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ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ  

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна підзвітність та 
підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування інтересам мешканців 
територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне бюджетне законодавство, на 
сьогодні є недостатніми можливості для реалізації права громадськості на інформацію про 
бюджет і врахування точки зору громадськості під час прийняття рішень щодо 
використання бюджетних коштів.  

Як наслідок, мешканці громади не знають, на що йдуть сплачені ними податки і в 
кінцевому результаті громадяни не можуть оцінити якість та вартість суспільних послуг, що 
надаються за бюджетні кошти, а також закуплених за кошти бюджету товарів та робіт. З 
іншого боку, враховуючи недостатню поінформованість громадян про бюджетні процеси, 
а також обмежені можливості для участі в прийнятті бюджетних рішень, складний формат 
подання бюджетної інформації для пересічних громадян, не дає можливості органам 
місцевого самоврядування здійснювати ефективну взаємодію з громадянами щодо їх 
очікувань та побажань щодо розподілу публічних коштів через низький рівень якості 
меседжів громадян, та їх відповідності можливості органів місцевого самоврядування в 
процесі управління публічними фінансами, або носить конфронтаційний характер і не 
дозволяє двом сторонам налагоджувати партнерські взаємовідносини та спільно 
виробляти рішення з урахуванням інтересів кінцевих отримувачів їх результатів. 

Зважаючи на викладене, на даному етапі розвитку бюджетного процесу в Україні вкрай 
необхідним є підвищення рівня прозорості та публічності бюджетного процесу, що дасть 
змогу захищати інтереси суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення 
корупційних діянь і передбачає відкритість управління бюджетними коштами на всіх 
етапах бюджетного процесу. 

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

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

Метою здійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної системи 
моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу та 
інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та виконання 
місцевих бюджетів як на рівні окремої громади, так і по Україні загалом.  
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Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 
комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 
інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 
зворотного зв’язку та експертного обговорення. Не в останню чергу підвищення 
прозорості місцевих бюджетів сприятиме ефективному і результативному управлінню 
бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

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

 створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному процесі; 

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

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

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

 задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 
публічних коштів; 

 забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 
бюджетних коштів; 

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

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

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

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

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  

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

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

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

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 

законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна 

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

демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на 

міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які 
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передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні 

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

Зокрема, критерії Методології формувались з урахуванням рекомендацій, які надають 

загальні Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та підзвітності 

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

Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з питань 

бюджетного управління та інш.  

Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії оцінки прозорості 

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

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

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

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

також суміжного законодавства, Указ Президента «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики».  

Поточний звіт присвячено аналізу забезпечення прозорості місцевого бюджету під час 
складання проекту бюджету, його розгляду та затвердження рішення про бюджет, а також 
виконання бюджету на 2018, та звітування про виконання бюджету за 2017 р.  

Детально з підґрунтям, яке слугувало основною для визначення критеріїв Методології 
оцінки прозорості місцевих бюджетів, з структурою оцінки прозорості, переліком 
критеріїв, а також підходом до визначення рейтингової оцінки можна ознайомитись на 
сайті Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети».  

Важливо, що процес оцінювання в часі стосувався щоразу інших етапів. Так етапи 1,2 
бюджетного процесу були промоніторені і оцінені протягом квітня-травня 2018 року, 3,4 
етапи – протягом травня, червня, а рекомендації складені у липні, серпні. Тому деякі 
позиції станом на момент складання звіту могли зазнати змін. Деякі по причині часу 
настання події, деякі через реакцію на попередні консультації експертів. Однак повторно 
вони вже не враховувалися, проте під час наступного моніторингу можуть служити 
підставою для оцінки динаміки прозорості бюджетного процесу в громаді (ОМС). 

 

«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.» 

  

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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ВИСНОВКИ 

За результатами оцінки прозорості бюджетного процесу ВИШНІВЕЦЬКОЇ  ОТГ 
 

Загальна оцінка ОТГ: 20% прозорості бюджетного процесу, що характеризується як 
задовільний рівень, проте на його базовому рівні. 

