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ВСТУП ТА МЕТОДОЛОГІЯ  

Ознаками ефективної політики та якісного урядування є реальна публічна підзвітність та 

підконтрольність діяльності органів місцевого самоврядування інтересам мешканців 

територіальних громад. Однак, незважаючи на чинне бюджетне законодавство, на 

сьогодні є недостатніми можливості для реалізації права громадськості на інформацію про 

бюджет і врахування точки зору громадськості під час прийняття рішень щодо 

використання бюджетних коштів. Як наслідок, мешканці громади не знають, на що йдуть 

сплачені ними податки і в кінцевому результаті громадяни не можуть оцінити якість та 

вартість суспільних послуг, що надаються за бюджетні кошти, а також закуплених за 

кошти бюджету товарів та робіт. З іншого боку, враховуючи недостатню 

поінформованість громадян про бюджетні процеси, а також обмежені можливості для 

участі в прийнятті бюджетних рішень, складний формат подання бюджетної інформації 

для пересічних громадян, не дає можливості органам місцевого самоврядування 

здійснювати ефективну взаємодію з громадянами щодо їх очікувань та побажань щодо 

розподілу публічних коштів через низький рівень якості меседжів громадян, та їх 

відповідності можливості органів місцевого самоврядування в процесі управління 

публічними фінансами, або носить конфронтаційний характер і не дозволяє двом 

сторонам налагоджувати партнерські взаємовідносини та спільно виробляти рішення з 

урахуванням інтересів кінцевих отримувачів їх результатів.  Зважаючи на викладене, на 

даному етапі розвитку бюджетного процесу в Україні вкрай необхідним є підвищення 

рівня прозорості та публічності бюджетного процесу, що дасть змогу захищати інтереси 

суспільства, зменшити вірогідність зловживань, вчинення корупційних діянь і передбачає 

відкритість управління бюджетними коштами на всіх етапах бюджетного процесу. 

Визначений українським законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та 

виконання місцевих бюджетів вимагає застосування певного інструментарію для 

вимірювання прозорості та публічності бюджетного процесу. Тому для подальшого 

удосконалення бюджетних процедур на місцевому рівні пропонується використовувати 

комплексну Методологію оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка враховує, як чинне 

національне законодавство, так і визнані міжнародні стандарти забезпечення прозорості 

публічних фінансів.   

З 2018 року, у відповідь на визначені потреби, розпочалось здійснення оцінювання 

відкритості та доступності бюджетної інформації та бюджетних рішень, а також глибини 

та якості залучення громадян до бюджетного процесу за використаннямМетодології 

оцінки прозорості місцевих бюджетів, яка була розроблена групою експертів 

Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» в співпраці з Асоціацією 

міст України та науковцями Національної академії державного управління в рамках 

проекту Фонду Східна Європа «Публічні бюджети від А до Я» за підтримки 

Європейського Союзу. 

Метоюздійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної системи 

моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу та 

інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та виконання 

місцевих бюджетів як на рівні окремої громади, так і по Україні загалом.  

Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 

комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

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

бюджетними коштами. 

Основними завданнями оцінки є: 

 запровадження дієвої системи оцінки прозорості місцевих бюджетів з метою 

збору, оброблення та співставлення даних стосовно управління бюджетними 

коштами на кожній стадії бюджетного процесу; 

 створення умов для більш широкої участі громадськості в бюджетному процесі; 

 підвищення відповідальності місцевого самоврядування щодо належного 

інформування громадськості про стан виконання місцевого бюджету,  

 підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів завдяки проведенню 

порівняльного аналізу доцільності та ефективності видатків шляхом співставлення 

показників та індикаторів відповідних місцевих бюджетів; 

 висвітлення пріоритетів діяльності місцевої влади та ефективності використання 

бюджетних коштів для їх досягнення; 

 задоволення прав громадськості на отримання інформації про використання 

публічних коштів; 

 забезпечення зацікавлених сторін інструментами контролю використання 

бюджетних коштів; 

 створення умов для прозорого діалогу влади з громадськістю в ході управління 

публічними коштами, у тому числі в рамках бюджетного процесу; 

 створення умов для залучення громадян та інститутів громадянського суспільства 

до процесу контролю ефективності та цільового використання публічних коштів; 

 підвищення рівня управлінської підзвітності та ефективності використання 

бюджетних коштів на місцевому рівні; 

 розробка рекомендацій за результатами рейтингу для кожного муніципалітету, 

щодо підвищення прозорості бюджету громади.  

