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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. 
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Метою здійснення такої оцінки на регулярній основі є створення ефективної 

системи моніторингу забезпечення доступу громадськості до бюджетного процесу та 

інформування громадян з питань складання, розгляду, затвердження та виконання 

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

Зазначене забезпечить актуальність, достовірність та унікальність інформації, 

комфортність використання аналітичних даних, простоту та зрозумілість поданої 

інформації, логічність та продуманість, можливість порівняння динаміки, можливість 

зворотного зв’язку та експертного обговорення. Не в останню чергу підвищення 

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:  
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 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 

Украї ні 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 рекомендаціи , 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 Украї ни, Бюджетнии   та Податковии  

кодекси Украї ни, Закони Украї ни «Про місцеве самоврядування», «Про доступ до 

публічної  інформації », «Про відкритість використання публічних коштів», ряд 

нормативно-правових актів Кабінету Міністрів Украї ни, прии нятих 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 

протягом перших двох етапів бюджетного циклу 2018 р.: складання проекту бюджету, 

його розгляду та затвердження рішення про бюджет.  

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».  

Звіт складався на основі спільної оцінки відповідальними представниками 

органу місцевого самоврядування, який проходить оцінювання, та експертами 

Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети!».  

http://probudget.org.ua/biblioteka/metodologia/
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"Проведення комплексної оцінки прозорості бюджетних процесів у містах-

партнерах Проекту ПРОМІС реалізується за фінансової допомоги Проекту 

міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС), 

який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки 

Уряду Канади, та Європейського Союзу. 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. 

Точка зору, відображена у цьому звіті, є винятковою відповідальністю авторів і 

може не співпадати з точкою зору Проекту ПРОМІС, Федерації канадських 

муніципалітетів, Уряду Канади та Європейського Союзу". 
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ВИСНОВКИ  

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНКИ СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯДУ ТА 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ БЮДЖЕТУ  МІСТА АПОСТОЛОВЕ  НА 2018 РІК  

За результатами попередньої оцінки прозорості та відкритості етапів складання, 

розгляду та затвердження бюджету м. Зеленодольськ на 2018 р. встановлено низький 

рівень відкритості та прозорості місцевого бюджету на обох етапах: «Складання проектів 

бюджету» та «Розгляд проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет», що 

свідчить про можливості суттєвого підвищення оцінки за рахунок належного виконання 

вимог бюджетного законодавства.  

Аналіз параметрів оцінки засвідчив, що м. Зеленодольськ за рівнем відкритості 

інформації отримав 8 з 44 балів (18 %), за рівнем прозорості рішень 2,2 з 27 балів (8%), за 

параметром використання інноваційних практик 5,8 з 29 (20%). Таким чином, завдяки 

попередній оцінці встановлено, що м. Зеленодольськ має значний невикористаний 

потенціал для підвищення рівня відкритості та прозорості бюджетного процесу. Важливо, 

що для підвищення показників не потрібно проводити значні структурні зміни, а достатньо 

вибудовати процеси за зрозумілими алгоритмами, систематизувати та уніфікувати 

розміщену інформації, забезпечити оприлюднення інформації яка готується під час 

розробки, прийняття, виконання та звітування про виконання місцевого бюджету. 

Етап складання бюджету.  

За результатами попередньої оцінки прозорості та відкритості етапів складання, 

розгляду та затвердження бюджету м. Зеленодольськ на 2018 р. , зокрема, етапу 

«Складання проектів бюджету» оцінка м. Зеленодольськ склала 9,4 бал з 28 можливих, або 

34%. 

Максимально можлива оцінка була присвоєна за показником «Стратегія розвитку 

громади» –100% виконання. 

За показником «Програма соціально-економічного розвитку» – 78%.  

«Розділ про бюджет на сайті» – 50% 

Найнижчі оцінки отримано за такими показниками:  

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

роки» м. Зеленодольськ отримало 0% виконання.  

«Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та збори» - 0% виконання. 

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету на наступний рік» – 0 % 

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки бюджету на 

наступний рік» – 0%. 

 

За результатами попередньої оцінки прозорості та відкритості етапів складання, 

розгляду та затвердження бюджету м. Зеленодольськ на 2018 р., зокрема, етапу «Розгляд 
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проекту бюджету та прийняття рішення про місцевий бюджет» оцінка м. Зеленодольськ 

склала 6,5 балів з 25 можливих, або 26  %. 

За показниками «Рішення про бюджет» та «Паспорти бюджетних програм» м. 

Зеленодольськ отримало по 67 % виконання. 

За показником «Проект рішення про місцевий бюджет» м. Зеленодольськ отримало       

50 % виконання, «Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік» - 60 %. 

За показниками «Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»,                   

«Бюджет для громадян», «Онлайн-інструменти консультування з громадянами щодо 

проекту бюджету на наступний рік», «Бюджетні запити», «Консультації з громадськістю 

щодо проекту рішення про бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)» м. 

Зеленодольськ отримало 0% виконання. 

Таким чином попередня оцінка засвідчила про достатньо високий відсоток виконання 

формальних вимог бюджетного процесу, стратегічного планування та розробки планів 

соціально-економічного та культурного розвитку. 

Однак усі процеси розробки, прийняття та звітування про виконання бюджету 

залишаються закритими для участі громадян.  