Рівень прозорості  % відповідності 

Непрозорий за параметром/етапом 0-16  

Задовільний рівень прозорості за параметром/етапом 17-48  

Високий рівень прозорості за параметром/етапом 49-71  

Інновативний рівень прозорості за параметром/етапом 71-100  

 

Довідково: Коефіцієнт зваженості 100/139=0,719, т.то 1 позитивний бал (відповідь)=0,719 
зваженого бала. 

Оцінка, отримана ОТГ по етапу складання бюджету: 18,95% 

Отримана оцінка щодо параметру відкритості інформації становить 68,89% 

Отримана оцінка щодо параметру прозорості рішень – 7,69% 

Отримана оцінка щодо параметру інновативних практик  - 0,00% 

Оцінка, отримана ОТГ по етапу розгляду та затвердження бюджету: 18,57% 

Отримана оцінка щодо параметру відкритості інформації становить  28,57% 

Отримана оцінка щодо параметру прозорості рішень – 17,86% 

Отримана оцінка щодо параметру інновативних практик  - 0,00% 

Оцінка, отримана ОТГ по етапу виконання бюджету: 26.41%  

Отримана оцінка щодо параметру відкритості інформації становить 18,70% 

Отримана оцінка щодо параметру прозорості рішень – 57,14% 

Отримана оцінка щодо параметру інновативних практик  - 22,22% 

Оцінка, отримана ОТГ, по етапу звітування: 14,81% 

Отримана оцінка щодо параметру відкритості інформації становить 12,50% 

Отримана оцінка щодо параметру прозорості рішень – 66,67% 

Отримана оцінка щодо параметру інновативних практик  - 0,00% 

 

Все, що пов’язано із розробкою та оприлюдненням Стратегії громади, наповненість 
кабінетів єдиного державного порталу E data, робота з Prozorro, отримало найвищу 100% 
оцінку, непогано виглядають позиції щодо програми соцеконом розвитку, розробки і 
оприлюднення рішень про бюджет, однак є ще 19!! позицій з 34-х, які мають нуль, але 
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вони абсолютно не складні до втілення, як наприклад візуалізований «Бюджет для 
громадян». Що значно покращило би і оцінки громади і принесло користь для мешканців. 

Короткий огляд найкращих практик  ради в забезпеченні прозорості бюджету: 

1. Розробка, впровадження  програми соціально-економічного розвитку 

2. Прийняття та оприлюднення рішень про бюджет. 

3. Активна популяризація та впровадження бюджету участі. 

Короткий огляд практик, які потребують найбільшого вдосконалення:  

1. Збір пропозицій від громадян, робота робочих, дорадчих груп за участі 

громадськості з питань бюджету. 

2. Розпорошеність інформації про бюджетні питання по всьому сайту. 

3. Відсутність багатьох бюджетних проектів рішень, звітів, титульних списків, аналізу 

ефективності по бюджетних питаннях. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

1. Оприлюднювати прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 
бюджетних роки за 20 днів до розгляду на сесії з метою затвердження. 

2. Регулярно моніторити стан реалізації Стратегії та вносити необхідні корективи.  

3. Розробляти та оприлюднювати програму соціально-економічного розвитку (ПСЕР),  з 
усіма передбаченими додатками, в т.ч 
-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.  
 

4. Розробити і  впроваджувати нормативно-правові акти в частині комунікацій із 
громадськістю та збору пропозицій до бюджету громади з обов’язковим оприлюдненням 
звітів про зібрані та враховані пропозиції. 

5. Створити дорадчий комітет чи робочу групу чи інший орган,  спеціально під тему 
місцевих фінансів, залучати експертів з різних верств населення до консультацій з питань 
місцевого бюджету. Або врегулювати право одним із вже створених дорадчих органів, але 
обов’язково із наявністю в ньому різних груп людей (в т.ч експертів, громадськості) 
розглядати бюджетні питання. Робити це у період до моменту подання проекту бюджету 
на бюджетну комісію і оприлюднювати звіт про пропозиції, які надійшли, які з них 
враховані, а які ні і чому. 

6.  Використовувати чинний документ, який передбачає процедури та порядок 
проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про місцеві податки та 
збори і залучати громадян  до обговорення пропозицій щодо місцевих податків і зборів у 
період з 01 січня по 01 липня року, в якому розробляється проект бюджету і 
оприлюднювати звіт за результатами консультацій, який враховує які саме пропозиції 
були подані, які з них враховані, а які ні. 

