
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦІНКА 

ПРОЗОРОСТІ 

БЮДЖЕТУ 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬ

КОЇ ОТГ  

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 4 

Висновки 6 

Рекомендації 7 

Оцінка прозорості складання проекту бюджету на 2018 р. Нижньовербізької ОТГ 9 

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

Нижньовербізької ОТГ 13 

Оцінка прозорості виконання бюджету на 2018 р Нижньовербізької ОТГ 18 

Оцінка прозорості звітування про виконання бюджету на 2017 Нижньовербізької ОТГ

 22 
 

  



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 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

зворотного зв’язку та експертного обговорення. Не в останню чергу підвищення 
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прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і результативному управлінню 

бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

● запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою 

збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними 

коштами на кожній стадії бюджетного процесу; 

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

● підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного 

інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,  

● підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню 

порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом співставлення 

показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів; 

● висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності використання 

бюджетних коштів для їх досягнення; 

● задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 

публічних коштів; 

● забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 

бюджетних коштів; 

● створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління 

публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу; 

● створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського суспільства 

до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних коштів; 

● підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 

● розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного муніципалітету, 

щодо підвищення прозорості бюджету громади.  

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  

● орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання бюджетних 

коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї діяльності; 

● надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у підвищення 

активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості до участі в 

бюджетному процесі; 

● розробки та пропаганди використання інноваційних методик інформування та 

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

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 

законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна 

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

демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на 

міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які 

передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні 

рішення для громадськості та можливості для участі громадян в бюджетних процесах. 

Зокрема, критерії Методології формувались з урахуванням рекомендацій, які надають 

загальні Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та підзвітності 

Глобальної ініціативи з фіскальної прозорості (GIFT),  Кодекс прозорості бюджету МВФ, 

Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з питань 
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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 Нижньовербізької ОТГ 

 

 

Рівень прозорості бюджетного процесу Нижньовербізької ОТГ склав 

26% (задовільний рівень). 

 

На етапі планування бюджету рівень прозорості склав 25%. На сайті 

громади оприлюднені рішення про прийняття та тексти стратегії розвитку та 

ПСЕР, проте немає прогнозу доходів та видатків. Громада не проводить збір 

пропозицій від громади щодо бюджету, не створила багатосторонню робочу 

групу щодо консультування з питань бюджету та не провела обговорень 

щодо проекту рішення про бюджет. Також на сайті ОТГ немає окремого 

розділу про бюджет. 

 

На етапі розгляду бюджету та прийняття рішень рівень прозорості склав 

42,86%. На сайті відсутні анонс, протокол та стенограма засідання бюджетної 

комісії, є підтвердження консультацій з громадськістю щодо бюджету на 

наступний рік, проте не опублікований НПА, який передбачає цю процедуру. 

Немає протоколу та стенограми засідання ради, де приймався бюджет. 

Проект рішення про бюджет оприлюднено на сайті ради, проте зроблено це 

не за 20 днів до розгляду. На сайті немає запитів головних розпорядників 

бюджетних коштів, проте присутні рішення про бюджет та паспорти 

бюджетних програм. Громада не використовує бюджет для громадян та 

онлайн інструменти для збору пропозицій від громади.  

 

На рівні виконання бюджету та внесення змін рівень прозорості склав 

10,51%. Громада оприлюднює проекти рішень та рішення про зміни до 

бюджету, проте не з усіма додатками та невчасно. Вчасно та повністю 

наповнює кабінети в Є-Даті та річні плани закупівель та зміни до них. Не 

оприлюднює титульні списки капітальних видатків, інформацію про 

діяльність та ефективність КП. Громада не впровадила бюджет участі та не 

публікує візуалізовані дані про бюджет. 

 

На рівні підготовки та розгляду звіту про бюджет рівень прозорості склав 

14,81%. Громада не публікує квартальні звіти про виконання бюджету, звіти 

про виконання паспортів бюджетних програм та ПСЕР, не проводить 

публічний звіт голови, звіти по оцінці ефективності бюджетних програм та 

учасницький аудит.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

Для підвищення рівня прозорості бюджетного процесу громади треба зробити наступне: 

- Прийняти та опублікувати прогноз доходів та видатків на плановий і наступні за 

плановим роки. 

