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1. ОПИС МЕТОДОЛОГІЇ 

1.1. Загальні положення, принципи та місія 

Методологія моніторингу ефективності використання публічних коштів в закладах 

освіти та охорони здоров’я в об’єднаних територіальних громадах (далі ОТГ), що 

сформована  в рамках проекту «Українські громади протидіють корупції разом» 

базується на ряді вихідних позицій, які в подальшому визначатимуть шляхи та способи 

її практичної імплементації. 

Ця Методологія є сукупністю принципів, які визначають критерії такого 

моніторингу: ефективність, результативність, якість, прозорість, відкритість, 

порівнянність (що полягає у можливостях не лише для подальшого рейтингування, а й 

для опису та трендування на стадії малої кількості залучених до моніторингу громад), 

універсальність, простота, адаптивність, технічність, достовірність. 

Теоретичною основою Методології витупають: 

- попередньо розроблена та погоджена експертна Концепція; 

- аналіз національних та міжнародних аналогів Методології моніторингу 

ефективності використання публічних коштів в закладах освіти та охорони 

здоров’я; 

- зразки кращого національного та міжнародного досвіду. 

Місією Методології є пошук та застосування інструментів моніторингу, які в 

сукупності своїй дозволяють громадянському суспільству та активним громадянам 

приєднатися до процесу подолання корупційних ризиків у галузі «Освіта» та «Охорона 

здоров’я». 

Вихідною позицією філософії цієї Методології є розуміння ефективності не як 

лінійного індикатора, вимірюваного через набір конкретних числових значень, а 

як багатовекторної та багаторівневої категорії, найбільш позитивним результатом 

впливу явищ якої є максимальна корисність діяльності галузей «Освіта» та 

«Охорона здоров’я» для населення громад, як джерела та користувача публічних 

фінансів.Тобто, ефективність є комплексною категорією, що охоплює як 

безпосередньо сферу використання публічних коштів, так і середовище їх 

реалізації. 

Основними інструментами вимірювання комплексної ефективності ми 

вважаємо інструменти прозорості процесу використання публічних коштів. 

1.2. Цілепокладання 

Цілі, які виходять з місії Методології та реалізують її філософію, полягають у: 
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1) підвищенні обізнаності громадян про ефективні механізми підвищення 

прозорості та доброчесності органів місцевого самоврядування; 

 2) впровадженні механізмів підзвітності та громадського нагляду для боротьби з 

корупцією в органах місцевого самоврядування. 

Виходячи з цільових компонентів Методології: 

 - об’єктом моніторингу є публічні кошти, що акумулюються в галузях освіти та охорони 

здоров’я на рівні ОТГ; 

 - предметом є моніторинг ефективності використання публічних коштів в закладах 

освіти та охорони здоров я в ОТГ. 

Завдання Методології моніторингу ефективності використання публічних коштів 

в закладах освіти та охорони здоров’я в ОТГ полягають у наступному: 

1. Встановлення чітких індикаторів, що слугуватимуть дорожньою картою підвищення 

ефективності та прозорості використання публічних коштів в закладах освіти та 

охорони здоров я в ОТГ; 

2. Спрощення доступу організаціям громадянського суспільства та активним 

громадянам до моніторингу управління публічними фінансами в закладах освіти та 

охорони здоров’я організаціями громадянського суспільства та активним громадянам 

може проводитися шляхом  

3. Надання сприяння місцевим громадам для впровадження практик у відповідності до 

критеріїв Методології та підвищення рівня ефективності та прозорості використання 

публічних фінансів в закладах освіти та охорони здоров’я. 