7. Створити повноцінний розділ БЮДЖЕТ 

Забезпечити присутність інформаційного бюджетного мінімуму в цьому розділі сайту і 
зібрати до нього в т.ч наявну, але розкидану по сайту інформацію:  

Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ. 

Посилання на розпорядників бюджетних коштів  на порталі E-Data. 

Рішення ради (військово-цивільної адміністрації)  про затвердження бюджету з усіма 
додатками. 

Рішення про внесення змін до бюджету. 
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Програма соціально-економічного розвитку громади. 

Актуальний бюджет з урахуванням усіх змін, що були внесені в нього протягом року. 

Кошторис на утримання органу місцевого Самоврядування. 

Паспорти бюджетних програм разом з наказом або розпорядженням про їх затвердження. 

Звіти про виконання паспортів бюджетних Програм. 

Титульний перелік капітальних видатків. 

Посилання на інтерактивну онлайн платформу  пооб'єктної візуалізації капітальних видатків.  

"Бюджет для громадян" – коротка наочна презентація бюджету 

Актуалізовані паспорти бюджетних програм  разом з наказом або розпорядженням про їх 
затвердження. 

Посилання на портал відкритих даних (свій або державний), де бюджетні данні оприлюднені у 
машиночитних форматах.  

Посилання на всю інформацію щодо бюджету  Участі (громадський бюджет), в разі, якщо 
такий реалізується в громаді. 
 
Розробити, прийняти та оприлюднити: розпорядження голови громади «Порядок 
висвітлення інформації про формування та використання міського бюджету» 
 
Саме ця рекомендація швидко і суттєво підвищить показники відкритості прозорості 
місцевого бюджету та додасть суттєвих балів у інноваційний багаж ради. 
 
8.  Проект рішення про міський бюджет розробляти і у повному обсязі з необхідними 
додатками оприлюднювати вчасно (не менше ніж за 20 днів до дати сесії) і разом із 
аналітичною запискою. 
 
9. Розробляти та вчасно  оприлюднювати бюджетні запити головних розпорядників 
бюджетних коштів (не пізніше двох тижнів до засідання бюджетної комісії, яка розглядає 
пропозиції до формування проекту бюджету). 

10. Оприлюднювати рішення про прийняття бюджету, з усіма необхідними додатками із 
вказанням дати публікації в автоматичному режимі і одночасно в розділі  Бюджет. Нині 
бракує повноти додатків до рішення. 

11.  Вчасно розробляти та оприлюднювати паспорти бюджетних програм із зазначенням 
дати оприлюднення та згідно списку ВСІХ головних розпорядників бюджетних коштів. 
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12. Запровадити практику стенографування або аудіо, відео запису засідання бюджетної 
комісії  та їх оприлюднення. Врегулювати питання де і яка інформація на офіційному  сайті 
розміщується. Анонсувати проведення засідання бюджетної комісії. 

13.Проводити консультації із громадськістю щодо проекту бюджету. Зібрати, 
систематизувати, оприлюднити пропозиції від громадян за різними каналами їх 
надходження (від депутатів з округів, мешканців на прийомі у менеджерів громади, під 
час громадських обговорень, бюджетних слухань, сходів сіл, тощо), кількісними 
показниками, сферами. 

14. Анонсувати проведення сесії, де розглядається питання прийняття бюджетних рішень,   
розміщувати максимально оперативно протоколи пленарних засідань, вести стенограми 
сесій, викладати у записі відеотрансляцію сесій, аудіозапис. 

15. Вивчити досвід створення візуалізованих «Бюджетів для громадян» і застосовувати на 
практиці. 

16. Використовувати на практиці інтерактивні онлайн платформи для візуалізації бюджету. 

17. Оприлюднювати всі проекти рішень про внесення змін до бюджету, з усіма додатками, 
не пізніше ніж за 20 днів до розгляду з метою затвердження. Всі рішення про зміни, які 
вносились до бюджету протягом року, оприлюднювати на одній сторінці (розділ про 
бюджет), вчасно і ідеально, коли рішення після прийняття відображає актуальний стан 
бюджету (не дію плюс, мінус, а кінцеву цифру актуального бюджету).  