- Публікувати разом з усіма додатками ПСЕР на сайті ради. 

- Запровадити збір пропозицій від громадян під-час планування бюджету на 

наступний рік. 

- Залучити до планування бюджету багатосторонню дорадчу групу, яка б складалась 

з представників різних зацікавлених сфер та надавала пропозиції до проекту 

бюджету на наступний рік. 

- Впровадити консультації з громадськістю щодо проекту бюджету на наступний рік.  

- Наповнювати на сайті розділ про бюджет необхідною інформацією (деталі 

розписані у рекомендаціях нижче). 

- Публікувати усю інформацію про засідання бюджетної комісії, де розглядається 

проект бюджету - протоколи, стенограми(аудіо/відео записи) та передбачити 

доступ громади до засідання. 

- Проводити бюджетні слухання для консультування з громадою щодо проекту 

рішення про бюджет на наступний рік. 

- Вчасно анонсувати сесію ради, де приймається бюджет, вчасно публікувати проект 

рішення та рішення про бюджет, публікувати протокол та стенограму сесії 

(аудіо/відео записи). 

- Проект рішення про бюджет має бути опублікований вчасно, з усіма додатками та з 

пояснювальною запискою. 

- На сайті ради повинні бути вчасно опубліковані бюджетні запити головних 

розпорядників бюджетних коштів.  

- На сайті ради повинні бути оприлюднені паспорти бюджетних програм усіх 

головних розпорядників бюджетних коштів. 

- Слід запровадити бюджет для громадян. 

- Слід запровадити онлайн-інструменти для консультування з громадськістю щодо 

проекту рішення про бюджет. 

- На сайті слід регулярно публікувати проекти рішень та рішення про зміни до 

бюджету з усіма додатками, публікувати вчасно та актуалізувати сам річний 

бюджет. 

- Регілярно наповнювати кабінети головних розпорядників бюджетних коштів на E-

Data. 

- Слід затверджувати та публікувати титульні списки капітальних видатків. 

- Слід на сайті створити та наповнювати інформацію розділ про діяльність 

комунальних підприємств (перелік інформації, яку слід вносити в розділ є нижче). 

- Слід наповнювати інформацією розділ про бюджет участі (перелік інформації, яку 

слід вносити в розділ є нижче). 

- Слід впровадити наглядові ради при КП та публікувати плани розвитку і звіти по 

виконанню планів розвитку КП. 

- Слід використовувати онлайн-інструменти для візуалізації бюджету участі. 

- Слід візуалізувати відкриті дані капітальних видатків бюджету громади. 

- Слід вчасно публікувати проекти рішень та рішення про затвердження квартальних 

звітів про виконання бюджету. Рішення і проекти рішень слід публікувати з усіма 

необхідними додатками. 
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- Слід вчасно публікувати проекти рішень та рішення про затвердження річних звітів 

про виконання бюджету. Рішення і проекти рішень слід публікувати з усіма 

необхідними додатками. 

- Слід вчасно та в повному обсязі публікувати звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм. 

- Слід вчасно та з усіма додатками публікувати звіт про виконання ПСЕР. 

- Щороку до 20 березня має відбуватись публічний звіт голови громади про 

виконання бюджету за попередній рік. Звіт має бути анонсований, а за 

результатами публічного звітування на сайті ОМС має з’явитись відповідний 

інформаційний матеріал. 

- Уся документація, що стосується бюджетного процесу на сайті ОМС має бути 

опублікована у машиночитному форматі. 

- Слід запровадити практику звітування про ефективність виконання бюджетних 

програм та публікувати такі звіти на сайті ОМС. 

- Слід запровадити практику учасницького аудиту та публікувати на сайті ОМС 

відповідні звіти. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ ОТГ 

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

бюджетні роки  

Оцінка 0. 