Виконання визначених завдань очікується шляхом:  

 орієнтування місцевих органів влади на більш прозоріше використання бюджетних 

коштів та використання в своїй діяльності критеріїв оцінки своєї діяльності; 

 надання експертного супроводу органам місцевого самоврядування у підвищення 

активності та розширенні спектру механізмів залучення громадськості до участі в 

бюджетному процесі; 

 розробки та пропаганди використання інноваційних методикінформування та 

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

Критерії прозорості, визначені у Методології не замкнені вимогами сьогоднішнього 

законодавства, вони окреслені значно вище нинішнього нормативного горизонту. Значна 

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

демонструють значне випередження діючих в Україні стандартів, проте базуються на 

міжнародних стандартах та практиках забезпечення прозорості публічних бюджетів, які 

передбачають простоту, доступність та зрозумілість інформації про бюджет та бюджетні 

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

Зокрема, критерії Методології формувались з урахуванням рекомендацій, які надають 

загальні Принципи високого рівня щодо фіскальної прозорості, участі та підзвітності 

Глобальної ініціативи з фіскальної прозорості (GIFT),  Кодекс прозорості бюджету МВФ, 
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Рекомендації Ради Організації економічного співробітництва та розвитку з питань 

бюджетного управління та інш.  

Національною нормативно-правовою базою за якою визначено критерії оцінки прозорості 

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

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

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

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

також суміжного законодавства, Указ Президента «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації державної політики».  

Поточний звіт присвячено аналізу забезпечення прозорості місцевого бюджету під час 

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

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

Детально з підґрунтям, яке слугувало основною для визначення критеріїв Методології 

оцінки прозорості місцевих бюджетів, з структурою оцінки прозорості, переліком 

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

сайті Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети». 

«Підготовка цього звіту стала можливою завдяки щирій підтримці американського 

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

відповідальністю ГлобалКом’юнітіз (GlobalCommunities) і не обов’язково відображає 

точку зору USAID чи уряду Сполучених Штатів.» 

Методологія оцінки прозорості місцевих бюджетів створена Фондом Східна Європа 

спільно з Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!» в партнерстві з 

Асоціацією міст України в рамках ініціативи «Публічні бюджети від А до Я: 

Інформування, активізація та залучення громадянського суспільства» за підтримки 

Європейського Союзу. 

  

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

За результатами оцінки прозорості бюджету Заводської  ОТГ 

 
За результатами оцінки можна констатувати задовільний рівень прозорості 

бюджету Заводської  ОТГ (рейтинг - 34%).  

На етапі складання проекту бюджету Заводська ОТГ отримала рейтинг 33,68%, що 

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

відкритості інформації (58,89%), в інновативних практиках рівень оцінювання склав 

40,63%, водночас констатуємо низький відсоток прозорості рішень (7,69%). Серед 

позитиву відзначаємо оприлюднення на офіційному сайті основних бюджетних 

документів:  

- рішення сесії селищної ради № 597 від 20.12.2017 «Про бюджет об’єднаної 

територіальної громади Заводської селищної ради на 2018 рік»; 

- Стратегія розвитку Заводської  об’єднаної громади на 2017-2025 роки, затверджена 

рішенням сесії селищної ради №448 від 25.07.2017р.; 

- Програмасоціально-економічного та культурного розвитку Заводської селищної 

радиоб’єднаної територіальної громадина 2018 -2020 роки, затверджена рішенням сесії 

селищної ради№ 601 від 20.12.2017 р. 

Відповідні документи розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту 

громади, що забезпечує швидкий доступ до програмного документу та позбавляє 

необхідності його пошуку серед чисельних рішень. Також на офіційному веб-сайті 

громади створено окремі розділи – «Бюджет ОТГ» та «Громадський бюджет», 

присвячений питанням місцевого бюджету.  

Як недолік слід відзначити той факт, що Заводська громада не розробляє прогноз 

доходів та видатків на плановий рік та не оприлюднює його. 

У Заводській громаді не затверджено НПА, який передбачає процедури збору пропозицій 

від громадян під час складання бюджету на наступний рік. Відповідно не здійснювались 

заходи щодо збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік 

в поточному році, не оприлюднювався звіт про отримані пропозиції від громадськості під 

час складання бюджету на наступний рік, а також про враховані та не враховані 

пропозиції та обґрунтування таких рішень. Також слід відзначити те, що в Заводській 

громаді не створена робоча група, до якої входять представники різних зацікавлених до 

процесу планування бюджетусторін (представники виконавчих органів ОМС, депутати, 

представники ОГС, науковці, бізнес), відсутній документ, який передбачає процедури 

роботи такого дорадчого органу.  