18. Підтримувати добру практику і оприлюднювати на офіційному сайті ради код ЄДРПОУ 
всіх головних розпорядників коштів та посилання на кабінети на Єдиному веб-порталі 
використання публічних коштів E-Data  
 

19. Оприлюднювати річний план закупівель на своєму сайті (або лінк на сайт, де 
розміщено план закупівель) у машиночитному форматі (не ворд, не сканований документ) 
і зміни до нього. 

20. Потрібно затверджувати,  оприлюднювати титульні списки капітальних видатків. 

21. Створити на сайті ОМС  окремий підрозділ, відведений для інформування про 
діяльність комунальних підприємств (КП). Розділ бажано щоб містив інформацію про 
назву, сферу діяльності, керівника, контактні відомості, ЄДРПОУ всіх КП громади. 
Оприлюднювати фінансові плани про діяльність КП, звіти про виконання фінансових звітів 
КП, реєстр укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, 
профінансованих з коштів місцевого бюджету. Особливо цінно коли перелік КП, звітність 
КП, реєстр боргових зобов’язань КП оприлюднені у машиночитному форматі. Перелік 
даних, які в обов’язковому порядку оприлюднюються у форматі відкритих даних органами 
місцевого самоврядування, наведено в Постанові КМУ № 835, від 21.10.2015 «Про 
затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі 
відкритих даних». 

22. Підтримувати добру практику створення документів та інформування мешканців щодо 
бюджету участі (громадського бюджету), проте варто додати інформацію в міру її появи 
про хід реалізації та реалізовані у минулому бюджетному періоді проекти (як вони 
з’являться). 
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23. Започаткувати практику створення наглядових рад комунальних підприємств, 
створювати та оприлюднювати плани розвитку КП та звіти про їх виконання. 

24. Підтримувати добру практику користування системою ПРОЗОРРО в т.ч для 
допорогових закупівель і конкурентних торгів. Підвищувати рівень допорогових 
закупівель. 

25. Створити можливість он-лайн голосування за проекти бюджету участі (громадського 
бюджету). 

26. Оприлюднювати титульний список капітальних видатків у машиночитному форматі. 

27. Створювати і вчасно оприлюднювати проекти рішень та самі рішення про квартальні 
звіти про використання бюджету. З усіма необхідними додатками.  

28. Створювати і вчасно оприлюднювати проекти рішень та самі рішення про річний звіт 
про використання бюджету з усіма необхідними додатками. Особливо це стосується 
проектів рішень. 

29. Вчасно оприлюднювати на своєму офіційному сайті у відповідності з п.3 ст 28 
Бюджетного кодексу України звіти (інформацію) про виконання бюджету в розрізі 
головних розпорядників коштів (є частково) у повному обсязі і з усіма додатками. 

30.Оприлюднювати звіт про виконання ПСЕР  не пізніше, ніж через 5 днів після 
затвердження, у повному обсязі та з усіма додатками і на офіційному сайті громади. 

31. Завчасно анонсувати та публічно звітувати   про виконання бюджету громади не 
пізніше ніж до 20 березня за рік, що минув. Саме про виконання бюджету, а не звіт про 
роботу органу влади за рік. Ця практика має місце в громаді, пропонується більше 
акцентовано це робити, щоб був звіт саме про виконання бюджету, не раніше початку 
нового року і не пізніше 20 березня. 

32. Оприлюднювати квартальні та річні звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів в 
машиночитних форматах. 

33. Розробляти та оприлюднювати звіти за результатами оцінки ефективності бюджетних 
програм, які готуються за формою, встановленою Наказом Міністерства фінансів України 
від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 
оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13), а також 
Листом Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-05110-14-5/27486, щодо 
«Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних 
програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів». Термін 
оприлюднення має бути не пізніше ніж через 35 днів після кінцевий термінів подачі річної  
звітності. 

34. Започаткувати практику залучення громадськості до оцінки виконання бюджету, 
оприлюднювати звіт за результатами вивчення оцінки громадськістю виконання бюджету 
на офіційному сайті ОМС. 