Вважаємо, що виконання цих завдань призведе до: 

а) подолання корупційних ризиків через підвищення рівня публічності всіх без 

виключення потоків публічних коштів у тому числі: 

• бюджетних коштів, які призначені для утримання і фінансування закладів освіти 

(в тому числі приватних) та охорони здоров’я; 

• коштів комунальних підприємств охорони здоров’я (НКП (ЗОЗ), засновниками 

яких є територіальні громади та їх об’єднання; 

• приватних коштів,  що зараховуються до доходів бюджету або до активів НКП 

(ЗОЗ) від внесків фізичних та юридичних осіб, благодійних внесків, плати за 

послуги, батьківської плати та батьківських внесків; 

б) встановлення наскрізних індикаторів результату, 1яке можливе через затвердження 

реалізації Стратегічних цілей, показників результату місцевих цільових програм у галузі 

освіти та охорони здоров’я, та показників результативності бюджетних програм, що 

 

1Перелік не вичерпаний наведеним 
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імплементували б Стратегію розвитку громади та демонстрували реалізацію 

пріоритетів розвитку громади в цих сферах 

1.3. Способи та бажані умови реалізації 

Моніторинг проводиться шляхом:  

• Співбесід із посадовим особами ОТГ. 

• Направлення письмових запитів та обробки їх результатів; 

• Вивчення документів отриманих від ОТГ, що стосуються регулювання процесів 
управління публічними коштами в галузі «Освіта» та «Охорона здоров’я» та інших 
документів, які є необхідними для ретельного опрацювання результатів 
моніторингу; 

• Роботи з офіційними сайтами та друкованими виданнями органів місцевого 
самоврядування (далі ОМС); 

• Перевірки наявності усіх запитуваних документів для підтвердження даних 
моніторингу; 

• Безпосереднього вибіркового спостереження за здійсненням операцій, процедур 
і процесів; 

• Проведення експертної оцінки та описового аналізу даних моніторингу. 

Монторинг ефективності управління публічними фінансами в закладах освіти та 

охорони здоров’я бажано проводити за умов наявності (розуміння, бачення з боку 

ОМС)рядупримірних позицій, які у сукупності своїй складають найбільш широке поле 

моніторингу. За наявності таких бажаних умов на кожній зі стадій бюджетного процесу 

результати моніторингу будуть найбільш об’єктивними та аналітично придатними: 

 

Стадія 
бюджетного 

процесу 

Умови проведення моніторингу (бажані) 

1.Складання та 
розгляд прогнозу 
місцевого 
бюджету і 
прийняття 
рішення щодо них 

 

Розроблена та прийнята Стратегія ОТГ в частині: 

- наявності цілей та результативних показників, пов’язаних з 
подоланням корупційної складової в діяльності закладів 
освіти та охорони здоров’я 

- визначення стратегічних цілей, пов’язаних з пріоритетами 
розвитку освіти та охорони здоров’я 

- визначення ключових показників по кожній зі стратегічних 
цілей  

Наявність на офіційному сайті ОТГ лінок (блоків), присвячених 
освіті та охороні здоров’я в громаді 
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Наявність окремих веб-сайтів освітян та медиків 

Прогноз видатків на освіту та обсягу фінансової підтримки 
охорону здоров’я (виходячи з контингентів одержувачів 
бюджетних послуг по відповідній галузі) 

Факт створення (на основі відповідного НПА)  та легітимний 
склад Наглядової ради КНП (ЗОЗ). Достатнє 
представництвоорганізацій громадянського суспільства та 
активних громадян у складі ради 

Проект фінансового плану КНП (ЗОЗ) 

Факт існування та відповідність затвердженій Стратегії місцевих 
цільових програм в частині: 

- ступеню відповідності результативних показників 
бюджетних програм затвердженим стратегічним цілям; 

- місцевих програм розвитку освіти, дошкільного виховання, 
позашкільної освіти тощо; 

- програм фінансової підтримки діяльності КНП (ЗОЗ) 

- місцевих програм розвитку охорони здоров’я, невідкладної 
медичної допомоги тощо; 

- місцевих програм посилення кадрової спроможності 
закладів освіти та охорони здоров’я (забезпечення житлом 
молодих фахівців, їх матеріального заохочення тощо) 