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Оскільки у Верхнянської ОТГ досі немає сайту громади - немає можливості висвітлювати 

інформацію про бюджетний процес. 

Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні роки - це 

стратегічний документ у плані економічного розвитку громади.  

Для отримання позитивного критерію громада повинна: 

- прийняти Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 

бюджетні роки  

- оприлюднити його проект не менш, як за 20 днів до прийняття,  

- оприлюднити готовий (прийнятий документ). 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Оцінка 1.  

Отримана оцінка на 100% відповідає максимальному показнику. 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- рішення про затвердження радою стратегію розвитку. 

- стратегія розвитку. 

Стратегія розвитку громади повинна відповідати наступним елементам прозорості: 

- бути затвердженою громадою. 

- бути оприлюдненою на офіційному сайті громади. 

Методологія написання стратегії: https://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod5web.pdf  

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Оцінка 0,7. 

Отримана оцінка на 75% відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- рішення про затвердження радою ПСЕР. 

- ПСЕР оприлюднена на сайті. 

- ПСЕР оприлюднена в повному обсязі. 

 

 

Програма соціально-економічного розвитку (ПСЕР) - ключовий документ, який визначає 

розвиток громади в короткостроковій перспективі. Якісно розроблена ПСЕР створює 

https://auc.org.ua/sites/default/files/library/mod5web.pdf
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умови для забезпечення сталого розвитку громади, підвищує ефективність використання 

його внутрішнього потенціалу, допомагає громадянам ідентифікувати пріоритети органів 

влади та сприяє розв'язанню соціально-економічних проблем. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості щодо ПСЕР потрібно зробити наступні дії:  

- затвердити ПСЕР рішенням ради;  

- затвердити ПСЕР до 25 грудня, року, що передує плановому;  

- оприлюднити ПСЕР на офіційному сайті ОМС;  

- оприлюднити ПСЕР в повному обсязі  

Програма соціально-економічного розвитку повинна містити наступні додатки:  

1. Основні показники (згідно з установленими Мінекономіки зразками);  

2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань програм економічного і 

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

3. Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається 

фінансувати в наступному році;  

4. Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати в наступному році 

за рахунок бюджетних коштів;  

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

6. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності. 

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

рік 

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику.  

Для підвищення участі громади у прийнятті рішень, об’єктивної оцінки потреб громади 

при формуванні бюджету та підвищення рівня громадянського суспільства в ОТГ, слід 

проводити збір пропозицій від громади під час формування бюджету на наступний рік.  

Для досягнення максимального рівня прозорості щодо збору пропозицій - слід зробити 

наступні дії: 

- ОМС повинен затвердити НПА, який передбачає процедури збору пропозицій від 

громадян під час складання бюджету на наступний рік;  

- ОМС повинен здійснювати заходи по збору пропозицій від громадян під час 

складання бюджету на наступний рік в поточному році;  

- заходи по збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний 

рік повинні проводитись в період з 15 липня по 15 жовтня року, який передує року, 

на який планується бюджет;  

- ОМС повинен оприлюднювати на офіційному сайті 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. 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. 

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику..  
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Створення багатосторонньої робочої групи для долучення її до розробки бюджету дасть 

можливість детальніше пропланувати бюджет та ефективніше його використати. Для 

кращої ефективності слід долучати в групу представників різних сфер діяльності, які 

можуть бути експертами у своїх середовищах (вчені, економісти, представники бізнесу, 

молодь тощо) 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- ОМС має створити багатосторонню робочу групу, до якої входять представники 

різних зацікавлених сторін (представники виконавчих органів омс, депутати, 

представники ОГС, науковці, бізнес);  

- розробити та прийняти  документ, який передбачає процедури роботи такого 

дорадчого органу;  

- залучити робочу групу до процесу планування бюджету на наступний рік;  

- залучити робочу групу до процесу планування бюджету в період з 15 липня до 

моменту подання проекту бюджету на розгляд депутатських комісій?; 

- оприлюднити на сайті ОМС звіт про враховані та невраховані пропозиції з 

обґрунтуванням підстав для неврахування пропозицій, отриманих від робочої 

групи, до складу якої входять представники різних зацікавлених сторін. 

