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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 використаннямМетодології 

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. 

Метоюздійснення 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 методикінформування 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 ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) 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 Гусятинська  ОТГ 
 

За результатами оцінки можна констатувати непрозорий рівень бюджету 

Гусятинської ОТГ (рейтинг - 13%). Показники критерію «відкритість інформації»на всіх 

етапах бюджетного процесу отримали оцінку «непрозорий – задовільний». Найнижчі 

показники на всіх етапах бюджетного процесу Гусятинської ОТГотримав показник  

використання інновативних практик: зазначений критерій з показником 0 констатовано на 

етапах розгляду проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет, звітування 

про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього. Показник «прозорості 

рішень», головний акцент якого сконцентрований на активному залученні громадян до 

бюджетотворчих процесів на місцевому рівні, коливався від 0% до 21%. 

На етапі складання проекту бюджетуГусятинська ОТГ отримала рейтинг 15%,що 

відповідає непрозорому рівню. На цьому етапі найкращі показники були досягнуті у 

відкритості інформації (46,67%), в інновативних практиках рівень оцінювання склав 

9,38%.Водночас констатуємо непрозорий рівень прозорості рішень (0%). Серед позитиву 

відзначаємо оприлюднення на офіційному сайті основних бюджетних документів:  

-рішення сесії селищної ради №959 від 21.12.2017«Про селищний бюджет на 2018 рік»,  

-План соціально-економічного та культурного розвитку Гусятинської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2018 р.», затверджений рішенням сесії селищної ради №982 від 

27.12.2017р. 

Відповідні документи розміщено в папках підрозділів основних рубрик, що 

розміщені на головній сторінці офіційного веб-сайту громади, що ускладнює пошук 

необхідного документу. Водночас є певні недоліки: Гусятинська селищна рада має 

затверджену стратегію розвитку громади, проте вона не оприлюднена на сайті ОМС. 

На офіційному веб-сайті громади створено окремий розділ–«Бюджет», 

присвячений питанням місцевого бюджету(в розділі оприлюднені рішення з частиною 

додатків про затвердження бюджету). 

Як недолік слід відзначити той факт, що Гусятинська селищна рада не має 

прогнозу доходів та видатків на плановий рік та не оприлюднює його. У громаді не 

затверджено НПА, про отримані пропозиції від громадськості під час складання бюджету 

на наступний рік, який передбачає процедури збору пропозицій від громадян під час 

складання бюджету на наступний рік. Відповідно не здійснювались заходи щодо збору 

пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік в поточному році, 

не оприлюднювався 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.Також слід відзначити те, що у Гусятинській громаді не 

створена робоча група, до якої б входили представники різних зацікавлених до процесу 

планування бюджетусторін (представники виконавчих органів ОМС, депутати, 

представники ОГС, науковці, бізнес), хоч створення такої групи передбачено Бюджетним 

регламентом ради. В громаді відсутній документ, який передбачає процедури та порядок 

проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори, відповідно консультації з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві 

податки та збори на наступний рік, про місцеві податки та збори в період з 1 січня до 1 

липня року, який передує тому, на який відбувається планування, не проводились.  

У Гусятинської громаді оцінка етапу «розгляду проекту бюджету та прийняття 

рішення про місцевий бюджет» становить14,29,%. На цьому етапі найбільші оцінки 



 

 

 

8 

отримано в параметрі, що характеризує прозорість рішень – 21,43%, параметр відкритість 

інформації – 14,29%, а інноваційні практики – 0. До позитиву цього етапу відносимо 

оприлюднення рішення про бюджет на сайті ради (з усіма додатками), анонсування 

засідання сесії селищної ради з розгляду проекту рішення про бюджет та забезпечення 

вільного доступу до засідання всіх охочих громадян. Водночас селищна рада не надала 

підтвердження проведення засідання бюджетної комісії з розгляду проекту бюджету, а 

також протокол, стенограму чи аудіо/відеопідтвердження засідання.  

На сайті громади не був оприлюднений вчасно проект рішень про місцевий 

бюджет, що включають в себе повний перелік додатків та пояснювальну записку. Також 

під час формування бюджету не проводилося опитування чи обстеження громадської 

думки, відсутні задокументовані результати збору пропозицій від громадян (така 

процедура радою не затверджена). Це є важливою практикою залучення громадян до 

підготовки головного фінансового документу, що могло б забезпечити довіру до 

результатів консультацій та дієвий зворотній зв'язок із громадянами, які взяли участь у 

консультаціях щодо проекту бюджету. Рада не використовує інтерактивні он-лайн 

платформи для візуалізації бюджету та для здійснення консультацій з громадськістю з 

питань бюджету. Відзначимо також, що на час оцінювання був відсутній у громади 

інструмент «Бюджет для громадян», в якому б просто та доступно відображалась 

інформація про місцевий бюджет. 