У Заводській громаді оцінка етапу «розгляд проекту бюджету та прийняття 

рішення про місцевий бюджет» становить 28,57%. На цьому етапі однакові оцінки 

отримано в параметрі, що характеризує прозорість рішень та відкритість інформації – 

35,71%, параметр інновативних практик – 0,0%. До позитиву цього етапу відносимо 

оприлюднення на сайті громади проекту рішення про місцевий бюджет на наступний рік, 

розгляд проекту бюджету на засіданні профільної комісії, вільний доступ до її засідання 

громадян, оприлюднення рішення про бюджет на сайті ради.Також під час формування 

бюджету не проводилося опитування чи обстеження громадської думки, відсутні 

задокументовані результати збору пропозицій від громадян. Це є важливою практикою 

залучення громадян до підготовки головного фінансового документу, що могло б 

забезпечити довіру до результатів консультацій та дієвий зворотній зв'язок із 

громадянами, які взяли участь у консультаціях щодо проекту бюджету. Відзначимо також, 

що на час оцінювання був відсутній у громади інструмент «Бюджет для громадян», в 
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якому б просто та доступно відображалась інформація про місцевий бюджет. Водночас 

Зводська селищна рада приступила до розробки інструменту «Бюджет для громадян», в 

якому б просто та доступно відображалась інформація про місцевий бюджет.  

У Заводській громаді задовільний показник виконання бюджету, включаючи 

внесення змін до рішення про місцевий бюджет (рейтинг – 43,59%). При цьому найвищий 

показник отримав параметр прозорості рішень – 85,71%, відкритість інформації в 

середньому по етапу отримала бали39,13%, інновативні практики – 22,22%). Серед 

позитивних речей –використання Є-ДАТА, оприлюдненняна сайті громади всіх проектів 

рішень про внесення змін до бюджету, річного планузакупівельта змін до нього. Також 

Заводська ОТГ з минулого року реалізує бюджет участі, процедури та порядок реалізації 

якого закріплені в Положення про Громадський бюджет. У той же час, багато речей однак 

потребують доопрацювання. Зокрема, необхідно активізувати роботу з використання 

системи Prozorro. 

Посиленої уваги у бюджетному процесі Заводській ОТГ потребує етап  

«звітування про виконання бюджету та прийняття рішення щодо нього» (рейтинг – 25,93% 

- найменший з усіх показників). Зокрема, на офіційному порталі відсутні проекти рішень 

про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету, звіт про виконання 

Програми соціально-економічного розвитку, звіти з оцінки ефективності бюджетних 

програм. Як позитив відзначимо оприлюднення річного звіту  про виконання бюджету, 

публічне представлення інформації про виконання місцевого бюджету. 

Як підсумок, можна констатувати, що хоч виконавчі структури селищної ради 

Заводської ОТГ зробили значні кроки у напрямку забезпечення прозорості селищного 

бюджету, необхідно роботу у цьому напрямку активізувати. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

За результатами моніторингу офіційного сайту Заводської ОТГ на предмет 

поінформованості, доступності, відкритості, машиночитності бюджетної інформації, 

сформовано рекомендації для покращення стану відкритості та прозорості бюджетного 

процесу. 

Серед першочергових рекомендацій для покращення оцінки прозорості місцевого 

бюджету, результатів публічності, та розширення можливостей залучення громади до 

прийняття рішень слід відзначити наступні: 

- під час формування проекту бюджету розробити фінансистам громади прогноз 

доходів та видатків селищного бюджету на 2 роки та оприлюднювати його на сайті; 

- при розробці Програми соціально-економічного розвитку включати до неї всі 

додатки, рекомендовані Постановою КМУ від 26.04.2003 №621; 

- під час розробки Положення про громадське обговорення включити в нього пункти 

щодо збору пропозицій від громадян до проекту бюджету. Проводити такий збір 

пропозицій щорічно при формуванні проекту бюджету; 

- створити робочу групу, до якої включити представників різних зацікавлених сторін 

(представники виконавчих органів ОМС, депутати, представники ОГС, науковці, 

бізнес), склад дорадчого органу та процедуру роботи затвердити відповідним 

розпорядним документом;  

- забезечити проведення консультацій з громадськістю щодо проекту рішення про 

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

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

- оприлюднити на сайті у рубриув «Бюджет громади» актуальний бюджет з 

урахуванням усіх змін, що були внесені в нього впродовж року, кошторис на утримання 

органу місцевого самоврядування, паспорти бюджетних програм із наказом чи 

розпорядженням про їх затвердження та звітами про їх виконання, актуалізовані 

паспорти бюджетних програм, титульний перелік капітальних видатків, вказати 

посилання на портал відкритих даних, де бюджетні данні оприлюднені у машиночитних 

форматах; 

- оприлюднювати на сайті громади проект рішення про місцевий бюджет на 

наступний рік з усімадодатками; 

- вчасно анонсувати засідання селищної ради (за 10 днів до проведення) на якому 

розглядається питання бюджету на наступний рік; 

