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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. 

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

Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з питань 

бюджетного управління та інш.  

Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії оцінки прозорості 

місцевих бюджетів є Конституція України, Бюджетний  та Податковий кодекси України, 

Закони України «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до публічної інформації», 

«Про відкритість використання публічних коштів», ряд нормативно-правових актів 

Кабінету Міністрів України, прийнятих на підставі і на виконання Бюджетного Кодексу, а 

також суміжного законодавства, Указ Президента «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики».  

Поточний звіт присвячено аналізу забезпечення прозорості місцевого бюджету під час 

складання проекту бюджету, його розгляду та затвердження рішення про бюджет, а також 

виконання бюджету на 2018, та звітування про виконання бюджету за 2017 р.  

Детально з підґрунтям, яке слугувало основною для визначення критеріїв Методології 

оцінки прозорості місцевих бюджетів, з структурою оцінки прозорості, переліком 

критеріїв, а також підходом до визначення рейтингової оцінки можна ознайомитись на 

сайті Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети». 

«Підготовка цього звіту стала можливою завдяки щирій підтримці американського 

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

відповідальністю 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 Роганської ОТГ 
За результатами оцінювання етапів складання, розгляду та затвердження бюджету на 

2018 р. Роганської ОТГ рівень прозорості бюджету складає 20%. Показники в оприлюдненні 
рішень щодо бюджету, а також дотичної рекомендації, дотримані лише на половину, що 
свідчить лише про дотримання базового бюджетного законодавства. По параметрам 
прозорості прийняття рішень, що передбачають активне залучення громадян до 
консультацій та участі в прийняті рішень щодо бюджету показники отримані містом оцінки 
є нижчими за середні.  

Етап складання бюджету. Оцінка, отримана містом на етапі складання бюджету 
становить 4,5 із 28 можливих, що складає 16% максимального показника.  

Максимальне 100% (або наближене до максимального 83%) значення оцінки на етапі 
складання бюджету досягнуто за показниками :  «Стратегія розвитку громади»,  «Програма 
соціально-економічного розвитку». 

Нульове значення по всіх  оцінюваних критеріях за показниками «прогноз доходів та 
видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні роки», «Збір пропозицій від 
громадян під час складання бюджету на наступний рік», «залучення багатосторонніх 
дорадчих органів до процесу розробки бюджету на наступний рік», «розділ про бюджет на 
сайті», що призвело до значного зниження рівня оцінки на вказаному етапі, так як вказані 
критерії   відсутні взагалі. 

ОТГ максимально дотримано процедури бюджетних правил щодо розробки Стратегії 
розвитку та Програми соціально-економічного розвитку, які є основою бюджетних процедур 
для відкритості процесів бюджетування.    

На офіційному сайті ОТГ взагалі відсутній відокремлених розділ для інформації про 
бюджет, що не дає можливості сторонній особі безперешкодно знайти всю необхідну 
інформацію про бюджет. 

Етап розгляду та затвердження бюджету. Оцінка, отримана ОТГ по етапу 
розгляду та затвердження бюджету становить 5,8 при максимальному значенні 25, що 
складає лише 23% від максимального показника. Отже, забезпечення прозорості цього етапу 
бюджетного процесу в ОТГ є незначно, але трохи вище  (на 7%) від зафіксованого рівня на 
стадії складання бюджету.  

Максимального значення  на етапі складання бюджету не досягнуто за жодним із 
показників.  У той час як нульове значення отримано за показниками: «бюджетні запити», 
«паспорти бюджетних програм»,  «"Бюджет для громадян"», «онлайн-інструменти 
консультування з громадянами щодо проекту бюджету на наступний рік». За показником 
«рішення про бюджет» досягнуто 67%, інші оцінки є нижчими за середні. 

Аналіз такої ситуації свідчить про те, що на стадії розгляду та затвердження бюджету у 
ОТГ  майже не виконуються унормовані законодавством процедури.  