Існуючий підрозділ «Бюджет» далекий від кращих існуючих зразків в Україні. У разі 

удосконалення існуючої структури розділу «Бюджет» відбудеться значне підвищення його 

інформативності. Для цього необхідно забезпечити оприлюднення такої інформації:  

- переліку головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів 

ЄДРПОУ; 

- посилань на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-

Data; 

- Програми соціально-економічного розвитку громади; 

- розробку та оприлюднення «бюджету для громадян»; 

- титульного переліку капітальних видатків, а також  використання існуючої  або 

створення власної  Інтерактивної  онлаи н-платформи пооб’єктної  візуалізації , з 

вказанням посилання на мапу; 

- посилань на портал відкритих даних (свіи  або державнии ), де бюджетні данні 

оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію щодо 

бюджету участі. 

Дану рекомендацію достатньо легко виконати, забезпечивши оприлюднення всієї 

інформації та документів, підготовлених в межах бюджетного процесу і яка знаходиться у 

розпорядженні Зеленодольської міської ради. 

 

Короткий огляд практик забезпечення прозорості в місті.  

У м. Зеленодольськ відсутні усталені практики забезпечення прозорості бюджетного 

процесу. До негативів слід віднести відсутність актуалізації  показників бюджету у разі 

внесення змін до відповідного рішення про місцевий бюджет.  
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Відсутні діючи інструменти інформування громадян щодо можливостей участі в 

бюджетному процесі, подання й обробки пропозицій від громадян під час складання 

бюджетів, залученням багатосторонніх робочих груп до процесу розробки бюджету.  

В Зеленодольській міській раді відсутня усталена практика розробки та 

популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян) – 

подання бюджету,  інформації про його структуру, доходи і видатки, про бюджетний 

процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та досягнуті 

результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів, доступної 

мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного процесу, а також 

для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних рішень та оцінки 

їх ефективності. Громадський бюджет створюється для забезпечення відкритості і 

прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це інформування з основних 

положень державного або місцевого бюджету, у спосіб, який є зрозумілим для всіх 

громадян. Зазвичай Громадський бюджет використовують для представлення 

проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін до бюджету та звіту  про виконання 

бюджету. 

Зеленодольська міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних 

он-лайн-платформ для візуалізації бюджету, з використанням графіків, діаграми, 

схем, блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення показників доходів 

та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння із попередніми та 

плановими показниками. 

Також Зеленодольська міська рада не використовує онлайн-інструменти для 

отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з 

можливістю відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й 

мотивації). 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ  

 

За результатами попередньої  оцінки прозорості та відкритості етапів складання, 

розгляду та затвердження бюджету м. Зеленодольськ на 2018 р. підготовлені 

рекомендації , виконання яких, дозволить підвищити рівень прозорості та відкритості 

бюджетного процесу, а також залучити до нього громадян.  

Наведені нижче рекомендації  стосуються окремих показників, які мали 

наи більшии  негативнии  вплив на загальну оцінку. Відповідно врахування наведених 

рекомендаціи  дозволить суттєво підвищити загальну оцінку прозорості та 

відкритості етапів складання, розгляду та затвердження бюджету м. Бердянська. 

«Прогноз доходів та видатків на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні роки» поточна оцінка 0 балів. 

На наш погляд, Зеленодольськіи  міськіи  раді необхідно розробити актуальнии  

прогноз доходів та видатків на плановии  та два наступні за плановим бюджетні роки. 

Дании  документ має бути затверджении   рішення виконавчого комітету. Прогноз 

місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди має подаватися до 

Зеленодольської  міської  ради разом з проектом рішення про місцевии  бюджет, 

відповідно до вимог ст. 21 Бюджетного кодексу Украї ни. 

 

«Збір пропозицій від громадян під час складання бюджету»  поточна оцінка 

0 балів. 

З метою створення сприятливих умов для участі громадян в управлінні 

місцевими справами вважаємо за необхідне рекомендувати розробити та схвалити 

нормативно-правовии  акт, якии  буде чітко визначати порядок організації , в період з 

15 липня по 15 жовтня року, якии  передує плановому, процедури збору пропозиціи  від 

громадян, щодо проекту бюджету на наступнии  рік, ї х систематизації  та узагальнення, 

підготовки звіту, а також з підготовку мотивованих відповідеи  у разі відхилення 

наданих пропозиціи . Звіт за результатами розгляду пропозиціи , якии  містить 

інформацію про враховані та невраховані пропозиції , обґрунтування або мотивацію 

прии нятих рішень має бути оприлюднении  у розділі «Міськии  бюджет».  

 

«Залучення багатосторонніх дорадчих органів до процесу розробки 

бюджету на наступний рік» поточна оцінка 0 балів. 

Рекомендуються розпорядженням міського голови створити багатосторонню 

робочу групу, яка, з 15 липня поточного року,  буде задіяна в процесі планування 

бюджету. Регламент роботи такої  багатосторонньої  робочої  групи, а також графік 

засідань має бути також затверджении  розпорядженням міського голови. Доцільно 

включили до складу багатосторонньої  робочої  групи представників зацікавлених 

сторін: працівників виконавчих органів, депутати, комунальних підприємств та не 

менше 50% представників інститутів громадянського суспільства, науковців, 
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підприємців). Засідання робочої  групи мають анонсуватися не менше ніж за 10 днів, 

порядок деннии , проекти рішень та протокол засідання багатосторонньої  робочої  

групи (аудіо або відеозапис) оприлюднюватися на офіціи ніи  сторінці Зеленодольської  

міської  ради у мережі Інтернет.  