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

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки і збори дадуть змогу громаді 

краще вивчити потреби мешканців, сформулювати прийнятні норми податків і зборів для 

мешканців громади. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- ОМС повинен затвердити документ, який передбачає процедури та порядок 

проведення консультацій з громадськістю з цього питання, або загальний документ 

щодо місцевих податків та зборів з компонентом громадських консультацій;  

- провести консультацію з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки 

та збори на наступний рік;  

- провести консультації з громадськістю про місцеві податки та збори в період з 1 

січня до 1 липня року, який передує тому, на який відбувається планування;  

- оприлюднити на офіційному сайті ОМС звіт про враховані та невраховані 

пропозиції з обґрунтуванням підстав для неврахування отриманих пропозицій 

щодо проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік. 

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику.  

Окремий розділ про бюджет на сайті громади дозволить відвідувачам сайту краще 

орієнтуватись у питаннях місцевого бюджету, якісніше та швидше шукати інформацію 

стосовно бюджету. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 
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- створити на сайті ОМС окремий розділ, присвячений питанням місцевого 

бюджету; 

-   розмістити в розділі перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами 

ЄДРПОУ; 

- розмістити в розділі посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-

Data;  

- оприлюднити в розділі рішення ради про затвердження бюджету з усіма 

додатками;  

- оприлюднювати в розділі всі рішення про внесення змін до бюджету;  

- оприлюднити в розділі Програму соціально-економічного розвитку громади;  

- оприлюднити в розділі актуальний бюджет з урахуванням усіх змін, що були 

внесені в нього протягом року;  

- оприлюднити в розділі кошторис на утримання органу місцевого самоврядування;  

- оприлюднити в розділі паспорти бюджетних програм разом з наказом або 

розпорядженням про їх затвердження;  

- оприлюднити в розділі звіти про виконання паспортів бюджетних програм;  

- оприлюднити в розділі титульний перелік капітальних видатків;  

- оприлюднити в розділі посилання на інтерактивну онлайн платформу пооб'єктної 

візуалізації капітальних видатків (якщо такого немає - варто створити);  

- оприлюднити в розділі "бюджет для громадян";  

- оприлюднити в розділі  актуалізовані паспорти бюджетних програм разом з 

наказом або розпорядженням про їх затвердження;  

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

де бюджетні данні оприлюднені у машиночитних форматах;  

- оприлюднити в розділі посилання на всю інформацію щодо бюджету участі, в разі, 

якщо такий реалізується в громадах.  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 

2018 Р.  НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ ОТГ 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Оцінка 0,5.  

Отримана оцінка на 50% відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- проект рішення про бюджет на наступний рік. 

- проект рішення містить усі додатки. 

Публікація проектів рішень ради мінімум за 20 днів до його розгляду є демократичною 

практикою провідних країн світу. Проект рішення має бути доступним для громади ще до 

того, як буде прийнятий для того, щоб громада могла з ним ознайомитись та висловити 

свою думку чи корективи. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- проект рішення про місцевий бюджет на наступний рік повинен бути 

оприлюднений на офіційному сайті;  

- проект рішення про місцевий бюджет на наступний рік повинен містити всі 

додатки всі додатки;*  

- проект рішення про місцевий бюджет повинен бути оприлюднений за 20 днів до 

розгляду на сесії ради;  

-  проект рішення про місцевий бюджет на наступний рік оприлюднюється з 

пояснювальною запискою. 

*додатки до місцевого бюджету прописані в Ст. 76 Бюджетного Кодексу України: 

Проект рішення про місцевий бюджет перед його розглядом на сесії Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, відповідної місцевої ради схвалюється Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевою 

державною адміністрацією чи виконавчим органом відповідної місцевої ради.  