Етап виконання бюджету.  Оцінка, отримана ОТГ на етапі виконання бюджету  
становить 6,5 при максимальній оцінці 28, що складає 23% максимального показника.  

Більша половина показників на вказаному етапі отримала оцінки 0: «Єдиний веб-
портал використання публічних коштів (E-Data)», «Закупівлі», «Титульні списки капітальних 
видатків», «Доброчесність використання системи закупівель Prozorro», «онлайн-
інструменти в реалізації бюджету участі», «Відкриті дані про капітальні видатки та їх 
візуалізації». 

Найбільші оцінки ОТГ отримало за показниками «Зміни до бюджету», «бюджет участі» 
по 43%. 

Таким чином, показники ОТГ говорять про недотримання радою процедури по 
виконанню бюджету. 

Етап підготовка та розгляд звіту. Оцінка, отримана ОТГ на етапі підготовки та 
розгляду звіту складає 2,9із 19, що становить 15 % максимального показника. 
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На вказаному етапі було оцінено лише два показника «Квартальні звіти про виконання 
бюджету» - 20%, «річний звіт про виконання бюджету» - 60%. 

По всіх інших показниках отримано нульове значення, так як згідно офіційного стайту 
ОМС підстав для їх оцінювання не має. 

Така ситуація говорить про те, що ОМС не дотримується процедур звітування перед 
громадою, що призвело до мінімальної оцінки на вказаному етапі. 

 
Параметри прозорості. Отримана за двома етапами (складання та розгляд й 

затвердження бюджету) оцінка щодо параметру відкритості інформації  становить 28%. 
Незначно, але нижча оцінка щодо параметру прозорості рішень, яка становить 6,5 при 
максимумі 27 (24%).Оцінка щодо параметру інновативних практик складає 07, що дорівнює 
лише 2% . Таким чином, індекс прозорості місцевого бюджету дорівнює лише 20% із 
можливих 100%. 

Вказаний розподіл оцінки за параметрами свідчить про те, що, ОМС хоча і має 
потенціал до забезпечення високого рівню відкритості інформації про бюджет, його 
прозорість в управлінні бюджетом на сьогоднішній день є досить низькою. Органом 
місцевого самоврядування майже не використовуються інновативні практики. 

Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті. Для забезпечення 
прозорості міського бюджету необхідно відмітити найкращі практики у вигляді доступності 
та повної візуалізації бюджету, належному анонсуванні бюджетних питань у ЗМІ та 
офіційних виданнях, постійне консультування та обговорення бюджетних питань із 
громадськістю. Органу місцевого самоврядування необхідно своєчасно висвітлювати 
інформацію щодо бюджетних питань для максимального залучення громадськості у 
прийнятті відповідних рішень. Крім того,  необхідно привернути увагу розробці бюджету 
для громадян, через що громадяни будуть мати можливість робити пропозиції, зауваження 
та безпосередньо приймати участь у прийнятті органом місцевого самоврядування рішень, 
що дозволить розвинути інновативні компоненти та створити дієву систему громадських 
бюджетних ініціатив.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

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

бюджетні роки» (наразі значення 0)  -  рекомендуємо затверджувати прогноз 

доходів та видатків не тільки на плановий бюджетний рік, а й на наступні 2 

бюджетні роки. Проект прогнозу рекомендуємо оприлюднювати за 20 днів до 

розгляду з метою затвердження на офіційному сайті ОМС. 

      «Програма соціально - економічного розвитку» (значення 3,3) – 

рекомендуємо ПСЕР оприлюднювати в поновному обсязі з усіма додатками згідно 

Постанови КМУ No621 від 26.04.2003 р., Про розроблення прогнозних і програмних 

документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного 

бюджету. 

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

значення 0)  - слід затвердити НПА, який передбачає процедури збору пропозицій від 

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

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

врахованих та не врахованих пропозицій та обґрунтування таких рішень підлягає 

оприлюдненню.  

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

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

групу з питань бюджету та долучати до планування бюджету на наступний рік та 

створити НПА, який буде регламентувати її діяльність. Розпорядчий 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 

пропозицій, отриманих від робочої групи.  