У Гусятинської громади невисокий показник виконання бюджету, включаючи 

внесення змін до рішення про місцевий бюджет (рейтинг – 15,38%, це непрозорий 

рівень етапу). При цьому відкритість інформації в середньому по етапу отримала бали 

23,91%, інновативні практики – 5,56%, прозорість рішень– 0,0%). Серед позитивних речей 

-використання Є-ДАТА, оприлюднення річного плану закупівель та змін до нього, 

проектів рішень про внесення змін до бюджету (однак не в повному обсязі та неповним 

переліком додатків). Багато речей однак потребують доопрацювання: на сайті громади не 

оприлюднено проекти рішень про зміни до рішення про бюджет, актуальну версію 

бюджету з урахуванням всіх внесених змін, відсутнє рішення по затвердженню 

титульного списку капітальних видатків. У громаді не впроваджено інструменту «бюджет 

участі». Необхідно активізувати роботу з використання системи Prozorro. 

Посиленої уваги у бюджетному процесі Гусятинської ОТГ потребує звітування 

про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього»(рейтинг -7,41% 

(непрозорий рівень) – сама низька оцінка з усіх етапів. На даному етапі критерії 

«прозорості рішень» та «інновативні практики» отримали показник 0. Зокрема, на 

офіційному порталі відсутні проекти рішень про затвердження квартального та річного 

звітів про виконання бюджету, звіти про виконання паспортів бюджетних програм, звіт 

про виконання Програми соціально-економічного розвитку, звіти з оцінки ефективності 

бюджетних програм. Як негатив відзначимо відсутність застосування практики залучення 

громадян до оцінки виконання бюджету («учасницький аудит»). 

Отже, як підсумок, можна констатувати, що бюджетний процес уГусятинської 

ОТГмає низку недоліків, які потребують посиленої та системної роботи. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

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

бюджетні роки. 

Рейтинг – 0%. Розробити прогноз доходів та видатків на плановий на наступні за плановим 

два бюджетні роки. Проект прогнозу повинен бути оприлюднений за 20 днів до розгляду, 

та опублікований на сайті ОМС. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади. 

Рейтинг – 50%. Стратегію розвитку громади необхідно оприлюднити на сайті ОМС. 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку 

Рейтинг – 80%. Необхідно оприлюднити повний перелік додатків до Програми соціально-

економічного розвитку. (Постанова КМУ №621 від 26.04.2003 р., Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проекту державного бюджету) 

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

Рейтинг – 0%. Розробити нормативно-правовий акт, який передбачає процедури збору 

пропозицій від громадян під час складання бюджету. Збір пропозицій здійснювати 

щорічно в період з 15 липня по 15 жовтня року, який передує. За результатами збору 

пропозицій оприлюднювати звіт про отримані пропозиції та їх врахування чи 

неврахування при складанні бюджету на наступний рік. 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету 

на наступний рік. 

Рейтинг – 0%. Створити робочу групу до якої входитимуть представники різних 

зацікавлених сторін (депутати, ОГС, науковці, бізнес), та залучати її до процесу 

планування бюджету на наступний рік в період з 15 липня до моменту подання проекту 

бюджету на розгляд депутатських комісій. За результатами роботи групи оприлюднювати 

звіт про враховані та невраховані пропозиції. 

Показник 6. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори. 

Рейтинг – 0%. Розробити нормативно-правовий акт який передбачає процедури та порядок 

проведення консультацій з громадськістю щодо проектів рішень про місцеві податки та 

збори, проводити їх щорічно в період з 1 січня по 1 липня, та оприлюднювати звіт про 

враховані та невраховані пропозиції. 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті. 
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Рейтинг – 9,38%. У розділі бюджет на сайті ОМС публікувати наступну інформацію: 

- перелік ГРБК з кодами ЄДРПОУ та посиланнями на кабінети на порталі e-data; 

- рішення про затвердження бюджету з усіма додатками та змінами протягом року; 

- програма соціально-економічного розвитку громади; 

- кошторис на утримання ОМС; 

- паспорти бюджетних програм (у т.ч. актуалізовані) з наказом або розпорядженням 

про їх затвердження, звіти про їхнє виконання; 

- титульний список капітальних видатків та посилання на платформу пообєктної 

візуалізації капітальних видатків; 

- бюджет для громадян та інформація щодо бюджету участі; 

- посилання на портал відкритих даних де бюджетні дані оприлюднені у 

машинозчитних форматах. 