  



 

 

 

13 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 
ВИШНІВЕЦЬКОЇ  ОТГ  

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

Оцінка 0,72/2,16  

Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два бюджетні роки 
прийнятий, не оприлюднений, в проектах рішень виконкому проект не вдалося знайти. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Оцінка 1,44/1,44.  

У громади наявна стратегія розвитку міста і вона оприлюднена.  

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Оцінка 2,30/2,88.  

Майже бездоганна робота по цьому показнику. Програма є, вчасно оприлюднена, однак 
не виявлені усі додатки, які мають бути у ПСЕР. Програма соціально-економічного 
розвитку повинна містити згідно  Постанови КМУ №621 від 26.04.2003 р., Про 
розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 
та складання проекту державного бюджету 6 додатків. При моніторингу сайту виявлені 
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;  
 
Показник 4. Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік 

Оцінка 0,00/2,88.  

У громади немає розробленого положення про збір пропозицій від громадян,  не вистачає 
оприлюднених звітів про проведені консультації та враховані пропозиції. 
 

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

Оцінка 0,00/3,6.  

 У громаді немає багатосторонніх робочих груп, дорадчих органів для розробки бюджету.  

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

Оцінка 0,72/2,88. 



 

 

 

14 

В громаді є положення, яким керуються при проведенні консультацій щодо місцевих 
податків та зборів, здійснюються, однак він практично не використовується, не 
оприлюднюється документ, з якого можна встановити які були подані пропозиції, які з них 
враховані, а які відхилені чи збиралися взагалі. 

 Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

Оцінка 0,00/11,52.  

На сайті громади присутня деяка інформація, що стосується бюджету. Є окремий підрозділ 
1про бюджет, в розділі офіційні документи, однак у ньому є лише рішення про бюджет і 
зміни до бюджету. В оцінці не враховані, оскільки був знайдений після повторного 
моніторингу вже при написанні звіту. 

 

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

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Оцінка 0,00/2,88. 

 Проект рішення про бюджет на 2018 рік не знайдено. 
 

Показник 9. Бюджетні запити  

Оцінка 0,00/2,88.  

Бюджетні запити форми 1,2,3 згідно Наказу Мінфіну від 17.07.2015 р. № 648 «Про затвердження 

типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»  на сайті  не знайдено.  
 

Показник 10. Рішення про бюджет  

Оцінка 1,80/2,16.  

Рішення про бюджет громади на 2018 рік є і оприлюднене вчасно з додатками, проте не з 
усіма. 
 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Оцінка 0,00/2,16. 

Розроблених і оприлюднених паспортів не знайдено. 
 
Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Оцінка 0,72/3,6.  

Профільна комісія засідала і проблем із доступом до неї у ЗМІ та при опитуванні  не 
зафіксовано. Не знайдено анонсів про засідання комісії, протоколів,  стенографічного чи 

                                                
1 http://vyshnivetska-gromada.gov.ua/notecase 
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аудіо/відеовізуального файлу із записом перебігу подій на комісії. 
 

Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 
наступний рік (бюджетні слухання)  

Оцінка 0,72/2,88.  
 

Процедури визначені, результативних дій не зафіксовано. 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Оцінка 1,44/3,6. 

Рішення про бюджет міста на 2018 рік прийнято вчасно, протокол сесії Не оприлюднено 
на сайті, немає посилання на стенограму сесії, та/чи аудіо, відео запис трансляції.  
Завчасно не анонсовано проведення сесії. 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Оцінка 0,00/3,6. 

У громаді поки відсутня інновативна практика створення бюджетної інформації у 
зрозумілому для пересічного мешканця вигляді. Проте триває активна робота над 
впровадженням цього інструменту. 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

Оцінка 0,00/1,44.  

Он-лайн інструменти консультування та візуалізації у форматі інтерактиву не 
використовуються.  

 
 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 
ВИШНІВЕЦЬКОЇ  ОТГ  

Показник 17  Зміни до рішення про бюджет. 