 

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

пропонуємо розпорядчі документи про порядок консультацій, протоколи 

консультацій, звіт про враховані та невраховані громадські пропозиції з 

обґрунтуванням підстав для неврахування винести в окремий розділ. 

 

«Розділ Бюджет на сайті» (значення 0) – рекомендуємо створити окремий 

розділ на сайті присвячений питанням Бюджету. В розділі, що присвячений міському 

бюджету пропонуємо: 

-  перелік головних розпорядників бюджетних коштів з вказанням кодів 

ЄДРПОУ; 

- посилання на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі 

E-Data; 

- Програму соціально-економічного розвитку громади; 

- кошторис на утримання органу місцевого самоврядування; 

- паспорти бюджетних програм всіх головних розпорядників, актуалізовані 
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паспорти(з наказами про їх затвердження та з наказами про затвердження у новій 

редакції), та звіти про їх виконання (в єдиній структурованій папці); 

- титульний перелік капітальних видатків, а також  створення Інтерактивної 

онлайн-платформи пооб’єктної візуалізації, з вказанням посилання на мапу в цьому 

ж розділі; «бюджет для громадян»; 

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

данні оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю 

інформацію щодо бюджету участі (в разі, якщо такий реалізується в громаді). 

          

          «Проект рішення про місцевий бюджет» (значення 1 ) – рекомендуємо 

проект рішення про місцевий бюджет оприлюднювати за 20 днів до розгляду на сесії 

ради, проект оприлюднювати із повним переліком додатків.  

 

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

започаткувати практику оприлюднення (не пізніше, ніж за 2 тижні до засідання 

депутатської комісії (орієнтовно, до 1 вересня року, який передує плановому) всіх 

форм бюджетних запитів всіх головних розпорядників за всіма бюджетними 

програмами. 

«Рішення про бюджет» (значення 2) – рекомендуємо рішення про 

затвердження бюджету з всіма додатками оприлюднювати вчасно. 

 

«Паспорти бюджетних програм» (значення 0) – рекомендуємо 

оприлюднювати паспорти бюджетних програм разом із наказом про їх затвердження 

на офіційному сайті ОМС. 

 

«Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії» (значення 

2) - слід анонсувати засідання бюджетної комісії  з обговорення проекту бюджету не 

пізніше ніж за 10 днів до засідання у друкованих ЗМІ та на сайті міської ради. 

Стенограма або аудіо/відеозапис засідання комісії, на якому відбувалось 

обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на сайті у вигляді, 

наприклад, прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені . 

 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)»: протягом року, який передує плановому слід 

проводити  консультації з громадськістю щодо проекту рішень про бюджет. Порядок 

таких консультацій доцільно відобразити у окремому НПА, або, як мінімум, 

використовувати загальний порядок проведення громадських слухань, 

передбачений Статутом громади. "Бюджетні слухання" треба проводити заздалегідь, 

до оприлюднення остаточного проекту рішення про бюджет на плановий рік, який 

виноситься на розгляд депутатського корпусу. Протоколи публікувати на сайті. Звіт 

з інформацією про враховані та невраховані пропозиції громадян, отримані в рамках 

«бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування 
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отриманих пропозицій підлягає оприлюдненню.  

 

«Прийняття рішення про місцевий бюджет» (значення 2) - анонс 

пленарного засідання сесії, на яку винесено розгляд проекту рішення про бюджету 

має відбуватися не пізніше ніж за 10 днів до її проведення. Такий анонс має 

здійснюватись  не лише на офіційному сайті міської ради., а й у місцевому 

друкованому ЗМІ. Рекомендуємо з сайту міськради зробити пряме посилання на 

канал Youtube, де публікуються відеозаписи сесій, засідання комісій тощо та вивести 

посилання на головну сторінку сайту. Рекомендуємо не видаляти анонс після 

проведення заходу, а вносити його до архіву. 

 

«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 України інструментарієм, провести тренінги та семінари.  