Показник 8.Проект рішення про місцевий бюджет. 

Рейтинг – 0%. Проект рішення про місцевий бюджет на наступний рік публікувати з усіма 

додатками та пояснювальною запискою не пізніше 20 днів до розгляду сесією місцевої 

ради. 

Показник 9. Бюджетні запити. 

Рейтинг – 0%. Оприлюднювати всі форми бюджетних запитів усіх ГРБК не пізніше ніж 1 

вересня року, що передує року на який складається бюджет. 

Показник 10. Рішення про бюджет. 

Рейтинг – 66,67%. Не можливо визначити чи рішення оприлюднене вчасно (немає дати 

публікації). Вивчити можливість додати на сайті дату публікації рішень. 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм 

Рейтинг – 0%. На сайті ОМС вчасно оприлюднювати паспорти бюджетних програм усіх 

ГРБК. 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Рейтинг – 0%. Проект бюджету обговорювати на засіданні бюджетної комісії. Засідання 

бюджетної комісії повинне бути заздалегідь анонсоване, оприлюднено протокол засідання 

та стенограму або запис засідання комісії. ОМС забезпечує безперешкодний доступ 

громадян до засідання бюджетної комісії. 

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

наступний рік (бюджетні слухання). 

Рейтинг – 0%.Проводити бюджетні слухання заздалегідь до оприлюднення остаточного 
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проекту рішення про бюджет, та оприлюднювати звіт про враховані та невраховані 

пропозиції громадян. Такі процедури закріплюються відповідним нормативно-правовим 

актом. 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік 

Рейтинг – 60%. Оприлюднювати протокол та стенограму/запис пленарного засідання сесії 

на якій приймалось рішення про бюджет. 

Показник 15. Бюджет для громадян. 

Рейтинг – 0%. Розробити Бюджет для громадян, що міститиме текстові пояснення про 

головні напрямки бюджетної політики на наступний рік з графічною частиною, та 

інформацію для зворотнього зв’язку. 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Рейтинг – 0%. Використовувати інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету 

та для консультацій з громадськістю з питань бюджету. 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет 

Рейтинг — 21.43%. Усі проекти рішень про внесення змін до бюджету оприлюднювати 

вчасно, з усіма додатками. Рішення про внесення змін оприлюднюються у розділі бюджет 

вчасно у повному обсязі. Оприлюднюється актуальна версія бюджету. 

Показник 19. Закупівлі 

Рейтинг — 66.67%. Річні плани закупівель оприлюднювати у машинозчитних форматах. 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків. 

Рейтинг — 0%. Титульні списки капітальних видатків повинні бути затверджені та 

оприлюднені. 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств 

Рейтинг — 0%.На сайті ОМС створити окремий підрозділ для інформування про 

діяльність КП. У розділі розміщується інформація про всі комунальні підприємства (у т.ч. 

назва, сфера діяльності, контакти і т.і.), фінансові плани та звіти про їхнє виконання, 

реєстр укладених КП договорів. Перелік КП, звітність та реєстр боргових зобов’язань 

оприлюднюється у машинозчитному форматі. 

Показник 22. Бюджет участі. 

Рейтинг — 0%. Реалізувати бюджет участі. Оприлюднювати склад органу, що приймає 

рішення про допуск проектів до конкурсу та протоколи їх засідань, перелік переможців та 

звіт про реалізацію. Громадяни мають мати можливість голосування за проекти очно 

(письмово). 
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Показник 23. Ефективність комунальних підприємств. 

Рейтинг — 0%. При КП повинні діяти наглядові ради. КП повинні мати плани розвитку та 

звіти про їхнє виконання. 

Показник 24. Доброчесність використання системи Prozorro 

Рейтинг — 25%. Затвердити НПА про здійснення допорогових закупівель, здійснювати 

конкурентні торги. 

Показник 25. Онлайн інструменти в реалізації бюджету участі. 