- оприлюднити на офіційному веб-сайті громади бюджетні запити головних 

розпорядників бюджетних коштів; 

- вчасно оприлюднювати паспорти бюджетних програм головних розпорядників 

бюджетних коштів; 

- оприлюднювати рішення селищної ради щодо затвердження бюджету об’єднаної 

територіальної громади із усіма додатками; 

- анонсувати на сайті проведення засідань бюджетної комісії, на яких 

розглядатиметься проект бюджету на наступний рік, оприлюднювати протоколи або 

стенограми або аудіо/відеозаписи засідання комісії її засідань; 

- проводити громадські слуханнящодо проекту рішення про бюджет на наступний 

рік (бюджетні слухання), забезпечити оприлюднення звітів за наслідками їх проведення; 

- вчасно анонсувати на сайті пленарні засідання сесії з розгляду проекту рішення про 

бюджет, оприлюднити на сайті протокол та стенограму (або аудіо/відео-запис) 
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пленарного засідання сесії, на якому було прийнято рішення про бюджет; 

- активізувати роботу з розробкиінструменту «бюджет для громадян», в якому б 

доступно відображалась інформація про місцевий бюджет (з метою доступності на 

сайті громади це виділити в окремий розділ); 

- впроваджувати інноваційні практики, зокрема, налагодити консультування у 

дистанційнийспосіб з громадянами щодопитаньбюджетноїполітики, впровадити 

інтерактивну платформу для візуалізації бюджету; 

- вчасно оприлюднювативсі проекти рішень про внесення змін до бюджетуз усіма 

додатками; 

- оприлюднити на офіційному веб-сайті Заводької селищної ради річний план 

закупівель в машиночитному форматі; 

- створити інтерактивну онлайн-платформу пооб'єктного оприлюднення інформації 

про капітальні видатки; 

- оприлюднити у створеній на сайті рубриці «Комунальні установи»повну 

інформацію про всі КП (назва, сфера діяльності, керівник, контактні відомості, 

ЄДРПОУ), їх фінансові плани у вигляді Excel таблиці або в іншому форматі 

електронних таблиць, подати реєстр укладених комунальними підприємствами 

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

оприлюднити перелік та звітність КП, реєстр боргових забов'язань КП в 

машиночитному форматі; 

- забезпечитиоприлюднення планів розвитку КП та звітів про їх виконання; 

- у рамках реалізації «бюджету участі» оприлюднити на сайті протоколи засідань 

конкурсної ради, які затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу 

(відповідно до Положення про Громадський бюджет), звіти про виконані проекти; 

- оприлюднити на сайті титульний список капітальних видатків в розширеному та 

повному вигляді (в повній мірі відобразити перелік всіх об’єктів), а також в 

машиночитному форматі; 

- активізувати роботу з використання системи Prozorro; 

- створити на сайті громади окремий розділ «бюджет участі», забезпечивши 

громадянам можливість онлайн-голосування за громадські проекти; 

- провести гендерно-орієнтований аналіз своїх цільових програм, що сприятиме 

раціональному використанню коштів з максимальним врахуванням гендерних потреб; 

- систематично та своєчасно оприлюднювати на офіційному веб-сайті ради проекти 

рішень про затвердження квартального звіту про виконання бюджету, також рішення 

про затвердження квартальних звітів про виконання бюджету в повному обсязі; 

- оприлюднити проект рішення про затвердження річного звіту про виконання 

бюджетуз усіма додатками; 

- систематично та своєчасно оприлюднювати на офіційному веб-сайті ради звіт про 

виконання Програми соціально-економічного розвитку в повному обсязі (з усіма 

додатками); 

- оприлюднювати звіти з оцінки ефективності бюджетних програм; 

- оприлюднити на сайті звіти про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі; 

- оприлюднити звіти з оцінки ефективності бюджетних програм, не пізніше, ніж 

через 35 днів після термінів річної звітності; 

-  

-  забезпечити проведення учасницького аудиту – оцінки виконання бюджету за участі 

громади міста, оприлюднити результати оцінки громадськістю виконання бюджету, а 

також звіт за підсумками вивчення результатів оцінки громадськістю виконання 
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бюджету; 

- розробити та прийняти  Положення про внутрішній аудит. Проводити внутрішній 

аудит; 

- передбачити на сайті індикатори дат, щоб можна було визначати дати 

оприлюднення проектів рішень, рішень про затвердження бюджету та інших 

бюджетних документів. 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ НА 

2018 Р. ЗАВОДСЬКА ОТГ 

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

бюджетні роки  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Заводська громада не розробляє прогноз доходів та видатків на плановий рік та не 

оприлюднює його. 

 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.  

