних звітів про виконання бюджету, ні рішень.  

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Оцінка по показнику – 1,5 бали  із 5 балів. 

Проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету не 
оприлюднено на сайті міста. Рішення ради про затвердження про затвердження 
рішення прийняте, проте опубліковане не в повному обсязі (2 додатки із 6 
обов’язкових). 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Оцінка по показнику – 2,5 бали  із 3 балів. 

На сайті громади оприлюднені звіти про виконання паспортів бюджетних 
програм в повному обсязі. Інтерфейс сайту не передбачає можливості перегляду 
дати  оприлюднення паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання. 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Оцінка по показнику –  1 із 3 балів. 

На сайті громади оприлюднено звіт про виконання Програми соціально-
економічного розвитку громади без додатків до нього.  

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Оцінка по показнику – 3 із 3 балів. 

Міський голова представляв інформацію про виконання місцевого бюджету 
публічно на зустрічі з широкою громадськістю, заздалегідь анонсованою. 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого 
бюджету в машиночитному форматі  
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Оцінка по показнику – 0 із 2 балів. 

Квартальні та річні звіти про витрачання коштів сільського міського бюджету не 
оприлюднені в машиночитному форматі. 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання 
бюджетних програм  

Оцінка по показнику – 1,1 із 3 балів. 

На сайті міста опубліковані звіти з оцінки ефективності бюджетних програм, 
проте не усіх цільових бюджетних програм (звіти оприлюднили лише два головних 
розпорядники бюджетних коштів із 21). 

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».  