Рекомендовано на офіційній сторінці у мережі Інтернет  Зеленодольської міської 

ради розмістити інформацію про: 

 створення в  Зеленодольській міській раді робочої групи, до якої входять 
представники різних зацікавлених сторін (представники виконавчих органів міської 
ради, депутати, представники інститутів громадянського суспільства, науковці, 
бізнесмени) 

 документ, яким передбачено процедури роботи такого багатостороннього 
дорадчого органу; 

 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування 
бюджету на 2018 рік; 

 залучення багатостороннього дорадчого органу до процесу планування 

бюджету в період з 15 липня до моменту подання проекту бюджету на розгляд 

депутатських комісій; 

 оприлюднення звіту про враховані та невраховані пропозиції з 

обґрунтуванням (мотивуванням) підстав для неврахування пропозицій, отриманих 

від багатостороннього дорадчого органу, до складу якої входять представники різних 

зацікавлених сторін. 

 

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

оцінка 0 балів. 

Вважаємо за доцільне ініціювати у 2018 р. проведення перших громадських 

слухань щодо встановлення місцевих податки та збори в період з 1 березня до 1 

червня, підготовку проекту рішення до 15 червня та проведення процедури 

обговорення проекту регуляторного акту відповідно до вимог Закону Украї ни «Про 

засади державної  регуляторної  політики у сфері господарської  діяльності». Для 

забезпечення прии няття нових ставок податків і зборів до 15 липня поточного року. 

Рекомендуємо розробити окремии  порядок проведення консультаціи  з урахуванням 

вимог Постанови Кабінету Міністрів Украї ни «Про забезпечення участі громадськості 

у формуванні та реалізації  державної  політики» від 3 листопада 2010 р. N 996.   

 

«Розділ Бюджет на сайті»: поточна оцінка 8 з 16 балів 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 50% (зі 100% 

можливих) за показником 7. Під час оцінювання зафіксована відповідність 8 

критеріям із 16. На офіційній сторінці у мережі Інтернет Зеленодольської міської ради 

створений окремий розділ «Бюджет» присвячений питанням місцевого бюджету1. 

                                                             
1 http://zelenodolsk.com.ua/%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82/ 
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Вважаємо за доцільне рекомендацію щодо удосконалення структури розділу 

«Бюджет» та оприлюднення такої інформації:  

- переліку головних розпорядників бюджетних коштів із зазначенням кодів 

ЄДРПОУ; 

- посилань на сторінки головних розпорядників бюджетних коштів на порталі E-

Data; 

- Програми соціально-економічного розвитку громади; 

- розробку та оприлюднення «бюджету для громадян»; 

- титульного переліку капітальних видатків, а також  використання існуючої  або 

створення власної  Інтерактивної  онлаи н-платформи пооб’єктної  візуалізації , з 

вказанням посилання на мапу; 

- посилань на портал відкритих даних (свіи  або державнии ), де бюджетні данні 

оприлюднені у машиночитних форматах, а також посилання на всю інформацію щодо 

бюджету участі. 

Влада обмінюється інформацією з громадянами, бізнесом, і навпаки. Вся ця 
інформація несе велику цінність, якщо вона надана у відповідному форматі, якии  
дозволяє ї ї  обробку комп'ютером, тобто у машиночитному форматі. 

Завдяки ціи  інформації  можна аналізувати роботу міської  влади, покращувати 
якість управління, розуміти проблеми і те, як ї х можна вирішувати.  

Здебільшого, всі ці дані залишаються на комп'ютерах і серверах міської  ради, 

частина вивішується на офіціи ному саи ті. Однак навіть така інформація, яка 

вивішується на саи ті, не може принести користь без додаткової  роботи – обробки 

даних і доведення ї х до машиночитного формату. Формальна публікація звітів, 

застарілої  і неструктурованої  інформації  призводить до не уможливлення ї ї   

використання. 

 

«Проект рішення про місцевий бюджет» поточна оцінка 2 бали з 4. 

Вважаємо за доцільне підготувати та оприлюднити пояснювальну записку до 

проекту рішення про місцевии  бюджет за структурою визначеною у ст. 76 

Бюджетного кодексу Украї ни:  

а) інформацію про соціально-економічнии  стан відповідної  адміністративно-

територіальної  одиниці і прогноз ї ї  розвитку на наступнии  бюджетнии  період, 

покладені в основу проекту місцевого бюджету;  

б) оцінку доходів місцевого бюджету з урахуванням втрат доходів місцевого 

бюджету внаслідок наданих Верховною Радою Автономної  Республіки Крим, 

відповідною місцевою радою податкових пільг;  

в) пояснення до основних положень проекту рішення про місцевии  бюджет, 

включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною 

класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередніи , поточнии , 

наступнии  бюджетні періоди в розрізі класифікації  видатків та кредитування 
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бюджету;  

г) обґрунтування особливостеи  міжбюджетних взаємовідносин та надання 

субвенціи  на виконання інвестиціи них проектів;  

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих 

запозичень. 

 

«Бюджетні запити» поточна оцінка 0 балів. 

Вважаємо за доцільне рекомендацію щодо оприлюднення, не пізніше, ніж за 2 

тижні до засідання депутатської  комісії , всіх форм бюджетних запитів всіх головних 

розпорядників за всіма бюджетними програмами, відповідно до наказу Міністерства 

фінансів Украї ни «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 

формування місцевих бюджетів» від 17.07.2015 р. № 648. 