Разом з ним подаються:  

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка має містити: 

 – інформацію про соціально-економічний стан відповідної адміністративно-територіальної одиниці і 

прогноз її розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту місцевого бюджету;  

– оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого бюджету внаслідок наданих 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідною місцевою радою податкових пільг;  

– пояснення до основних положень проекту рішення про місцевий бюджет, у т. ч. аналіз пропонованих 

обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення містять бюджетні показники за 

попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування 

бюджету;  

– обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання 

інвестиційних програм (проектів);  

– інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;  

2) прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, підготовлений відповідно до 

ст. 21 цього Кодексу;  

3) проект показників зведеного бюджету району, міста з районним поділом, міста, що об’єднує бюджети 

села, селища, міста районного значення;  
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4) показники витрат місцевого бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення 

інвестиційних програм (проектів), що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація таких програм 

(проектів) триває більше одного бюджетного періоду;  

5) перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та наступні за плановим два 

бюджетні періоди;  

6) інформація про хід виконання відповідного бюджету в поточному бюджетному періоді;  

7) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту відповідного бюджету (подаються 

комісії з питань бюджету Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради);  

8) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцева 

державна адміністрація чи виконавчий орган відповідної місцевої ради. 

.Показник 9. Бюджетні запити  

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- оприлюднити на сайті бюджетні запити головних всіх розпорядників бюджетних 

коштів;  

- оприлюднити всі форми бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних 

коштів;  

- оприлюднити всі бюджетні запити не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання 

депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує року, на який 

складається бюджет). 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Оцінка 1.  

Отримана оцінка на 100%  відповідає максимальному показнику. 

Рішення про бюджет оприлюднюється на офіційному сайті ОМС не пізніше, ніж через 5 

робочих днів після його прийняття. Оприлюднення рішення - демократична норма, що 

дозволяє громаді ознайомитись із її річним бюджетом та відповідає принципам доброго 

врядування. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- оприлюднити на сайті ОМС рішення про затвердження бюджету на наступний рік;  

- оприлюднити  бюджет на рік оприлюднено в повному обсязі (всі додатки - їх 

перелік є вище);  

- оприлюднено вчасно рішення про затвердження бюджету з всіма додатками (не 

пізніше, ніж через 5 робочих днів після прийняття);  

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Оцінка 1.  

Отримана оцінка на 100%  відповідає максимальному показнику. 

 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  
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- оприлюднити на сайті ОМС паспорти бюджетних програм всіх головних 

розпорядників бюджетних коштів;  

- оприлюднити вчасно паспорти бюджетних програм. 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Оцінка 0,2. 

На разі на сайті громади оприлюднено: 

- регламент ради, де передбачений безперешкодний доступ до комісії. 

  

Отримана оцінка на 20% відповідає максимальному показнику (100%). 

Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії - це обов’язковий елемент 

створення бюджету громади на наступний рік. Депутати ради, на засіданні комісії 

напрацьовують остаточний документ, за яким буде прийматись річний бюджет. Засідання 

комісії повинно бути відкритим та публічним для того, щоб громада могла 

проконтролювати, чи приймуть до уваги усі пропозиції, надана в процесу консультацій та 

обговорень, а рада могла публічно презентувати свою діяльність. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- проект бюджету повинен обговорюватись  на засіданні бюджетної комісії;  

- проведення засідання бюджетної комісії, на якому відбудеться обговорення 

проекту рішення про бюджет, має бути анонсовано на офіційному сайті ОМС, та в 

інші, обрані громадою шлях (газети, оголошення тощо);  

- на сайті ОМС має бути оприлюднений протокол засідання бюджетної комісії, на 

якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет;  

- на сайті ОМС слід оприлюднити стенограму або аудіо/відеозапис засідання комісії, 

на якому відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет;  

- громаді має бути безперешкодний доступ для громадян до засідання бюджетної 

комісії (слід прийняти окрему зміну до місцевого регламенту). 

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

Оцінка 0,7.  

Отримана оцінка на 75% відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- інформація про проведені бюджетні слухання в минулому році. 

- бюджетні слухання проведені перед сесією, на якій розглядався проект рішення. 

- оприлюднений звіт про слухання.  