 

«Онлайн інструменти консультування та візуалізації» (значення 0) – 

рекомендуємо створити інтерактивні он-лайн платформи для візуалізації бюджету 

та доповнити он-лайн-інструментами для отримання коментарів від громадян щодо 

проекту рішення про бюджет. 

 

«Зміни до бюджету» (значення 3)- рекомендуємо оприлюднювати як рішення 

про внесення змін до бюджету так і проекти цих рішень. Рішення та проекти 

необхідно оприлюднювати вчасно та в повному обсязі . 

 

«Єдиний веб-портал використання публічних коштів (E-Data)» (значення 

0) - доцільно оприлюднити на офіційному сайті перелік всіх розпорядників 

бюджетних коштів разом із кодами ЄДРПОУ. Рекомендуємо зробити пряме посилання 

з сайті ОМС на  портал E-Data. 

 

«Закупівлі» (значення 0) – рекомендуємо річний план закупівель, разом із 

змінами до нього, оприлюднювати на офіційному сайті ОМС у машиночитному 

форматі. 

 

 «Титульні списки капітальних видатків» (значення 0) – доцільно 

затвердити та оприлюднити титульні списки капітальних видатків ОМС. 

 

«Діяльність комунальних підприємств» (значення 2) – рекомендуємо 

оприлюдювати повну інформацію про всі КП міста: назва, сфера діяльності, керівник, 

контактні відомості, ЄДРПОУ.  Перелік КП, фінансові плани КП та звіти по ним 

необхідно оприлюднювати у машиночитних форматах. 
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«Бюджет участі» (значення 3) – реалізація бюджету участі вже повинна 

проводитись в ОМС. Рекомендуємо затвердити склад робочої групи з питань 

бюджету участі та всю її діяльність оприлюднювати на сайті ОМС в окремому розділі. 

 

«Ефективність комунальних підприємств» (значення 1) – не дивлячись на 

те, що ОМС все ж створила наглядову раду при КП, доцільно затвердити плани 

розвитку по кожному КП ОТГ. 

 

«Доброчесність використання системи закупівель Prozorro» (значення 0) – 

рекомендуємо затвердити НПА, який би регулював здійснення закупівель через 

систему Prozorro та проводити закупівлі згідно даної системи. 

 

«Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі» (значення 0 ) – 

рекомендуємо створити онлайн платформу для візуалізації проектів бюджету участі 

та можливості голосування через неї. 

 

 «Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації» (значення 0) – 

доцільно затвердити та оприлюднити титульні списки капітальних видатків ОМС. 

Також рекомендуємо створити онлайн платформу для візуалізації капітальних 

видатків для прозорості бюджетних процесів. 

 

«Квартальні звіти про виконання бюджету» (значення 1) – необхідно 

оприлюднювати всі проекти рішень про затвердження квартального звіту про 

виконання бюджету, разом із повним переліком додатків. Проекти необхідно 

оприлюднювати вчасно, за 20 днів до розгляду з метою затвердження. 

 

«звіти про виконання паспортів бюджетних програм» (значення 0) –  звіти 

про виконання паспортів бюджетних програм необхідно оприлюднювати вчасно (з 

оприлюдненням річного звіту про виконання бюджету) та в повному обсязі на сайті 

ОМС. 

 

«звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку» 

(значення 0) – звіт про виконання ПСЕР необхідно оприлюднювати на офіційному 

сайті ОМС, разом із тими ж додатками, що й при затвердженні. 

 

«публічний звіт голови про виконання бюджету за рік»: - Публічний звіт 

міського голови необхідно проводити наприкінці бюджетного року. Публічний звіт 

про виконання бюджету відрізняється від звіту про свою роботу отже його 

проведення необхідно здійснювати окремо від інших заходів. Проведення 

звітування щодо виконання бюджету за рік необхідно попередньо анонсувати. Анонс 

про проведення заходу необхідно викладати на офіційному сайті.   Результати 

проведення заходу необхідно оприлюднювати на офіційному сайті. 
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«Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі» (значення 0) – рекомендуємо оприлюднювати 

квартальні звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів в машиночитних 

форматах на сайті ОМС. 