Термін дії  цих програм - плановий та наступний за плановим 
періоди 

 

2.Складання 
проектів 
бюджетів; 

 

Бюджетні запити головних розпорядників, що виконують 
програми в галузі освіти та охорони здоров’я, зокрема в частині : 

-  наявності в бюджетних запитах елементу подолання 
корупційних ризиків, а саме: 

- повної інформації про кошти, що 
зараховуватимуться до спеціального фонду 
бюджету як внески юридичних та фізичних осіб, 
благодійна допомога, батьківська плата, 
батьківські внески тощо; 

- наявності повного пакету показників результативності за 
усіма 4 категоріями (затрати, продукт, ефективнсіть, якість) 

- включення до бюджетного запиту гендерних показників  

Затверджений власником (радою) фінансовий план КНП (ЗОЗ) та 
його показники (у т.ч. внески юридичних та фізичних осіб, 
благодійна допомога, платні послуги тощо) 
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Включення до проекту бюджету місцевих цільових програм 
підтримки освіти та охорони здоров’я: 

 -факт включення  

 - співвідношення затверджених у цільових та в проекті 
бюджетних програм обсягів  видатків 

 - наявність в місцевих цільових програмах показників 
результативності 

 - наявність в місцевих цільових програмах гендерного 
компоненту 

3.Розгляд проекту 
та прийняття 
рішення про 
місцевий бюджет 

 

Висока ступінь включення загальної потреби закладів освіти та 
охорони здоров’я (КНП (ЗОЗ) (Форма 3 бюджетного запиту 
головного розпорядника (одержувача)) до видаткової частини 
рішення сесії про бюджет 

Факт затвердження рішенням сесії місцевих цільових програм 
підтримки освіти та охорони здоров’я: 

 -факт затвердження; 

 - співвідношення затверджених у цільових та в рішенні обсягів  
видатків; 

 -  включення до бюджетних програм освіти та охорони 
здоров’я, що увійшли до рішення сесії про бюджет гендерного 
компоненту 

4. Виконання 
бюджету, 
включаючи 
внесення змін до 
рішення про 
місцевий бюджет 

 

Бюджетні запити по місцевих цільових та бюджетних програмах 
освіти та охорони здоров’я, які приймаються всередині року 

Паспорти бюджетних програм в актуальній редакції 
(фінансування закладів освіти та фінансова підтримка КНП (ЗОЗ): 

- по програмах, які затверджені в рішенні сесії про бюджет 

- по програмах, які прийняті всередині бюджетного року 

5. Підготовка та 
розгляд звіту про 
виконання 
бюджету і 
прийняття 
рішення щодо 
нього 

 

Звіт про оцінку ефективності за бюджетними програмами освіти, 
охорони здоров’я, фінансової підтримки КНП (ЗОЗ) 

Аналіз виконання бюджету в частині галузевого аналізу (освіта, 
охорона здоров’я) за: 

- джерелами доходів та напрямками їх використання 

- штатами 

- контингентами 

- обсягами видатків 

- результативністю 

- існуючими гендерними розривами 
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Порівняльний галузевий аналіз виконання бюджету за 
бюджетними програмами освіти, охорони здоров’я, фінансової 
підтримки КНП (ЗОЗ)за : 

- джерелами доходів та напрямками їх використання 

- штатами 

- контингентами 

- обсягами видатків 

- результативністю 

- існуючими гендерними розривами 

 

1.4. Специфіка та апробація 

На основі наведеної предметної бази моніторингу  розробляються показники, які 

підлягають моніторингу, а далі - критерії оцінювання, що мають бути максимально 

зрозумілими, зручними та уніфікованими та відповідні інструкції для оцінки кожного 

показника. 

Важливою специфікою Методології слід вважати не стільки її придатність для 

подальшого рейтингування, скільки можливості багатовимірного трендування 

(проекції) показників на мезорівні (в розрізі областей) та на макрорівні (у цілому по 

країні). 