Бюджетні слухання - це одночасно можливість для влади сприйняти всі бюджетні потреби 

громади, зібрати пропозиції та отримати пріоритетні потреби громади. З іншої сторони- 

бюджетні слухання - це можливість громади донести до влади потреби і закласти їх у 

бюджет на наступний рік. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- процедури консультацій з громадськістю щодо попереднього проекту рішення про 

бюджет мають бути закріплені відповідним НПА;  
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- консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет мають 

проводитись протягом року, який передує року, на який приймається бюджет;  

- "бюджетні слухання" мають проводитись заздалегідь, до оприлюднення 

остаточного проекту рішення про бюджет на наступний рік, який виноситься на 

розгляд сесії;  

- на сайті ОМС має бути оприлюднено звіт з інформацією про враховані та 

невраховані пропозиції громадян до проекту рішення про бюджет, отриманих в 

рамках "бюджетних слухань" та обґрунтуванням підстав для 

врахування/неврахування отриманих пропозицій. 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Оцінка 0,6.  

Отримана оцінка на 60% відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- анонс сесії, на якій приймався бюджет. 

- пленарне засідання відбулось до 25 грудня. 

- громаді було забезпечено доступ до сесії. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- пленарне засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет, має бути 

заздалегідь анонсована (мінімум за 10 днів до засідання);  

- пленарне засідання сесії, на якій розглядатиметься проект рішення про бюджет, 

повинне відбутись не пізніше, ніж 25 грудня;  

- протокол пленарного засідання сесії, на якій було прийнято рішення про бюджет 

має бути оприлюднений на сайті ОМС;  

- стенограму (або аудіо/відео-запис) пленарного засідання сесії, на якій було 

прийнято рішення про бюджет слід оприлюднити на сайті ОМС;  

- ОМС має забезпечити безперешкодний доступ до пленарного засідання сесії, на 

якій розглядається проект рішення про бюджет. 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Бюджет для громадян - доступна, проста, легка для сприйняття форма бюджету, 

призначена для розповсюдження у громаді. Мета документу - у доступній, з 

використанням інфографічних даних, формі розповісти громаді, звідки у міцевому 

бюджеті гроші, та куди громада їх витрачає. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- ОМС має розробити "бюджет для громадян";  

- "бюджет для громадян" має містити текстове пояснення про головні напрямки 

бюджетної політики на наступний рік, викладені спрощеною, не технічною мовою;  

- "бюджет для громадян" повинен містити графічну частину;  

- "бюджет для громадян" повинен  містити інформацію для здійснення зворотнього 

зв'язку (до кого звертатись з додатковими запитаннями, коментарями, тощо);  

- "бюджет для громадян" повинен оприлюднюватись своєчасно (не пізніше, ніж 

кінець року перед тим, на який приймається бюджет);  
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- ОМС слід використовувати інтерактивні онлайн платформи для візуалізації 

бюджету. 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Оцінка 0.  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Онлайн інструменти для консультування та візуалізації допоможуть швидше та якісніше 

отримувати дані від громади, консультуватись щодо важливих питань та доволі просто і 

зрозуміло візуалізувати дані для інформування населення.  

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:   

- ОМС слід використовувати інтерактивні онлайн платформи для візуалізації 

бюджету та онлайн-інструменти здійснення консультацій з громадськістю з питань 

бюджету;  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р  НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ 

ОТГ 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет  

Отримана оцінка на 42,86%  відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті оприлюднено: 

- оприлюднено усі проекти рішення про зміни до бюджету. 

- проекти рішення оприлюднено вчасно. 

- проекти рішення оприлюднено на одній сторінці. 

-  

Усі зміни до бюджету слід відображати на офіційному сайті ОМС для того, щоб громада 

могла з ними ознайомлюватись. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:   

- оприлюднювати на сайті ОМС всі проекти рішень про внесення змін до бюджету;  

- всі проекти рішень про зміни до рішення про бюджет слід оприлюднювати в 

повному обсязі (з усіма додатками);  

- всі проекти рішень про зміни до рішення про бюджет оприлюднювати вчасно (за 

20 днів до розгляду на сесії ради);  

- всі рішення про бюджет оприлюднювати в розділі про бюджет (на одній сторінці);  

-  всі рішення про внесення змін до бюджету оприлюднювати в повному обсязі (з 

усіма додатками);  

- всі рішення про внесення змін до бюджету оприлюднювати вчасно 9не пізніше, ніж 

через 5 днів з моменту прийняття);  

- після внесення змін оприлюднювати актуальну версію бюджету з урахуванням всіх 

внесених змін.  