 

«Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної комісії»: (значення 

0%) -  стенограма або аудіо/відеозапис засідання комісії , на якому відбувалось 

обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на саи ті у вигляді, 

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

 

«Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про бюджет на 

наступний рік (бюджетні слухання)» поточна оцінка 0 балів. 

 

"Бюджетні слухання" треба проводити заздалегідь, до оприлюднення 

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

розгляд депутатського корпусу. Терміни проведення «бюджетних слухань» слід 

обумовити, наприклад, у Положенні про громадські слухання, або окремим НПА. Звіт 

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

«бюджетних слухань» та з обґрунтуванням підстав для врахування/неврахування 

отриманих пропозицій також  підлягає оприлюдненню. 

 

«Прийняття рішення про місцевий бюджет»: (значення 0%) – пленарне 

засідання сесії , на якіи  розглядався проект рішення про бюджет рекомендуємо 

анонсувати на саи ті міськради не пізніше як за 10 днів до и ого проведення. 

Стенограма або аудіо/відеозапис пленарного засідання сесії , на якіи  було прии няте 

рішення про бюджет  має оприлюднюватися на саи ті у вигляді, наприклад, прямого 

посилання на канал Youtube, де вони розміщені . 

 

«Бюджет для громадян» поточна оцінка 0 балів -  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 Украї ни інструментарієм, провести тренінги та семінари. 
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В Знеленодольській міській раді відсутня усталена практика розробки та 

популяризації бюджету для громадян. Громадський бюджет (бюджет для громадян) – 

подання бюджету,  інформації про його структуру, доходи і видатки, про бюджетний 

процес (планування, складання, виконання, звітування), заплановані та досягнуті 

результати, у спрощеній формі, з використанням графічних матеріалів, доступної 

мови з метою спрощення для розуміння громадянами бюджетного процесу, а також 

для максимального залучення громадян до прийняття бюджетних рішень та оцінки 

їх ефективності. Громадський бюджет створюється для забезпечення відкритості і 

прозорості бюджетного процесу. Громадський бюджет це інформування з основних 

положень державного або місцевого бюджету, у спосіб, який є зрозумілим для всіх 

громадян. Зазвичай Громадський бюджет використовують для представлення 

проекту бюджету, затвердженого бюджету, змін до бюджету та звіту  про виконання 

бюджету. 

 

«Онлайн інструменти консультування та візуалізації» поточна оцінка 0 балів. 

Зеленодольська міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних 

он-лайн-платформ для візуалізації бюджету, з використанням графіків, діаграми, 

схем, блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення показників доходів 

та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння із попередніми та 

плановими показниками. 

Також Зеленодольська міська рада не використовує онлайн-інструменти для 

отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з 

можливістю відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й 

мотивації). 

 

Загальна рекомендація: 

Відеозаписи сесій Зеленодольської міської ради, засідань постійних комісій, 

спільних засідань депутатських комісій, стенограма або аудіо/відеозапис, на якому 

відбувалось обговорення проекту рішення про бюджет  має оприлюднюватися на 

сайті у вигляді, наприклад, прямого посилання на канал Youtube, де вони розміщені . 

Усі оприлюднені записи повинні бути систематизовані за окремими комісіями, 

виділивши спільні засідання в окремий розділ, а також окремо для записів сесій. На 

самому сайті або у розділі комісій навести дати засідань із прямим посиланням на 

запис, або використовуючи функціонал Youtube, вмонтовувати посилання на відео у 

код сторінки на офіційній сторінці Зеленодольської міської ради. 
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«Зміни до рішення про бюджет» поточна оцінка 4,5 із 7балів (64 %) 

Рекомендація за даним показником полягає у забезпеченні систематичного 

оприлюднення та збереження оприлюднених проектів рішень про внесення змін до 

бюджету  Зеленодольської міської ради на офіційній веб-сторінці міської ради у 

мережі Інтернет. Проект рішень про внесення змін до рішення  про бюджет та  

рішення про внесення змін до бюджету мають бути своєчасно оприлюднений в 

повному обсязі (з усіма додатками)  відповідно до вимог законодавства, зокрема, 

щодо оприлюднення проектів рішень про внесення змін до рішення  про бюджет  

органів місцевого самоврядування за 20-днів до розгляду з метою затвердження. 

Рішення про зміни до рішення про бюджет,  згідно чинного законодавства, повинні 

оприлюднюватися не пізніше, ніж через 5 днів після затвердження.  

 

«Єдиний веб-портал публічних коштів» 

 

«Титульні списки капітальних видатків» - 0 

Капітальні видатки бюджету розвитку  спрямовуються на: соціально-

економічний розвиток, виконання інвестиційних програм (проектів), будівництво, 

капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-

комунального господарства. 

Але людині щоб детально розглянути чи буде, щось будуватись чи 

ремонтуватись в її районі або вулиці, необхідно переглянути титульні списки. 

Титульний список – це документ, в якому міститься перелік об’єктів, які включені до 

планів капітальних вкладень і є одним з основних документів, в яких конкретизується 

об’єкти, передбачені в вищезазначених планах. В них зазначається, найменування 

об’єктів, який будується, рік початку і закінчення будівництва, а також кошторисна 

вартість об’єкту. 