Рейтинг — 0%. В разі реалізації бюджету участі використовувати розділ на сайті ОМС, або 

іншій платформі для інформування про діяльність з можливістю голосування за проекти 

он-лайн. 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки. 

Рейтинг — 0%. Оприлюднювати титульний список капітальних видатків в 

машинозчитному форматі, використовувати інтерактивну платформу для пообєктного 

оприлюдення інформації про капітальні видатки. 

Додатковий. Здійснюватигендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм. 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету 

Рейтинг — 10%. Вчасно оприлюднювати усі проекти рішень та рішення щодо 

затвердження квартальних звітів з усіма додатками. 

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету 

Рейтинг — 30%. Вчасно публікувати усі проекти рішень та рішення щодо затвердження 

річного звіту про виконання бюджету з усіма додатками. 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

Рейтинг — 0%. Вчасно та у повному обсязі публікувати звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм. 

Показник 30. Звіт про виконання ПСЕР 

Рейтинг — 0%. Вчасно та у повному обсязі публікувати звіти про виконання програми 

соціально-економічного розвитку. 

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

Рейтинг — 0%. Не пізніше ніж 20 березня року наступного за звітним проводити публічне 

та заздалегідь анонсоване представлення інформації про виконання місцевого бюджету. 

Показник 32. Звіт про використання коштів МБ в машиночитному форматі 

Рейтинг — 0%. Публікувати квартальні та річний звіт про витрачання коштів місцевих 

бюджетів в машиночитному форматі. 
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Показник 33. Звіт за результатами оцінки ефективності бюджетних програм. 

Рейтинг — 0%. Оприлюднювати звіти з оціники ефективності всіх бюджетних програм не 

пізніше ніж через 35 днів після термінів річної звітності. 

Показник 34. Оцінка виконання бюджету (“учасницький аудит”) 

Рейтинг — 0%. Залучати громадян до оцінки виконання бюджету, оприлюднювати оцінки 

та звіт з результатами 

Додатковий. Проводити внутрішній аудит 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. ГУСЯТИНСЬКОЇОТГ 

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

бюджетні роки  

Оцінка 0 балів. 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Селищна рада не має прогнозу 

доходів та видатків на плановий та наступний за плановим два бюджетних роки. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.  

Оцінка 1 бал.  

Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. Селищна рада має затверджену 

стратегію розвитку1, проте вона не оприлюднена на сайті ОМС 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Оцінка. 3.2 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 4 бали. Рада затвердила програму соціально-

економічного розвитку своїм рішенням2 27 грудня 2017 року та оприлюднила її на сайті 

ОМС, проте лише з 1 додатком з переліку затвердженого Постановою КМУ №621 від 

26.04.2003 р., Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету 

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

рік 

Оцінка.0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 4 бали. Селищна рада не має затвердженого 

нормативно – правового акту, який передбачає процедуру збору пропозицій від громадян 

під час складання бюджету на наступний рік. Решта критеріїв не виконуються. 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. 

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 5 балів. ОМС не створив робочу групу з числа 

зацікавлених сторін, котра залучається до процесу планування бюджету на наступний рік. 

Решта критеріїв не виконуються. 

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

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 4 бали. ОМС не проводить консультаці з 

громадськістю щодо проектів рішень про місцеві податки та збори. Решта критеріїв не 

виконуються. 

                                                
1http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/8-ses%D1%96ya-serpen-2017r/pro-

stvorennya-robocho%D1%97-grupi-z-pogodzhennya-vikonannya-rob%D1%96t.html 
2http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/10-ses%D1%96ya-gruden-2017r/planu-

socz%D1%96alno-ekonom%D1%96chnogo-ta-kulturnogo-rozvitku.html 
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Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Оцінка. 1,5 бала 
Максимальна оцінка за даним показником – 16 балів. На офіційному сайті ОМС є окремий 

розділ3 присвячений питанням місцевого бюджету, де оприлюдені рішення з частиною 

додатків про затвердження бюджету. Натомість у розділі відсутні наступні позиції: 

- перелік ГРБК з кодами ЄДРПОУ та посиланнями на кабінети на порталі e-data; 

- рішення про затвердження бюджету з усіма додатками та змінами протягом року; 

- програма соціально-економічного розвитку громади; 

- кошторис на утримання ОМС; 

- паспорти бюджетних програм (у т.ч. актуалізовані) з наказом або розпорядженням 

про їх затвердження, звіти про їхнє виконання; 

- титульний список капітальних видатків та посилання на платформу пообєктної 

візуалізації капітальних видатків; 

- бюджет для громадян та інформація щодо бюджету участі; 

- посилання на портал відкритих даних де бюджетні дані оприлюднені у 

машинозчитних форматах. 