Рейтинг 100,0% 

Інновативний рівень  

У рамках Програми «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» 

(DOBRE), за  фінансового сприяння USAID (United States Agency for International 

Development), при сприянні польських і вітчизняних експертів Фундації Розвитку 

Місцевої Демократії  спільно з працівниками Заводської селищної ради та ініціативною 

групою мешкінців громади була напрацьована, а 25 липня 2017 року затверджена сесією 

«Стратегія розвитку Заводської  об’єднаної громади на 2017-2025 роки» 1 .Зазначений 

документ розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту Заводської громади.  

 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

Рейтинг 82,5% 

Інновативний рівень  

Програмасоціально-економічного та культурного розвитку Заводської селищної 

радиоб’єднаної територіальної громадина 2018 -2020 рокизатверджена рішенням сесії 

Заводської селищної ради№ 601 від 20.12.2017р. та оприлюднена на офіційному веб-сайті 

громади (розміщенау рубриці «Бюджет ОТГ» на головній сторінці офіційного веб-сайту 

громади, що забезпечує  швидкий доступ до програмного документу та позбавляє 

необхідності його пошуку серед чисельних рішень)2. 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку затверджено вчасно, тобто 

одночасно із рішенням про затвердження бюджету. Програма оприлюднено без додатків 

(1. Перелік державних цільових та регіональних програм, які пребдачається фінансувати в 

наступному році, 2. Перелік об’єктів будівництва, які передбачається фінансувати в 

наступному році за рахунок коштів, 3. Закупівля продукції (товарів, робіт та послуг) для 

регіональних потреб. 4. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної 

власності). 

 

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

рік 

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Органом місцевого самоврядування не затверджено НПА, який передбачає процедури 

збору пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік. Відповідно 

не здійснювались заходи щодо збору пропозицій від громадян під час складання бюджету 

                                                
1https://zavodska-gromada.gov.ua/strategiya-rozvitku-12-13-38-13-06-2017/ 
2https://zavodska-gromada.gov.ua/30-sesiya-i-i-ii-plenarne-zasidannya-14-ta-20-grudnya-2017-roku-21-05-51-03-

01-2018/ 
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на наступний рік в поточному році, не оприлюднювався звіт про отримані пропозиції від 

громадськості під час складання бюджету на наступний рік, а також про враховані та не 

враховані пропозиції та обґрунтування таких рішень. 

 

Показник 5. Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік. 

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

В Заводській громаді не створена робоча група, до якої входять представники різних 

зацікавлених сторін (представники виконавчих органів ОМС, депутати, представники 

ОГС, науковці, бізнес), відсутній документ, який передбачає процедури роботи такого 

дорадчого органу. Відповідно до процесу планування бюджету на наступний рік не 

залучались представники різних зацікавлених сторін.  

 

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

Рейтинг 25,0% 

Задовільний рівень  

Селищна рада розробила і прийняла НПА щодо консультацій з громадськістю3. Заводська 

ОТГ у відповідь на запит повідомила, що консультації з цього приводу з громадськістю 

проводились, однак підтверджень не надали. Отже, консультації з громадськістю щодо 

проекту рішення про місцеві податки та збори на наступний рік, про місцеві податки та 

збори в період з 1 січня до 1 липня року, який передує тому, на який відбувається 

планування, не проводились. Відповідно не оприлюднювався 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 

Рейтинг 40,63% 

Задовільний рівень  

На офіційному веб-сайті громади створено окремий розділ, присвячений питанням 

місцевого бюджету – «Бюджет громади» 4 . В розділі оприлюднено перелік головних 

розпорядників коштів з кодами ЄДРПОУ5,водночас в розділі не вказано посилання на 

розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data. Також в розділі оприлюднено 

рішення ради про затвердження бюджету з усіма додатками6, рішення про внесення змін 

до бюджету 7 , Програму соціально-економічного розвитку громади 8 , однак не 

оприлюдненоактуальний бюджет з урахуванням усіх змін, що були внесені в нього 

впродовж року. Також не оприлюднено кошторис на утримання органу місцевого 

самоврядування.Подано паспорти бюджетних програм без наказу чи розпорядження про 

                                                
3https://rada.info/upload/users_files/04525550/ca76af7d1fe0b3eb2ee3cde663c0b371.pdf 
4https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-gromadi-16-03-30-21-09-2017/ 
5https://zavodska-gromada.gov.ua/perelik-rozporyadnikiv-bjudzhetnih-koshtiv-10-53-51-04-07-2018/ 
6https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-gromadi-16-03-30-21-09-2017/ 
7https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-otg-09-46-22-30-09-2016/ 
8https://zavodska-gromada.gov.ua/programa-socialnoekonomichnogo-ta-kulturnogo-rozvitku-zavodskoi-selischnoi-

radi-ob%E2%80%99ednanoi-teritorialnoi-gromadi-na-2018-2020-roki-15-02-14-03-07-2018/ 
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їх затвердження 9 , звітів про їх виконання 10 .Не оприлюднено у розділі актуалізовані 

паспорти бюджетних програм, титульний перелік капітальних видатків, відсутні 

посилання на портал відкритих даних, де бюджетні данні оприлюднені у машиночитних 

форматах. В громаді тільки розробляється «бюджет для громадян». Поки не розроблено 

інтерактивну онлайн-платформу пооб'єктної візуалізації капітальних видатків.  