 

 

«Бюджет участі» - 0 балів з 7  

Процес прийняття рішень, через який громадяни обговорюють та 

обмірковують розподіл публічних ресурсів. На вимогу урядів, громадян, неурядових 

організацій, організацій громадянського суспільства для того, щоб надати 

можливість громадянам грати безпосередню роль в вирішенні питань щодо того, як 

та на що будуть витрачені ресурси впроваджуються Програми бюджетів участі, які 

мають можливість реалізуватися через окремий ресурс офіційної сторінки у мережі 

Інтернет Зеленодольської міської ради. 

 

«Ефективність комунальних підприємств» 0 із 3-х 
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Окрім підприємств, які здатні приносити прибуток до бюджету й ефективність 

діяльності яких можна оцінити за допомогою застосування економічних показників, 

до складу комунальних підприємств, входять й такі підприємства, діяльність яких із 

самого початку не була спрямована на комерційний ефект. Утримуючи такі 

підприємства, органи місцевого самоврядування задовольняють спільний інтерес, а 

саме надають суспільні блага для населення, що проживає на території відповідної 

територіальної громади. Оцінити ефективність діяльності таких підприємств за 

допомогою традиційних ринкових оцінок (за показниками рентабельності, 

прибутковості) не є можливим. Тому, беручи до уваги те, що метою діяльності таких 

підприємств є не максимізація прибутку, а максимальне задоволення потреб 

споживачів при розумному рівні витрат, для оцінки ефективності їх діяльності слід 

застосовувати соціальний критерій. У даному випадку при визначенні соціальної 

ефективності діяльності комунальних підприємств потрібно відповісти на питання: 

на скільки вони покращують якість життя населення, на скільки динамічно 

розвивається територіальна громада тощо. 

 

«Доброчесність використання системи закупівель Prozorro» 1 із 2-х 

Оцінка за показником відбувається за допомогою автоматичного 

завантаження даних з системи закупівель Prozorro, в разі якщо оцінка проводиться за 

допомогою використання онлайн-системи оцінювання прозорості місцевих 

бюджетів. 

В разі, якщо оцінка здійснюється без використання онлайн-системи 

оцінювання прозорості місцевих бюджетів, або автоматичне завантаження даних з 

системи закупівель Prozorro не відбувається, оцінка відбувається за наступним 

алгоритмом. 

Оцінка визначається за формулою: кількість ГРБК, згідно додатку 3 до бюджету 

на попередній рік, в яких показник допорогових закупівель, які проводяться через 

Prozorro, становить більше 50% згідно з аналітичною системою Prozorro/загальну 

кількість ГРБК згідно додатку 3 до бюджету на попередній рік. 

 

«Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі» -0 із 2-х 

Як свідчить практика, найкращими варіантами впровадження бюджету участі 

є електронні web-системи. Вони дозволяють швидко та ефективно реалізувати весь 

цикл заходів бюджету участі та значно спростити процес подання та перевірки 

проектів, що подають автори на розгляд. 

Електронні платформи надають можливість створити: 

— єдину базу, де зібрані документи з бюджету участі, новини, адреси пунктів 

супроводу, інформація про авторів проектів та самі проекти та їх динаміку; 

— автоматизований процес до, під час та після розгляду проектів; 

— прозорість бюджету участі на усіх етапах. 
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На практиці як запроваджують електронні платформи, так і передбачають у 

Положенні про бюджет участі можливість подання проекту у паперовому вигляді за 

встановленою таким документом формою. Електронна та паперова форма проектної 

заявки (проекту) мають бути однаковими за змістом. Різниця лише у способі їх 

заповнення автором проекту: рукописно або в електронному вигляді. 

 

«Відкриті дані про капітальна видатки та їх візуалізації» - 1 із 2-х  

 

Під час оцінки встановлено що на сайті Зеленодольської міської ради  зовсім не 

оприлюднено титульний список капітальних видатків із зазначенням об’єктів та 

розпорядників.  Але Зеленодольська міська рада може  використовувати 

інтерактивну он-лайн платформу, яка дозволяє користувачу побачити інформацію 

про фінансування капітальних видатків з прив’язкою до географічного 

місцезнаходження об’єктів   та зазначенням сфери (карта, яка дає візуалізацію від 

узагальнених даних до даних рівня одного об’єкта з вказаними сумами видатків на 

об’єкт та розпорядника).  

 

«Звіти про виконання програми соціально-економічного розвитку» - 0 

балів 

Вважаємо за доцільне рекомендацію щодо удосконалення структури розділу 

«Бюджет» та своєчасного оприлюднення в додатковому підрозділі про Програму 

соціально-економічного розвитку звіту про виконання ПСЕР в повному обсязі(з усіма 

додатками). 

 

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

звітування щодо виконання бюджету за рік необхідно проводити саме на відкритій 

зустрічі із громадою, попередньо анонсувавши проведення такого заходу.  Відсутність 

публічного представлення інформації  про виконання бюджету, яке проводиться під 

час зустрічі із громадою,  впливає на порушення довіри з боку територіальної громади 

до органу місцевого самоврядування. 

 

«Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм» -  

Звіти за результатами оцінки ефективності виконання бюджетних програм 

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 р. № 31-05110-14-5/27486, щодо 

«Удосконалення методики здійснення порівняльного аналізу ефективності 

бюджетних програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів».  
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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»)-  

Механізм для активної участі громадян в громадському нагляді передбачає 

пряме залучення громадян та груп громадянського суспільства в процес аудиту. 