 

 «звіти за результатами оцінки ефективності виконання  бюджетних 
програм» - необхідно запровадити звітування та аналізування ефективності 
виконання бюджетних програм. Бажано створити на сайті окремий розділ 
присвячений аналізу та звіту щодо бюджетних процесів та програм. 

 
«залучення громадян до оцінки виконання бюджету ("учасницький 

аудит")  - органу місцевого самоврядування, який є підзвітний перед своєю 
громадою, необхідно затвердити НПА, який буде реалізувати участь громадян у 
учасниць кому аудиті та обов’язковості його проведення. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. РОГАНСЬКОЇ ОТГ  

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

Отримана оцінка складає 0 від 100% максимального показника.  
ОМС не має прогнозу доходів та видатків на плановий та два наступні за 

плановим бюджетні роки, таким чином відсутні підстави для оцінки за критеріями. 
 
Показник 2. Стратегія розвитку громади.  
Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 

Громада має затверджену 07.09.2017 року радою Стратегію розвитку. Вона 
затверджена як Стратегія розвитку Роганської селищної об’єднаної територіальної 
громади  Харківського району Харківської області до 2020 року. Стратегічний план 
оприлюднено на сайті ради  окремим розділом 1.  

 
Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  
При максимальному значенні показника 4, оцінка щільно наближена до 

максимуму та відповідає показнику 3,3 (або 83% від максимуму).  
«Програма економічного і соціального розвитку  Роганської селищної 

об’єднаної територіальної громади  Харківського району Харківської області до 2020 
року» затверджена рішенням ради від 25.07.2017року. ПСЕР затверджена вчасно. 
Вона оприлюднена на офіційному сайті ради. Необхідно відмітити, що ПСЕР на 2018 
рік розміщена лише в розділі рішень, її слід  оприлюднити в відповідному  
спеціальному розділі, який визначить швидкий доступ до програмного документу та 
позбавить необхідності його пошуку серед чисельних рішень, прийнятих радою.  
ПСЕР не містить всіх додатків: перелік державних цільових та регіональних програм, 
які передбачається фінансувати в наступному році; перелік об’єктів будівництва, які 
передбачається фінансувати в наступному році за рахунок бюджетних коштів; 
закупівля продукції (товарів, робіт та послуг) для регіональних потреб; показники 
розвитку підприємств та організацій комунальної власності, тому за вказаним 
показником оцінка лише 0,3 із 1 можливої. 

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

наступний рік 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання позитивно відсутні і 

відповідають значенню 0, що значить, що орган місцевого самоврядування не 
здійснює консультацій з громадськістю під час складання бюджету на наступний рік.  

 
Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу 

розробки бюджету на наступний рік. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
По всім критеріям, відсутні підстави для проведення оцінювання і дорівнюють 

значенню 0, так як орган місцевого самоврядування не створював робочу групу та не 
має практики залучення робочої групи для підготовки проекту бюджету. 

 

http://roganska.gromada.org.ua/strategiya-rozvitku-roganskoi-otg-na-20172025-roki-15-08-24-15-11-2017/
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Показник 6. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори  
По вказаному показнику оцінка 1, тобто 25% від максимуму.  
Орган місцевого самоврядування має Статут, де прописана процедура 

громадських слухань. По критеріях 2-4 виставлена нульова оцінка , оскільки орган 
місцевого самоврядування в звітний період не проводив громадські слухання по 
проекту рішення про місцеві податки та збори та відповідно не оприлюднив його 
результати. 