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

Отримана оцінка на 100% відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті оприлюднено: 

- показники реєстрації розпорядників коштів на порталі використання публічних 

коштів. 

- наповнення кабінетів розпорядників коштів на порталі використання публічних 

коштів. 

На сайті використання публічних коштів є всі показники наповнення кабінетів 

використання бюджетних коштів. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:   

- підтвердити показник реєстрації головних розпорядників бюджетних коштів на 

Єдиному веб-порталі використання публічних коштів E-Data;  

- підтвердити показник кабінетів головних розпорядників бюджетних коштів на 

Єдиному веб-порталі використання публічних коштів. 
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Показник 19. Закупівлі  

Отримана оцінка на 66,67%  відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- оприлюднено річні плани закупівель. 

- оприлюднено зміни до річних планів закупівель. 

Для збільшення публічності використання бюджетних коштів слід оприлюднювати річні 

плани закупівель та зміни до них - громада повинна знати про те, що буде закуплятись 

протягом року. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:    

- на сайті ОМС слід оприлюднювати річний план закупівель;  

- річний план закупівель слід оприлюднювати в машиночитному форматі;  

- на сайті ОМС слід оприлюднювати зміни до річного плану закупівель.  

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- ОМС має затвердити титульний список капітальних видатків (оприлюднити 

відповідне рішення);  

- на сайті ОМС слід оприлюднити титульний список капітальних видатків. 

Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Діяльність комунальних підприємств стосується кожного мешканця громади - оскільки 

КП засновані на кошти платників податків громади та працює на благо громади (надає 

послуги та заробляє кошти). 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- на сайті ОМСповинен бути окремий підрозділ, відведений для інформування про 

діяльність КП;  

- в розділі слід оприлюднювати повний перелік всіх комунальних підприємств;  

- в розділі слід оприлюднювати повну інформацію про всі КП міста: назва, сфера 

діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ;  

- в розділі слід оприлюднювати фінансові плани всіх КП у вигляді Excel таблиці, або 

в іншому форматі електронних таблиць;  

- в розділі слід оприлюднювати звіти про виконання фінансових планів всіх КП;  

- в розділі слід оприлюднювати реєстр укладених комунальними підприємствами 

договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з коштів місцевого бюджету;  

- в розділі слід оприлюднювати в машиночитному форматі перелік КП;  

- в розділі слід оприлюднювати в машиночитному форматі звітність КП;  

- в розділі слід оприлюднювати в машиночитному форматі реєстр боргових 

зобов’язань КП. 

Показник 22. Бюджет участі  
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Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Бюджет участі дає можливість ОМС активізувати громаду та долучити до ініціювання 

змін у цій громаді. Також це дає можливість мешканцям громади самостійно залучати 

інвестиції для своїх проектів. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- ОМС слід реалізувати бюджет участі;  

- процедури та порядок реалізації бюджету участі мають бути закріплені окремим 

НПА;  

- на сайті ОМС повинен бути оприлюднений склад ради (або іншого органу), який, 

згідно затверджених процедур, затверджує рішення про допуск до конкурсу 

громадських проектів;  

- на сайті ОМС повинні бути оприлюднені протоколи засідань конкурсної ради (або 

іншого органу), які затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу;  

- на сайті ОМС повинен бути оприлюднений  перелік проектів, які перемогли за 

результатами голосування громадян;  

- у розділі на сайті ОМС, присвяченому бюджету участі повинен бути звіт про 

реалізацію бюджету участі за результатами попереднього бюджетного року (або 

передбачене складання та оприлюднення такого звіту, в разі, якщо бюджет участі 

реалізується вперше);  

- ОМС повинен передбачити громадянам можливість голосувати за громадські 

проекти очно. 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- впровадити при КП наглядові ради;  

- оприлюднити плани розвитку КП;  

- оприлюднити звіти про виконання планів розвитку КП. 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro  

Отримана оцінкана 50% відповідає максимальному показнику (100%). 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- Показник допорогових закупівель, які здійснюються через систему Prozorro?  