 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. ЗАВОДСЬКА ОТГ 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

Рейтинг 37,5% 

Задовільний рівень  

Відповідно до вимог законодавства, на сайті Заводської громади оприлюдненопроект 

рішення про місцевий бюджет на наступний рік з більшістю додатків11, однак відсутній 

додаток 3 12  та не оприлюднено пояснювальну записку.На сайті громади відсутні 

індикатори дат, тому неможливо зрозуміти, чи вчасно оприлюднюється необхідна 

інформація – проект рішення.  

 

Показник 9. Бюджетні запити  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

На офіційному веб-сайті громади не оприлюднено бюджетні запити головних 

розпорядників бюджетних коштів. Бюджетний запит є обов’язковим документом, 

виключно на його основі формується Проект рішення про місцевий бюджет, отже 

оприлюднення цих документів дасть можливість зрозуміти жителям логіку складання 

проекту бюджету.  

 

Показник 10. Рішення про бюджет 

Рейтинг 50,0% 

Високий рівень  

Рішення Заводської селищної ради № 597 від 20.12.2017 «Про бюджет об’єднаної 

територіальної громади Заводської селищної ради на 2018 рік» оприлюднено на 

офіційному веб-сайті громади у рубриці «Бюджет ОТГ»13. Водночас, слід зауважити, що 

рішення оприлюднено без додатку314. На сайті громади відсутні індикатори дат, тому 

неможливо зрозуміти, чи вчасно оприлюднюється необхідна інформація.  

 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Рейтинг 66,67% 

Високий рівень  

                                                
9https://zavodska-gromada.gov.ua/pasport-bjudzhetnoi-programi-zavodskoi-selischna-rada-na-2018-rik-12-00-46-

03-07-2018/ 
10https://zavodska-gromada.gov.ua/zvit-pro-vikonannya-pasportu-bjudzhetnoi-programi-09-32-01-03-07-2018/ 
11https://zavodska-gromada.gov.ua/proekti-rishen-13-27-26-29-06-2016/ 
12https://zavodska-gromada.gov.ua/2017-10-04-41-03-07-2018/ 
13https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-gromadi-16-03-30-21-09-2017/ 
14https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-gromadi-16-03-30-21-09-2017/ 
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На сайті Заводської громади у рубриці «Бюджет ОТГ» оприлюднено паспорти бюджетних 

програм всіх чотирьох розпорядників бюджетних коштів 15 . Також слід зазначити, що 

паспорти бюджетних програм оприлюднені у червні, хоча у відповідності до правил 

складання паспортів останні затверджуються впродовж 45 днів від дня набрання чинності 

рішенням про місцевий бюджет (20.12.2017). 

 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії 

Рейтинг 40,0% 

Задовільний рівень  

У відповідь на запит селищна рада поінформувала, що проект бюджету було розглянуто 

на засіданні бюджетної комісії 22 грудня 2017р (лист № 72105-12 від 13.08.2018р.). Однак, 

проведення зазначеного засідання, на якому відбувалось обговорення проекту рішення 

про бюджет, не було анонсовано. Також на сайті не оприлюднювались протоколи, 

стенограма або аудіо/відеозапис засідання комісії. Відповідно до ст.3 регламенту 

Заводської селищної ради громадянам надається право безперешкодного доступу до 

засідань. Фактів обмежень цього права не виявлено. 

 

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

наступний рік (бюджетні слухання)  

Рейтинг 25,0% 

Задовільний рівень  

Статутом Заводської громади передбачено порядок проведення громадських слухань. 

Однак у 2017 році громадські слухання з бюджетних питань у громаді не проводились і 

відповідно звіту за наслідками їх проведення не було. 

 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

Рейтинг 40,0% 

Задовільний рівень  

На офіційному сайті Заводської громади пленарне засідання сесії з розгляду проекту 

рішення про бюджет, яке відбулось 20.12.2017, не булоанонсоване. Також на сайті не 

оприлюднено протокол та стенограму (або аудіо/відео-запис) пленарного засідання сесії, 

на якому було прийнято рішення про бюджет. Щодо забезпечення безперешкодного 

доступу до пленарного засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет, 

слід зауважити, що, відповідно до регламенту ст.3 громадянам надається право 

безперешкодного доступу до засідань. Фактів обмежень цього права не виявлено. 