 
Показник 7. Розділ бюджет на сайті 
При максимальному значенні 16, отримана оцінка становить 0. 
На офіційному сайті громади не має окремого розділу, присвяченого питанням 

місцевого бюджету, таким чином, відсутні підстави для проведення оцінки по 
критеріям. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. РОГАНСЬКОЇ ОТГ  

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  
Оцінка отримана показником 1 із 4 можливих, тобто 25%. 
Проект рішення про бюджет оприлюднено на офіційному сайті громади 

(критерій 1). По всіх інших критеріях оцінка 0. ОТГ проект рішення про місцевий 
бюджет не оприлюднила за 20 днів до розгляду на сесії ради, проект оприлюднено 
без додатків 

 
Показник 9. Бюджетні запити  
Отримана оцінка по цьому 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 відповідає 67% від максимального показника або 2 із 3 

можливих. 
Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (21.12.2017 року)   

оприлюднено на сайті ОТГ 1  . Рішення оприлюднено з усіма додатками (критерій 2), 
але встановити вчасність його оприлюднення не можливо (критерій 3).  

 
Показник 11. Паспорти бюджетних програм  
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів не оприлюднено 

на сайті ОТГ. Отже підстав для оцінювання по критеріям не має. Рекомендуємо 
оприлюднювати паспорти разом із наказом про їх затвердження на сайті громади. 

 
Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної 

комісії 
При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 2 (або 40 % від 

максимуму). 
Щодо відповідності критеріям, то проект бюджету обговорювався на засіданні 

бюджетної комісії 19.12.2017 р.(критерій 1), про що свідчить протокол засідання 
бюджетної комісії, оприлюднений на сайті ради (критерій 3).  Засідання бюджетної 
комісії проводилося у приміщенні актової зали ради;  доступ до засідання був 
обмежений на підставі Регламенту ради (критерій 5). Засідання комісії не було 
заздалегідь  анонсовано (критерій 2) та не оприлюднено стенограму, або аудіо-
відео-запис засідання,  на якому обговорювався проект рішення про бюджет на 
наступний рік (критерій 4). 

 
Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про 

бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)  
При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 1 (або 25 % від 

максимуму). 

https://drive.google.com/uc?authuser=0&id=14_80vPW2yoMOm0Yl09mE_rk3ber9jmQg&export=download
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Нормативно-правовим актом, яким закріплені процедури консультацій є 
Статут Роганської селищної ради1. 

Проте, по критеріях 2  -  4  підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 
значенню 0, оскільки бюджетні слухання в громаді не проводились, а відповідно, не 
можливо оцінити вчасність їх проведення, а також  забезпечення підзвітності перед 
громадою щодо використання результатів здійснених консультацій органом 
місцевого самоврядування.  

 
Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  
Оцінка по критерію дорівнює 40%, тобто 2 із 5. 
Анонсування пленарного засідання сесії, де розглядався проект бюджету на 

офіційному сайті органу місцевого самоврядування, проводилось не вчасно 1 . 
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 ради, 
але відеозапис сесії не оприлюднен. Згідно Регламенту Ради громадяни не мають 
безперешкодного доступу до засідання сесій.  

 
Показник 15. "Бюджет для громадян" 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Всі чотири критерії не можуть бути оцінені, так як відсутні підстави для такого 

оцінювання, а отже відповідають значенню 0, оскільки ОТГ 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 
міської бюджетної політки, плани щодо фінансування інфраструктурних проектів і 
т.п.   

 
 
Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
ОТГ не використовує інтерактивну он-лайн-платформу щодо візуалізації 

бюджету, а отже, підстав для оцінювання немає, а значення критеріїв - 0 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1http://rogan.khrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/3-
%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-1-
%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F25.12.16.7z  

http://roganska.gromada.org.ua/more_news/06-41-02-12-12-2017/
http://rogan.khrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/3-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-1-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F25.12.16.7z
http://rogan.khrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/3-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-1-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F25.12.16.7z
http://rogan.khrada.gov.ua/wp-content/uploads/2017/04/3-%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B5-1-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F25.12.16.7z


 

 

 

18 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р 

РОГАНСЬКОЇ ОТГ  

Показник 17. Зміни до бюджету. 
При максимальному значенні 7, отримана оцінка становить 3 (або 43 % від 

максимуму). 
ОТГ не оприлюднила проектів рішень про внесення змін до бюджету (критерії 

1-4), але оприлюднила всі рішення у одному розділі (критерій 5).  Рішення 
оприлюднені (критерій 6), оприлюднено актуальну версію бюджету з урахуванням 
всіх внесених змін (критерій 7). 