Учасницькі аудити засновані на спільній роботі громадянського суспільства та вищих 

контролюючих інституцій, в якій організації громадянського суспільства надають 

корисну, кваліфіковану та добре обґрунтовану інформацію про якість сервісів, які 

надають державні агенції. Організації громадянського суспільства схильні 

зосереджуватись на наданні послуг, які є близькими до прямих користувачів, а також 

можуть здійснювати моніторинг окремих аспектів у галузі, що може збагатити 

розуміння ситуації аудиторами.  

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. МІСТА ВІННИЦЯ  

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

плановим два бюджетні роки  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 1. 

В Зеленодольській міській раді відсутній прогноз доходів та видатків на 

плановий та два наступні за плановим бюджетні роки.  

Прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди мав 

бути поданий до  Зеленодольської міської ради разом з проектом рішення про 

місцевий бюджет. Відсутня інформація про те, що прогноз місцевого бюджету на 

наступні за плановим два бюджетні періоди схвалено виконавчим органом 

Зеленодольської міської ради відповідно до вимог ст. 21 Бюджетного кодексу 

України. 

У відкритих джерелах відсутня інформація про своєчасне оприлюднення (за 20 

днів до розгляду з метою затвердження) проекту прогнозу на плановий та два 

наступні за плановим бюджетні роки. 

Показник 2. Стратегія розвитку громади.   

Отримана оцінка відповідає 100% максимального показника. 

Громада має затверджену Стратегію розвитку, яка оприлюднена на сайті міської 

ради2.  

 

Показник 3. Програма соціально-економічного розвитку  

За попереднім аналізом отримана оцінка 78% максимального показника. 

Програма затверджена рішенням ради від 20.12.2017 р. № 624.  ПСЕР 

затверджена вчасно, тобто, одночасно із рішенням про затвердження бюджету міста.  

Вона оприлюднена на офіційному сайті міської ради але містить не всі додатки.  

Згідно Постанови КМУ №621 від 26.04.2003 р., Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту 

державного бюджету Програма соціально-економічного розвитку повинна містити 

наступні додатки: 

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

                                                             
2 http://zelenodolsk.com.ua/%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-
%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-1/ 
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2. Заходи щодо забезпечення виконання завдань програм економічного і 

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

3. Перелік державних цільових та регіональних програм, які передбачається 

фінансувати в наступному році; 

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

за рахунок бюджетних коштів; 

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

6. Показники розвитку підприємств та організацій комунальної власності. 

 

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

наступний рік 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання 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 всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні і відповідають 

значенню 0, оскільки в органі місцевого самоврядування відсутня практика 

створення робочої групи для підготовки проекту бюджету, яка включає в себе, як 

мінімум, представників профільних виконавчих органів міської ради, депутатів ради, 

а також представників громадянського суспільства. 

 

Показник 6. Консультації щодо проекту рішення про місцеві податки та 

збори  

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні і відповідають 

значенню 0, оскільки в органі місцевого самоврядування відсутня практика 

консультування з громадськістю з питань встановлення місцевих податків та зборів. 

 

Показник 7. Розділ бюджет на сайті 

При максимальному значенні 16, отримана оцінка становить 8 (або 50 % від 

максимуму). 

На офіційному сайті є окремий розділ, присвячений бюджету міста.  
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В ньому оприлюднено рішення про затвердження бюджету з усіма додатками, 

рішення про внесення змін до бюджету, в розділі оприлюднено актуальний бюджет з 

урахуванням усіх змін, що були внесені в нього протягом року, звіти про виконання 

паспортів бюджетних програм, оприлюднено кошторис на утримання органу 

місцевого самоврядування та актуалізовані паспорти бюджетних програм разом з 

наказом або розпорядженням про їх затвердження. 

 За іншими критеріями інформація відсутня, тому вони оцінені як 0: 

 Перелік головних розпорядників бюджетних коштів з кодами ЄДРПОУ 

(критерій 2);  

Посилання на розпорядників бюджетних коштів на порталі E-Data (критерій 3); 

Програма соціально-економічного розвитку громади (критерій 6);  

Титульний перелік капітальних видатків (критерій 11);  

 «Бюджет для громадян» (критерій 13);  

Посилання на власний, або державний (Єдиний веб-портал відкритих даних 

data.gov.ua), де бюджетні дані оприлюднюються в машиночитних форматах  (критерій 

15);  

Посилання на повну інформацію щодо бюджету участі в громаді (критерій 16). 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

РІШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ НА 2018 Р. МІСТА ВІННИЦЯ  

 

Показник 8. Проект рішення про місцевий бюджет  

При максимальному значенні 4, отримана оцінка становить 2 (або 50 % від 

максимуму). 

Проект рішення про місцевий бюджет було прийнято 20.12.2017 та 

оприлюднено на сайті міської ради, він містить всі необхідні додатки, але без 

пояснювальної записки та дата оприлюднення не вказана, тому оцінка за цими двома 

критеріями становить 0. 

 

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 % максимального показника. 

Рішення про затвердження бюджету на наступний рік (20.12.2017 року                                                                     

№  625)  оприлюднено з усіма додатками на сайті міської ради але дата оприлюднення 

не вказана.  

 

Показник 11. Паспорти бюджетних програм  

Отримана оцінка відповідає 67 % максимального значення. 