 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Зводська селищна рада приступила до розробки  інструменту «Бюджет для громадян», в 

якому б просто та доступно відображалась інформація про місцевий бюджет.  

 

Показник 16. Онлайн-інструменти консультування та візуалізації. 

                                                
15https://zavodska-gromada.gov.ua/pasport-bjudzhetnoi-programi-zavodskoi-selischna-rada-na-2018-rik-12-00-46-

03-07-2018/ 
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Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Можна констатувати відсутність консультування у дистанційний спосіб з громадянами 

щодо питань бюджетної політики та Інтерактивної онлайн-платформи пооб’єктної 

візуалізації. 

 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р 

ЗАВОДСЬКА ОТГ 

Показник 17. Зміни до рішення про бюджет 

Рейтинг 42,86% 

Задовільний рівень  

На сайті Заводської громади оприлюднено всі проекти рішень про внесення змін до 

бюджету 16 , однак не з усіма додатками 17 . Проекти рішень оприлюднювались за 10 

робочих днів18. Також на 1 сторінці в розділі про бюджет оприлюднено всі рішення про 

бюджет 19 , водночас деякі додатки не подано 20 . Не оприлюднено актуальну версію 

бюджету з урахуванням всіх внесених змін. Через відсутність індикаторів датнеможливо 

зрозуміти, чи вчасно оприлюднена зазначена вище інформація. 

 

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

Рейтинг 100,0% 

Інновативний рівень  

У Заводській селищний раді всі головні розпорядних коштів зареєстровані на E-Data. 

Кабінети на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів наповнюються 

договорами та звітами. 

 

Показник 19. Закупівлі  

Рейтинг 66,67% 

Високий рівень  

На офіційному веб-сайті Заводької селищної ради оприлюднено річний план закупівель21, 

однак він не оприлюднений в машиночитному форматі. Також опубліковані зміни до 

річного плану закупівель.  

 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Селищна рада не оприлюднила титульний список своїх капітальних видатків в 

розширеному та повному вигляді. У відповідь на запит фінвідділ повідомив, що 

титульний список затверджений додатком 6 до бюджету. Однак цей додаток не містить 

найменування об’єктів, місцезнаходження, кошторисної вартості, терміни початку та 

закінчення робіт тощо22. 

                                                
16https://zavodska-gromada.gov.ua/2018-07-04-26-12-03-2018/ 
17https://zavodska-gromada.gov.ua/2018-07-04-26-12-03-2018/ 
18https://zavodska-gromada.gov.ua/2018-07-04-26-12-03-2018/ 
19https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-otg-09-46-22-30-09-2016/ 
20https://zavodska-gromada.gov.ua/bjudzhet-otg-09-46-22-30-09-2016/ 
21https://prozorro.gov.ua/plan/search/?edrpou=04525550 
22https://rada.info/upload/users_files/04525550/75f326aca520a9893c04f3244e6999e4.pdf 
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Показник 21. Діяльність комунальних підприємств  

Рейтинг 22,22% 

Задовільний рівень  

На сайті Заводської громади створено рубрику «Комунальні установи», відведену для 

інформування про діяльність КП 23 . В ОТГ є дві комунальні установи: ПМСД та КП 

Заводське 201024. Однак на сайті не оприлюднено повну інформацію про всі КП (назва, 

сфера діяльності, керівник, контактні відомості, ЄДРПОУ), їх фінансові плани у вигляді 

Excel таблиці або в іншому форматі електронних таблиць. Також не подано реєстр 

укладених комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, 

профінансованих з коштів місцевого бюджету. Не оприлюднено перелік та звітність КП, 

реєстр боргових забов'язань КП в машиночитному форматі. 

 

Показник 22. Бюджет участі  

Рейтинг 85,71% 

Інновативний рівень  

Заводська ОТГ з минулого року реалізує бюджет участі, процедури та порядок реалізації 

якого закріплені в Положення про Громадський бюджет25. У п.4.1. Положення вказано 

склад комісії. Як негатив можна відзначити той факт, що не оприлюднені протоколи 

засідань конкурсної ради, які затверджують рішення про допуск проектів до конкурсу. 

Водночас подано перелік проектів, які перемогли за результатами голосування громадян26. 

Хоч цьогоріч проекти бюджету участі в громаді впроваджуються вперше, але відповідно 

до п.9 Положення про Громадський бюджет передбачено звітування про виконані 

проекти. 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

У Заводській громаді при комунальних підприємствах не діють наглядові ради. Також 

немає планів розвитку КП та звітів про їх виконання.  