0,93/5,04 

Деякі проекти рішень і рішення оприлюднюються, однак проекти рішень не завжди з 
додатками,  неможливо визначити своєчасність оприлюднення. Деякі рішення 
оприлюднюються з додатками проте теж без можливості оцінити своєчасність. 

Показник 18 Єдиний веб-портал публічних коштів 

1,44/1,44 

На сайті ОМС оприлюднено перелік кодів ЄДРПОУ головних розпорядників бюджетних 
коштів та посилань на їх кабінети на веб-порталі публічних коштів 

Показник 19 Закупівлі 

0,72/2,16 
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У ГРБК є оприлюднені річні плани закупівель. Плани закупівель оприлюднюються 
розпорядниками згідно вимог ЗУ «Про публічні закупівлі». Інформація оприлюднена не в 
машиночитному форматі ( у розумінні Методології) і не знайдено змін до плану 
закупівель. 

Показник 20 Титульні списки капітальних видатків 

0,00/1,44 

Титульні списки капітальних видатків не знайдено. 

Показник 21 Діяльність комунальних підприємств 

0,00/6,48 

Окремого розділу про комунальні підприємства  на сайті немає,  хоча ми знайшли одне 
зареєстроване 2КП «Комунгосп «Вишнівець». Рада не приймала відповідного рішення про 
оприлюднення інформації і відповідно КП не виконують вимог і ст.78 ГКУ  щодо переліку 
інформації, яка має оприлюднюватися на сайті КП або сайті засновника КП.  

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює інформацію про свою діяльність, крім 

випадків, установлених законом, шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) 

або на офіційному веб-сайті суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що 

здійснює функції з управління підприємством, у строки та в порядку, визначені рішенням 

відповідної місцевої ради. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і 

безоплатним. 

Обов’язковому оприлюдненню підлягає така інформація: 

цілі діяльності комунального унітарного підприємства; 

квартальна, річна фінансова звітність комунального унітарного підприємства за останні 

три роки, включаючи (за наявності) видатки на виконання некомерційних цілей державної 

політики та джерела їх фінансування; 

аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності комунального унітарного 

підприємства за останні три роки, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону 

або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її 

утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції 

з управління підприємством; 

статут комунального унітарного підприємства у чинній редакції, а також у редакціях, що 

діяли раніше; 

біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) керівника комунального 

унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних 

даних); 

біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) членів наглядової ради (у разі 

її утворення) комунального унітарного підприємства (з урахуванням вимог законодавства 

                                                
2 https://dozorro.org/profile/UA-EDR-35617092/5/role1 
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про захист персональних даних), принципи їх добору, їхнє членство у наглядових радах 

інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради 

комунального унітарного підприємства є незалежним; 

річні звіти керівника та наглядової ради (у разі її утворення) комунального унітарного 

підприємства; 

структура, принципи формування і розмір винагороди керівника та членів наглядової ради 

комунального унітарного підприємства, включаючи компенсаційні пакети і додаткові 

блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання 

посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням; 

рішення суб’єкта управління об’єктами комунальної власності щодо комунального 

унітарного підприємства; 

опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та 

результати діяльності комунального унітарного підприємства, та заходи щодо управління 

такими ризиками; 

відомості про договори, учасником яких є комунальне унітарне підприємство, інформація 

про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України "Про відкритість 

використання публічних коштів"; 

інформація про операції та зобов’язання комунального унітарного підприємства з 

державним та/або місцевим бюджетом, державними та/або місцевими установами, 

підприємствами та організаціями, включаючи договірні зобов’язання комунального 

унітарного підприємства (фінансові та нефінансові), що виникають у результаті державно-

приватного партнерства. 

Комунальне унітарне підприємство оприлюднює річну фінансову звітність разом з 

аудиторським висновком щодо неї, якщо аудит проводився відповідно до вимоги закону 

або за рішенням наглядової ради комунального унітарного підприємства (у разі її 

утворення) або суб’єкта управління об’єктами комунальної власності, що здійснює функції 

з управління підприємством до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. 

Відповідальність за оприлюднення та достовірність інформації, визначеної цією статтею, 

несе керівник комунального унітарного підприємства відповідно до законів України та 

умов укладеного з ним контракту. 
 