Паспорти бюджетних програм головних розпорядників коштів оприлюднено на 

сайті міської ради, але дата оприлюднення відсутня. Перелік цих паспортів відповідає 

переліку головних розпорядників та бюджетних програм, які вони виконують, 

зазначеному в Додатку 3 до рішення від 20.12.2017 року №  625  «Про міський бюджет 

на 2018 рік»3.  

 

Показник 12. Обговорення проекту бюджету на засіданні бюджетної 

комісії 

При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 0 (або 0 % від 

максимуму). 

                                                             
3  http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE-
%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-
%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B0-2018-%D1%80%D1%96%D0%BA/ 
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Інформація про засідання постійної комісії міської ради з питань соціального та 

економічного розвитку, бюджету і фінансів Зеленодольської міської ради, на якому 

обговорювався проект рішення про бюджет на 2018 рік не оприлюднювалася. 

Засідання бюджетної комісії, на якому обговорювався проект рішення про 

бюджет на наступний рік, окремо не було анонсовано. 

За результатом аналізу інформації з відкритих джерел відсутні відомості про 

перешкоджання вільному доступу громадян на засідання постійної комісії та спільне 

засідання постійних комісій Зеленодольської міської ради. 

 

Показник 13. Консультації з громадськістю щодо проекту рішення про 

бюджет на наступний рік (бюджетні слухання)  

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 13. 

Консультації з представниками територіальної громади м. Зеленодольськ щодо 

розробки проектів міського бюджету та місцевих програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, не проводилися. У 2017 р. бюджетні слухання щодо проекту 

бюджету на 2018 р. не проводилися. 

 

Показник 14. Прийняття рішення про місцевий бюджет на наступний рік  

При максимальному значенні 5, отримана оцінка становить 3 (або 60 % від 

максимуму). 

Пленарне засідання сесії з затвердження бюджету відбулось 20.12.2017 р., тобто, 

не пізніше 25 грудня року, що передує плановому (як це й вимагається Бюджетним 

кодексом України). Протокол пленарного засідання з результатами поіменного 

голосування оприлюднено на сайті міської ради 4 . Інформації про перешкоджання 

доступу громадянам до пленарного засідання немає.  

Пленарне засідання сесії, на якій розглядався проект рішення про бюджет 

окремо не було анонсовано, стенограма (або аудіо/відео-запис) пленарного засідання 

сесії, на якій було прийнято рішення про бюджет не оприлюднювалися, тому за цими 

двома критеріями підстав для оцінювання немає, а значення - 0    

 

Показник 15. "Бюджет для громадян" 

Отримана оцінка по цьому показнику – 0. 

По всіх чотирьох критеріях підстави для оцінювання відсутні  та відповідають 

значенню 0, оскільки Зеленодольська міська рада не має практики розробки бюджету 

для громадян, як документу, який в простий та доступний спосіб, без технічної мови, 

                                                             
4 http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB-
%D0%BF%D0%BE%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-
%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/ 
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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. 

За результатами проведення оцінки встановлено виконання на 0% (зі 100% 

можливих) за показником 16. 

Зеленодольська міська рада не використовує жодної з існуючих інтерактивних 

он-лайн-платформ для візуалізації бюджету, з використанням графіків, діаграми, 

схем, блок-схем, алгоритмів тощо для спрощення та унаочнення показників доходів 

та видатків міського бюджету, їх темпів та динаміки, порівняння із попередніми та 

плановими показниками. 

Також Зеленодольська міська рада не використовує онлайн-інструменти для 

отримання коментарів від громадян щодо проекту рішення про бюджет (з 

можливістю відслідковування врахування або відхилення наданих пропозицій й 

мотивації). 
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ НА 2018 Р. 

МІСТА ЗЕЛЕНОДОЛЬСК  

 

Показник 17. Зміни до бюджету. 

При максимальному значенні 7, отримана оцінка становить 4,5 бали (64 %). 

Проекти рішень про внесення змін до бюджету оприлюднені в окремому розділі 

на сайті Зеленодольської міської ради  

http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0

%B8-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ , але без додатків і дата 

оприлюднення не вказана.   

 

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 Зеленодольська міська рада не 

оприлюднила перелік ГРБК разом із кодами ЄДРПОУ. 

 

Показник 19. Закупівлі. 

Отримана оцінка відповідає 100% максимального значення. ОМС  оприлюднила 

річний план закупівель та зміни до нього, але тільки за 2015-2016 роки. 

 

Показник 20. Титульні списки капітальних видатків. 

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 Зеленодольська  міська рада 

не затвердила титульний список капітальних видатків та не оприлюднила його.  

Рекомендуємо розробити та затвердити вказаний документ та оприлюднити його у 

машиночитному форматі. 

 

Показник 21.  Діяльність комунальних підприємств. 

При максимальному значенні 9, отримана оцінка становить 1 (11 %). 