 

  

                                                
3http://hsr.gov.ua/byudjet.html 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. ГУСЯТИНСЬКОЇ ОТГ 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 4 бали. На офіціному сайті не публікуються 

вчасно (за 20 днів до розгляду)проекти рішень про місцевий бюджет, що включають в 

себе повний перелік додатків та пояснювальну записку. 

Показник 9. Бюджетні запити  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 4 бали. На сайті ОМС не оприлюднені усі 

форми бюджетних запитів ГРБК. Такі запити оприлюднюються не пізніше ніж за 2 тижні 

до засідання депутатської комісії (орієнтовно до 1 вересня). 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Оцінка. 2 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Рішення про затвердження бюджету 

на наступний рік оприлюднене4 з усіма додатками. Дату публікації рішення не можливо 

визначити. 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. ОМС не оприлюднює на офіційному 

сайті паспорти бюджетних програм ГРБК. 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 5 балів. Селищна рада не надала 

підтвердження проведення засідання бюджетної комісії, а також протокол, стенограму чи 

аудіо/відеопідтвердження. Безперешкодний доступ охочих громадян не було забезпечено 

через відсутність анонсування засідання бюджетної комісії. 

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 4 бали. Селищна рада не проводила 

консультацій з громадськістю стосовно попереднього проекту рішення про бюджет, 

оскільки така процедура нею не затверджена. 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Оцінка. 3 бали 

                                                
4http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/10-ses%D1%96ya-gruden-2017r/pro-

selishhnij-byudzhet-na-2018-r%D1%96k.html 
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Максимальна оцінка за даним показником – 5 балів. Засідання сесії на якій розглядався 

проект рішення про бюджет була заздалегідь анонсована5 розпорядженням селищного 

голови. Сесія відбулась 21 грудня 2017 року6, та була вільною до відвідування78 

громадянами та зацікавленими особами. Протокол пленарного засідання та стенограма, 

або аудіо/відео запис сесії оприлюднено не було. 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 5 балів. ОМС не розробляє бюджет для 

громадян. Рещта критеріїв не виконуються. 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. ОМС не використовує інтерактивні 

он-лайн платформи для візуалізації бюджету та для здійснення консультацій з 

громадськістю з питань бюджету. 

  

                                                
5http://hsr.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya-golovi-selishhno%D1%97-radi/sklikannya-desyato%D1%97-

ses%D1%96%D1%97-somogo-sklikannya-gusyatinsko%D1%97-selishhno%D1%97-radi.html 
6http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/10-ses%D1%96ya-gruden-2017r/pro-

selishhnij-byudzhet-na-2018-r%D1%96k.html 
7http://hsr.gov.ua/dokumenti/reglament.-polozhennya/reglament-gusyatinsko%D1%97-selishhno%D1%97-radi-vii-

sklikannya.html 
8http://hsr.gov.ua/dokumenti/rozporyadzhennya-golovi-selishhno%D1%97-radi/sklikannya-desyato%D1%97-

ses%D1%96%D1%97-somogo-sklikannya-gusyatinsko%D1%97-selishhno%D1%97-radi.html 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р 

ГУСЯТИНСЬКОЇ ОТГ 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Оцінка. 1,5 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 7 балів. Проекти рішень про внесення змін до 

бюджету публікуються в розділі рішення не в повному обсязі та не повним переліком 

додатків9101112131415. Рішення про бюджет не публікуються на сторінці ОМС в розділі 

«Бюджет». Не можливо визначити дату публікації рішення. Не публікується актуальна 

версія бюджету з урахуванням усіх змін. 

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

Оцінка. 2 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. Кабінети трьох ГРБК 

зареєстровані161718 та наповнюються на Єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів Е-дата. 