Показник 22 Бюджет участі  

2,88/5,04 

В громаді запроваджено 3бюджет участі, процедури реалізації бюджету участі закріплено 
в Положенні, оприлюднено склад ради (або іншого органу), який згідно затверджених 
процедур, до Положення вже неодноразово вносились зміни, немає ще веб-сторінки на 
якій оприлюднено перелік проектів-переможців, та на яку на постійній основі забезпечено 

                                                
3 https://drive.google.com/file/d/11KcX2-o26q9WbctWWxjXy6IOE2uo7030/view 
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доступ, передбачена очна (листом/в приміщенні омс/в мобільних пунктах, встановлених 
омс) можливість голосувати за громадські проекти, які приймають участь в конкурсі.  
Проектів реалізованих ще немає. 

Показник 23 Ефективність комунальних підприємств 

0,00/2,16 

Не знайдено жодної інфо, щодо наглядових рад КП, однак історія існування КП в громаді 
ще не тривала і посадові особи ознайомлені з перевагами створення органу управління і 
контролю – Наглядової ради і не виключають можливості її створення. 

Показник 24 Доброчесність використання системи публічних закупівель ПРОЗОРРО 

1,44/1,44 

Громада користується Prozorro, має високі показники конкурентності торгів та здійснює 
допорогові закупівлі. 

Показник 25  Он-лайн інструменти в реалізації бюджет участі 

0,00/1,44 

На сайті омс немає окремого розділу, або окремого сайту (веб-платформа), який 
присвячений питанням реалізації бюджету участі та громадяни не мають можливість 
голосувати за громадські проекти бюджету участі онлайн. 

Показник 26 Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації 

0,00/1,44 

Титульний перелік капітальних видатків із зазначенням об’єктів та розпорядників в 
машиночитному форматі не оприлюднений. ОМС не використовує інтерактивну онлайн 
платформу, яка дозволяє користувачу побачити інформацію про фінансування капітальних 
видатків з прив’язкою до географічного місцезнаходження об’єктів та зазначенням сфери 
(карта, на яка надає візуалізації від узагальнених даних до даних рівня одного об’єкта з 
вказанням суми видатків на об’єкт та розпорядника).  

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 
2017 ВИШНІВЕЦЬКОЇ ОТГ  

Показник 27 Квартальні звіти про виконання бюджету 

0,00/3,6 

На сайті ОМС не оприлюднено ні проектів ні самих рішень про затвердження квартальних 
звітів про виконання бюджету. 

Показник 28 Річний звіт про виконання бюджету 

1,44/3,6 
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Не оприлюднено проект рішення про затвердження звіту про виконання бюджету за рік, з 
усіма додатками. Рішення з додатками прийнято і оприлюднено на сайті ОМС, вчасність 
визначити неможливо. 

Показник 29 Звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

0,00/2,16 

Селищна рада на своєму сайті у відповідності з п.3 ст 28 Бюджетного кодексу України не 
оприлюднила  звіти (інформацію) про виконання бюджету в розрізі головних 
розпорядників коштів. 

Показник 30  Звіт про виконання програми соціально-економічного розвитку  

0,00/2,16 

Звіт не оприлюднено. 

Показник 31 Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік 

1,44/2,16 

Звіт відбувся, у зазначений законодавством час, т.то до 20 березня 2018 року, без 
анонсування цього заходу. 

Показник 32 Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету у 
машиночитному форматі 

0,00/1,44 

ОМС не оприлюднило квартальні звіти про витрачання коштів місцевих бюджетів в 
машиночитних форматах. ОМС не оприлюднило річний звіт про витрачання коштів 
місцевих бюджетів в машиночитних форматах. 

Показник 33 Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм 

0,00/2,16  

Головні розпорядники не оприлюднюють звіти про оцінку ефективності бюджетних 
програм 

Показник 34 Залучення громадян до оцінки виконання бюджету (учасницький аудит) 

0,00/2,16 

ОМС не практикує залучення громадськості до оцінки виконання бюджету 

 
 

Додатки: 

1. Опитувальник у форматі excel 
2. Проект розпорядження голови Про «Порядок висвітлення інформації про 

формування та використання міського бюджету». 

 