На сайті ОМС є окремий підрозділ, відведеного для інформування про діяльність 

КП, в якому міститься не повна інформація про діяльність тільки одного КП, а саме КП 

"Зеленодольський міський водоканал": http://zelenodolsk.com.ua/інформація-про-

діяльність-кп-зеленодольський-міський-водоканал. Повний перелік КП (критерій 2) 

http://zelenodolsk.com.ua/реєстр-обєктів-комунальної-власності-зеленодольської-

територіальної-громади, має обмежений характер (критерій 3), фінансові плани та 

звітність також не оприлюднені по всім КП (критерій 4, 5, 8). Реєстр укладених 

http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
http://zelenodolsk.com.ua/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8-%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C/
http://zelenodolsk.com.ua/інформація-про-діяльність-кп-зеленодольський-міський-водоканал
http://zelenodolsk.com.ua/інформація-про-діяльність-кп-зеленодольський-міський-водоканал
http://zelenodolsk.com.ua/реєстр-обєктів-комунальної-власності-зеленодольської-територіальної-громади
http://zelenodolsk.com.ua/реєстр-обєктів-комунальної-власності-зеленодольської-територіальної-громади
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комунальними підприємствами договорів щодо робіт та послуг, профінансованих з 

коштів місцевого бюджету не оприлюднено (критерій 6). 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 сайти КП де 

буде оприлюднена вся необхідні звітня інформація. 

 

Показник 22. Бюджет участі. 

При максимальному значенні 7, отримана оцінка становить 0. 

Зеленодольська міська рада не реалізує бюджет участі, процедури та порядок 

реалізації якого закріплені окремим НПА.  Також на сайті Зеленодольської міської 

ради не оприлюднено протоколів конкурсної комісії (критерій 4), не оприлюднено 

перелік проектів, які перемогли за результатами голосування громадян (критерій 5),  

та відсутній звіт про реалізацію бюджету участі (критерій 6).  

 

Показник 23. Ефективність комунальних підприємств. 

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 Зеленодольська міська рада не 

створила наглядові ради при комунальних підприємствах міста, КП не мають планів 

розвитку, а отже й відсутні звіти про виконання таких планів. Рекомендуємо створити 

та затвердити наглядову раду на кожному КП міста та запровадити документ, який 

буде передбачати роботу такого органу. 

 

Показник 24. Доброчесність використання системи закупівель Prozorro. 

 

Показник 25. Онлайн-інструменти в реалізації бюджету участі. 

 

Оцінка за вказаним показником є максимальною 0. Зеленодольська міська рада 

не має як окремий розділ на сайті так і окремий сайт, присвячений питанням 

реалізації бюджету участі в громаді. 

 

Показник 26. Відкриті дані про капітальні видатки та їх візуалізації. 

 

Отримана оцінка по цьому показнику – 1 (50%).  

Зеленодольська міська рада не затвердила титульний список капітальних 

видатків та не оприлюднила його (китерій 1), але сайт має інтерактивну онлайн 

платформу пооб'єктного оприлюднення інформації про відкритий бюджет. 

https://zelenodolotg.dosvit.org.ua/  
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ОЦІНКА ПРОЗОРОСТІ ПІДГОТОВКИ ТА РОЗГЛЯДУ  ЗВІТУ НА 

2018 Р. МІСТА ЗЕЛЕНОДОЛЬСЬК  

 

Показник 27. Квартальні звіти про виконання бюджету. 

 

За вказаним показником отримана оцінка 3 з 5 (60%)  

Зеленодольська міська рада оприлюднила проекти рішень про затвердження 

квартального звіту про виконання бюджету,  але не в повному обсязі, дата 

оприлюднення не вказана. Рекомендуємо оприлюднювати як рішення так і проекти 

рішень про затвердження квартального звіту про виконання бюджету на сайті ОМС, в 

окремому розділі, присвяченому питань бюджету, для вільного доступу та легкого 

пошуку інформації. 

 

Показник  28. Річний звіт про виконання бюджету. 

Оцінка за вказаним показником 3 із 5 можливих (60%).  

Показники цього розділу :проект рішень про затвердження річного звіту про 

виконання бюджету (критерій 1), оприлюднено, але не в повному обсязі (критерій 2), 

дата оприлюднення не вказана (за 20 днів до розгляду з метою затвердження) 

(критерій 3). Рішення про затвердження річного звіту оприлюднено  в повному обсязі  

з усіма додатками(критерій 4,5).  

 

Показник  29. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм. 

При максимальному значенні 3, отримана оцінка становить 2 із 3 (67%).  

Зеленодольська міська рада оприлюднила  звіти про виконання паспортів 

бюджетних програм (критерій 1), в повному обсязі (критерій 2), але дата 

оприлюднення не вказана (критерій 3). Рекомендуємо оприлюднювати звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм разом із річним звітом  про виконання 

бюджету. 

 

Показник 30. Звіт про виконання Програми соціально - економічного 

розвитку. 

Оцінка за вказаним показником як і за попереднім складає 0 балів.  

Зеленодольська міська рада не оприлюднила звіт про виконання ПСЕР, що 

містить додатки. Рекомендуємо ознайомитись із Постановою КМУ No621 від 

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

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету, для правильного 

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

За вказаним показником отримана оцінка 0.  

Зеленодольська міська рада взагалі не проводила публічне представлення 

інформації про виконання бюджету на відкритій зустрічі із громадою, таким чином 

всі критерії дорівнюють оцінкам 0. Саме представлення інформації про виконання 

бюджету на відкритій зустрічі сприяє прозорості бюджету, а не лише його 

оприлюднення на офіційному сайті. Проведення таких зустрічей із громадою є дуже 

важливим на сьогоднішній день. 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. 

 

Оцінка по показник дорівнює 2 із 2 можливих.  

Апостолівська міська рада оприлюднbkf 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.  

Зеленодольська міська рада 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). 

Орган місцевого самоврядування 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. 