- Показник конкурентності торгів, які розпорядники омс здійснюють через систему 

Prozorro 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  
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- створити окремий розділ на сайті омс, або окремий сайт, присвячений питанням 

реалізації бюджету участі в громаді;  

- забезпечити громадянам можливість голосувати за громадські проекти онлайн. 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- оприлюднити титульний список капітальних видатків в машиночитному форматі;  

- використовувати інтерактивну онлайн платформа пооб'єктного оприлюднення 

інформації про капітальні видатки. 

Додатковий показник: Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм 

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2017  

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКОЇ ОТГ 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- на сайті ОМС повинні бути оприлюднені проекти рішень про затвердження 

квартального звіту про виконання бюджету;  

- проекти рішень про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету 

мають бути оприлюднені в повному обсязі (з усіма додатками);  

- всі проекти рішень про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету 

мають бути оприлюднені вчасно;  

- на сайті ОМС мають бути оприлюднені рішення про затвердження квартальних 

звітів про виконання бюджету;  

- всі рішення про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету повинні 

бути оприлюднені в повному обсязі (з усіма додатками). 

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Отримана оцінка на 80% відповідає максимальному показнику (100%). 

Наразі на сайті громади оприлюднено: 

- проект рішення про затвердження річного звіту. 

- проекті рішення оприлюднено в повному обсязі. 

- рішення про затвердження річного звіту. 

- ршення про затвердження річного звіту оприлюднено в повному обсязі. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету має бути 

оприлюднений на сайті ОМС;  

-  проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету має бути 

оприлюднений на сайті ОМС в повному обсязі (з усіма додатками);  

- проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету має бути 

оприлюднений на сайті ОМС вчасно;  

- на сайті ОМС має бути оприлюднено рішення про затвердження річного звіту про 

виконання бюджету; 

- рішення про затвердження річного звіту має бути оприлюднений на сайті ОМС в 

повному обсязі (з усіма додатками). 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне: 

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм має бути оприлюднений на 

сайті ОМС;  
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- звіти про виконання паспортів бюджетних програм мають бути оприлюднені в 

повному обсязі (всі бюджетні програми);  

- звіти про виконання паспортів бюджетних програм мають бути оприлюднені 

вчасно (з оприлюдненням річного звіту про виконання бюджету). 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- на сайті ОМС слід оприлюднити звіт про виконання ПСЕР;  

- звіт про виконання ПСЕР слід оприлюднити в повному обсязі (з усіма додатками) і 

вчасно. 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:  

- провести публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету;  

- анонс з часом та місцем проведення заходу з публічного представлення звіту про 

виконання бюджету має бути оприлюднений заздалегідь на офіційному сайті ради;  

- публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету має 

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

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:   

-  квартальні та річні звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів повинні бути 

оприлюднені в машиночитних форматах.  

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:   

- на сайті ОМС слід оприлюднити звіти з оцінки ефективності бюджетних програм;  

- на сайті ОМС слід оприлюднити звіти  з оцінки ефективності всіх бюджетних 

програм;  

- оцінку ефективності бюджетних програм слід оприлюднити не пізніше, ніж через 

35 днів після термінів річної звітності.  

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

аудит")  
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Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

Для досягнення найбільшого рівня прозорості слід зробити наступне:   

- слід залучати громадськість до оцінки виконання бюджету (т.з. учасницький 

аудит);  

- слід оприлюднювати результати оцінки громадськістю виконання бюджету;  

- слід оприлюднити звіт омс за результатами вивчення результатів оцінки 

громадськістю виконання бюджету. 

Додатковий показник. Внутрішній аудит 

Отримана оцінка абсолютно не відповідає максимальному показнику. 

 

 