 
Показник 18. Єдиний веб-портал використання публічних коштів (E-Data). 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Обидва критерії не можуть бути оцінені, так як відсутні підстави для такого 

оцінювання, а отже відповідають значенню 0, оскільки ОТГ не оприлюднила перелік 
ГРБК разом із кодами ЄДРПОУ. 

 
Показник 19. Закупівлі. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
ОТГ не оприлюднила річний план закупівель та зміни до нього, отже критеріїв 

для оцінки не має. 
 
Показник 20. Титульні списки капітальних видатків. 
Отримана оцінка по цьому показнику відповідає 0. 
ОТГ не затвердила титульний список капітальних видатків, а отже й 

оприлюднила його.  Рекомендуємо розробити та затвердити вказаний документ. 
 
Показник 21.  Діяльність комунальних підприємств. 
При максимальному значенні 9, отримана оцінка становить 2 (або 22 % від 

максимуму). 
На сайті ОМС є окремий підрозділ, відведений для інформування про діяльність 

КП, але його складові не наповнені в повному обсязі. Так, не оприлюднено повний 
перелік КП у машиночитному форматі (критерій 2, 7), не оприлюднено повну 
інформацію про всі КП міста: назва, сфера діяльності, керівник, контактні відомості, 
ЄДРПОУ (критерій 3), фінансові плани КП не оприлюднені у вигляді таблиць 
(критерій 4), звітність не оприлюднено (критерій 5). Реєстр укладених 
комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з 
коштів місцевого бюджету взагалі не оприлюднено (критерій 6).  Реєстр боргових 
забов'язань КП не оприлюднено (критерій 9). Рекомендуємо повноцінно 
оприлюднити інформацію по всім КП міста, наповнити їх повною інформацію про 
самі підприємства та їх діяльність або зробити на сайті посилання на офіційні сайті 
КП де буде оприлюднена вся необхідні звітня інформація. 

 
Показник 22. Бюджет участі. 
Отримана оцінка по цьому показнику відповідає 43% максимального значення. 

Оцінка 3 із 7. 
ОТГ не розпочала реалізацію бюджет участі, процедури та порядок реалізації 

бюджету участі закріплені окремим НПА, а саме Положенням про бюджетування за 
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участі громадськості Роганської ОТГ2. Протоколи конкурсної комісії не порилюднено 
(критерій 4), перелік проектів, які перемогли за результатами голосування громадян 
також не оприлюднено (критерій 5),  отже звіт про реалізацію бюджету участі 
відсутній (критерій 6).  

 
Показник 23. Ефективність комунальних підприємств. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 1 із 3, тобто 33 %. 
ОТГ створила наглядові ради при комунальних підприємствах міста, але КП не 

мають планів розвитку, а отже й відсутні звіти про виконання таких планів.  
 
Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
В ОТГ відсутній НПА, який би регулював проведення «допорогових закупівель». 

ОТГ не проводить закупівлі через систему Prozorro. Рекомендуємо затвердити НПА, 
яким регулюється здійснення закупівель з використанням платформи Prozorro для 
т.н. «допорогових закупівель». 

 
Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
ОТГ не має окремого розділу на сайті так і окремого сайту, присвяченого 

питанням реалізації бюджету участі в громаді. 
 
Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації. 
Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
Критерії показника не можуть бути оцінені, так як відсутні підстави для такого 

оцінювання, а отже відповідають значенню 0, оскільки ОТГ не затвердила і не 
оприлюднила титульний список капітальних видатків у в машиночитному форматі, 
також інтерактивна онлайн платформа пооб'єктного оприлюднення інформації про 
капітальні видатки не використовується. Рекомендуємо створити онлайн 
платформу пооб'єктного оприлюднення інформації про капітальні видатки та 
вносити до неї відповідні зміни. Також рекомендуємо титульний список капітальних 
видатків оприлюднювати у в машиночитному форматі. 