Показник 19. Закупівлі  

Оцінка. 2 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. ОМС оприлюднює річний план 

закупівель зі змінами19, проте його не можливо отримати у машиночитному форматі. 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Оцінка. 0 балів 

                                                
9http://hsr.gov.ua/dokumenti/proektu-rishenj-sesiy/proekti-pozachergova-ses%D1%96ya/%C2%ABpro-vnesennya-

zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k%C2%BB.html 
10http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/11-ses%D1%96ya-lyutij-berezen-

2018r/pro-vnesennya-zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k-v%D1%96d-5-lyutogo.html 
11http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/11-ses%D1%96ya-lyutij-berezen-

2018r/pro-vnesennya-zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k.html 
12http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/11-ses%D1%96ya-lyutij-berezen-

2018r/pro-vnesennya-zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k-6-bereznya.html 
13http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/12-ses%D1%96ya-
2018r/%C2%ABpro-vnesennya-zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k%C2%BB.html 
14http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/12-ses%D1%96ya-2018r/pro-

vnesennya-zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k-v%D1%96d-16-travnya.html 
15http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/pozachergova-ses%D1%96ya/pro-

vnesennya-zm%D1%96n-do-selishhnogo-byudzhetu-na-2018-r%D1%96k-v%D1%96d-27-chervnya.html 
16https://spending.gov.ua/disposers?edrpou=04396391 
17https://spending.gov.ua/spa/40704925/reports?page=1 
18https://spending.gov.ua/spa/40928062/transactions?page=1 
19https://prozorro.gov.ua/plan/search/?query=04396391 
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Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. Окремого рішення по затвердженню 

титульного списку капітальних видатків немає. 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 9 балів. На сайті ОМС відсутній окремий 

розділ для інформування про дяльність комунальних підприємств. Жодна інформація з 

запропонованих критеріїв оцінки не оприлюднена. Решта критеріїв не виконуються та не 

оцінюються. 

Показник 22. Бюджет участі  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 7 балів. ОМС не реалізовує у громаді бюджет 

участі. Решта критеріїв не оцінюються. 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. При комунальних підприємствах 

Гусятинської ОТГ не діє жодної наглядової ради. Комунальні підприємства не мають 

планів розвитку. 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівельProzorro 

Оцінка. 0.5 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. ОМС не затвердив НПА про 

здійснення допорогових закупівель, та не здійснює конкурентних торгів. 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. ОМС не реалізовує у громаді бюджет 

участі. Решта критеріїв не оцінюються. 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їхвізуалізації  

Оцінка. 0 балів 
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Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. ОМС не оприлюднює список 

капітальних видатків у машиночитному форматі та не використовує онлайн платформи 

для пообєктного оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

Додатковий показник: Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм 

Не здійснюється 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017 ГУСЯТИНСЬКОЇ ОТГ 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Оцінка. 0.5 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 5 балів. Оприлюднено2021 2 з 3 квартальних 

звітів про виконання бюджету. ОМС не оприлюднює проекти рішень та рішення про 

затвердження квартальних звітів з усіма додатками. 

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Оцінка. 1.5 бали 

Максимальна оцінка за даним показником – 5 балів. Рішення про затвердження річного 

звіту про виконання бюджету оприлюднене22 з неповним переліком додатків. Проект 

рішення з додатками не оприлюднено. 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм не оприлюднюються. 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Звіт про виконання програми 

соціально-економічного розвитку не оприлюднюється. 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Публічне представлення інформації 

про виконання місцевого бюджету не відбулось. 

                                                
20http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/7-ses%D1%96ya-2017r/%C2%ABpro-

zatverdzhennya-zv%D1%96tu-pro-vikonannya-selishhnogo-byudzhetu-za-pershij-kvartal-2017-roku%C2%BB.html 
21http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/8-ses%D1%96ya-serpen-2017r/pro-

zatverdzhennya-zv%D1%96tu-pro-vikonannya-selishhnogo-byudzhetu-za-pershe-p%D1%96vr%D1%96chchya-

2017-roku.html 
22http://hsr.gov.ua/dokumenti/r%D1%96shennya-ses%D1%96%D1%97-radi/11-ses%D1%96ya-lyutij-berezen-

2018r/pro-zatverdzhennya-zv%D1%96tu-pro-vikonannya-selishhnogo-byudzhetu-na-2017-r%D1%96k-

v%D1%96d-05.02.2018.html 
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Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 2 бали. Квартальні та річний звіт про 

витрачання коштів місцевих бюджетів у машиночитному форматі не оприлюднюється 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Звіти з оцінки ефективності 

бюджетних програм не оприлюднюються. 

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

аудит")  

Оцінка. 0 балів 

Максимальна оцінка за даним показником – 3 бали. Практика залучення громадян до 

оцінки виконання бюджету не застосовується. 

Додатковий показник. Внутрішній аудит 

Не виконується 

 

 