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівельProzorro 

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий 

Допорогові закупівлі через систему Prozorro селищна рада не проводить27. 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі  

Рейтинг 100,0% 

Інновативний рівень  

На сайті Заводської ОТГ створено окремий розділ, присвячений питанням реалізації 

бюджету участі в громаді –«Громадський бюджет»28. П.5,2 Положення про Громадський 

бюджет передбачено голосування і онлайн29. 

                                                
23https://zavodska-gromada.gov.ua/komunalni-ustanovi-otg-12-50-48-25-10-2016/ 
24https://zavodska-gromada.gov.ua/zvit-za-traven-2018-roku-1527692340/ 
25https://zavodska-gromada.gov.ua/polozhennya-pro-gromadskij-bjudzhet-zavodskoi-selischnoi-radi-15-32-52-03-

10-2017/ 
26https://zavodska-gromada.gov.ua/rezultati-golosuvannya-12-53-06-06-12-2017/ 
27https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/AEKDQfe/state/analysis 
28https://zavodska-gromada.gov.ua/gromadskij-bjudzhet-15-31-33-03-10-2017/ 
29https://zavodska-gromada.gov.ua/polozhennya-pro-gromadskij-bjudzhet-zavodskoi-selischnoi-radi-15-32-52-03-

10-2017/ 
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Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їхвізуалізації  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

На сайті Заводської громади не оприлюднено титульний список капітальних видатків в 

машиночитному форматі. Також відсутня Інтерактивна онлайн платформа пооб'єктного 

оприлюднення інформації про капітальні видатки. 

 

Додатковий показник: Гендерно-орієнтований аналіз місцевих цільових програм 

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Громада не проводить гендерно-орієнтований аналіз своїх цільових програм. 

 

 

ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ЗВІТУВАННЯ ПРО ВИКОНАННЯ 

БЮДЖЕТУ НА 2017 ЗАВОДСЬКА ОТГ 

 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

На сайті громади у 2017 р всі проекти рішень та власне рішення про затвердження 

квартального звіту про виконання бюджету не оприлюднювались30. 

 

Показник 28. Річний звіт про виконання бюджету  

Рейтинг 60,0% 

Високий рівень  

 

На сайті громади оприлюднено проект рішення про затвердження річного звіту про 

виконання бюджету (частково) 31 , однак неможливо визначити чи вчасно він 

оприлюднений. Рішення Заводської селищної ради № 658 від 20.02.2018 

«Прозатвердження звіту про виконання селищного бюджету за 2017 рік» оприлюднено на 

офіційному веб-сайті (з неповним переліком додатків).  

 

Показник 29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм  

Рейтинг 66,67% 

Високий рівень  

 

На сайті громади оприлюднено звіти всіх ГРБК про виконання паспортів бюджетних 

програм32.На сайті громади відсутні індикатори дат, тому неможливо зрозуміти, чи вчасно 

оприлюднюється необхідна інформація.  

 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально-економічного розвитку  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

                                                
30https://zavodska-gromada.gov.ua/2018-07-04-26-12-03-2018/ 
31https://zavodska-gromada.gov.ua/2018-07-04-26-12-03-2018/ 
32https://zavodska-gromada.gov.ua/zvit-pro-vikonannya-pasportu-bjudzhetnoi-programi-09-32-01-03-07-2018/ 
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На сайті громади не оприлюднено звіт про виконання Програми соціально-економічного 

розвитку. 

 

Показник 31. Публічний звіт голови про виконання бюджету за рік  

Рейтинг 66,67% 

Високий рівень  

У Заводській ОТГ 30 березня на відкритій зустрічі з громадою відбулось представлення 

звіту голови, під час якого публічно представлено інформацію про виконання місцевого 

бюджету33. Анонс на сайті було розміщено за 10 днів до звіту – 20 березня34. 

 

Показник 32. Оприлюднення звітів про використання коштів місцевого бюджету в 

машиночитному форматі  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Звіти про використання коштів місцевого бюджету в машиночитному форматі не 

оприлюднювались. 

 

Показник 33. Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

Не оприлюднено звіти з оцінки ефективності бюджетних програм.  

 

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

аудит")  

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

У Заводській громаді не практикується залучення громадськості до оцінки виконання 

бюджету.Не оприлюднено результати оцінки громадськістю виконання бюджету, звіт за 

результатами вивчення результатів оцінки громадськістю виконання бюджету. 

 

Додатковий показник. Внутрішній аудит 

Рейтинг 0,0% 

Непрозорий  

В громаді не прийнято Положення про внутрішній аудит, відповідно минулого року він не 

проводився. 

 

 

 

 

 

                                                
33https://zavodska-gromada.gov.ua/news/1522696272/ 
34https://zavodska-gromada.gov.ua/news/1530782114/ 