 

Додатковий показник: Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 
ОТГ не проводила Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм, 

таким чином підстав для проведення оцінювання не має. 

                                                
2https://rada.info/upload/users_files/04396740/3cd7f82b25e088fcb53d13e09d880e11.rar  

https://rada.info/upload/users_files/04396740/3cd7f82b25e088fcb53d13e09d880e11.rar
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017 РОГАНСЬКОЇ ОТГ 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету. 
За вказаним показником отримана оцінка 1 із 5 або 20%.  
ОТГ не оприлюднила проекти рішень та оприлюднила не всі рішення про 

затвердження квартального звіту про виконання бюджету. 
Рекомендуємо оприлюднювати проекти рішень про затвердження 

квартального звіту про виконання бюджету на сайті ОМС, та не змінювати їх статус 
на рішення після їх затвердження. 

 
Показник  28. Річний звіт про виконання бюджету. 
Оцінка за вказаним показником 3 із 5 або 60%. 
 Проект рішення про затвердження річного звіту про виконання бюджету 

оприлюднено на сайті ОТГ (критерій 1), проект рішення оприлюднено не в повному 
обсязі (критерій 2), рішення про затвердження річного звіту оприлюднено, але не в 
повному обсязі (критерій 4,5).  

Рекомендуємо проекти рішень оприлюднювати на офіційному сайті та не 
змінювати їх статус на рішення після їх затвердження. 

 
 
Показник  29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 
Оцінка за вказаним показником 0. 
ОТГ не оприлюднює  звіти про виконання паспортів бюджетних програм тому 

підстав для проведення оцінювання не має. Рекомендуємо оприлюднювати звіти 
про виконання паспортів бюджетних програм разом із річним звітом  про виконання 
бюджету та із зазначенням часу такого оприлюднення та в окремого розділі про 
бюджет. 

 
Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку. 
Оцінка за вказаним показником 0. 
ОТГ не оприлюднила звіт про виконання ПСЕР, отже підстав для оцінювання по 

всім 3 критеріям не має. 
 
 
Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік. 
За вказаним показником отримана оцінка 0.  
ОТГ взагалі не проводила публічне представлення інформації про виконання 

бюджету на відкритій зустрічі із громадою, отже підстав для оцінювання не має. 
Рекомендуємо запровадити Положення або інший НПА, який буде регулювати 
проведення відкритий зустрічей та звітування міського голови перед громадою на 
відкритій зустрічі щодо виконання бюджету за рік. 

 
 
Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого 

бюджету в машиночитному форматі. 
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Оцінка по показнику дорівнює 0.  
ОТГ не оприлюднює квартальні та річний звіти про витрачання коштів 

місцевих бюджетів в машиночитних форматах  (критерій 1,2).  
 
Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання  

бюджетних програм. 
Показник, як і попередній, отримав оцінку 0.  
Громада не оприлюднює звітів з оцінки ефективності бюджетних програм, а 

отже відсутні підстави для оцінювання по показнику. Рекомендуємо проводити 
щорічно звітування з оцінки ефективності бюджетних програм та оприлюднювати 
на сайті ОМС. 

 
Показник 34. Залучення громадян до оцінки виконання бюджету 

("учасницький аудит"). 
Оцінка за вказаним показником 0 із 3 можливих (тобто 0% від максимуму). 
ОТГ не здійснює жодних заходів з метою залучення громади до оцінки 

виконання бюджет, відповідно відсутні як результати такого заходу так і звіти. 
Рекомендуємо затвердити НПА, який буде передбачати проведення «учасниць кого 
аудиту» та оприлюднювати звіти та результати від проведеного заходу. 

 
Додатковий показник. Внутрішній аудит 
Оцінка по показнику дорівнює 0.  
ОТГ не проводила внутрішнього аудиту, не затверджувала Положення, яке б 

регулювало проведення такого аудиту, отже підстав для оцінювання по показнику 
не має. 

 

 