Таким чином, ми не обмежені лише кількісними (рейтинговими) оцінками, які самі 

по собі можуть бути дещо узагальнюючими і через це – в окремих випадках - не зовсім  

об’єктивними за умов невеликої вибірки ОТГ. Іншими словами, при простому 

рейтингуванні мала кількість обраних для моніторингу ОТГ не може показати ситуацію 

у цілому по галузях «Освіта» та «Охорона здоров’я». Натомість описово-порівняльні 

інструменти, що ми їх пропонуємо як дескриптивну основу тренду, можуть дати більш 

об’єктивну та розлогу картину ситуації. 

З цією метою всі показники, що пропонуються для моніторингу, ми розділяємо на 3 

категорії, кожна з яких показує ступінь прогресу щодо антикорупційних властивостей 

(зокрема, ефективності через прозорість діяльності). Зокрема: 

- Категорія 1. Базовий рівень.  Ці показники дають змогу з’ясувати, наскільки в ОТГ 

виконуються базові вимоги законодавства і наскільки високі шанси громади 

підвищити антикорупційні складові в діяльності установ освіти та охорони 

здоров’я; 

- Категорія 2. Високий рівень.  Оцінка результатів моніторингу цих показників 

дозволяє говорити про значно більший, ніж того вимагає законодавство, рівень 

ефективності в діяльності галузей. Ступінь високого рівня антикорупційної 
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політики визначається встановленими за результатами моніторингу кількістю та 

якістю показників за цією категорією, що їх забезпечує громада. 

- Категорія 3. Просунутий рівень. Громади, що демонструють наявність 

показників цієї групи, виступають «точками зростання» в антикорупційній політиці 

галузей, вони застосовують інновативний підхід до їх функціонування. Ступінь 

«просунутості» визначається кількістю та якістю показників відповідної групи, але 

навіть факт існування показників свідчить про тренд прогресу та відображається в 

описових характеристиках результатів оцінки.  

Апробація моніторингу можлива через:  

- проекти НПА, направлені на подолання корупційних ризиків у сфері освіти та 

охорони здоров’я ОТГ; 

- диференційований горизонтально та вертикально описовий аналіз ефективності 

використання публічних коштів в освіті та охороні здоров’я, у т.ч. з мезо- та 

макротрендами; 

- методологічні матеріали-інструкції та навчальні матеріали для практичної 

реалізації Методології моніторингу; 

- спеціальні тренінги для коучів проекту з практичної реалізації Методології 

моніторингу; 

- підтримка та консультації  коучам проекту в процесі практичної реалізації 

Методології моніторингу.  

1.5. Результати 

За результатами моніторингу ефективності складаєтьсяіндивідуальний звіт по 

кожній ОТГ, де він проводився; у звіті зафіксовано результати моніторингу у вигляді 

експертного оцінювання. У звіті також відображається детальний опис наявної 

діяльності, процедур і процесів за показниками, які визначені Методологією. За кожним 

показником визначаються недоліки, вузькі місця та прогалини (у разі їх наявності) та 

розробляються пропозиції щодо їх усунення.  

Цей звіт також містить ґрунтовні рекомендації щодо необхідності підвищення рівня 

антикорупційних властивостей (зокрема, ефективності через інструменти прозорості) 

щодо використання публічних коштів на утримання установ освіти та охорони здоров’я.  

За формування звіту з наданням індивідуальних рекомендацій щодо покращення 

антикорупційної складової у ефективності використанні бюджетних коштів на освіту та 

охорону здоров’я в ОТГ, відповідає коуч, котрий проводить опитування у відповідній 

об’єднаній територіальній громаді. 
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Узагальнені результати проведення моніторингув об’єднаних територіальних 

громадах будуть відображені в презентаційних матеріалах проекту, які міститимуть, 

зокрема, позиції прогресивних та незадовільних (за наявності) практик, ілюстрації мезо- 

та макротрендів, висновки з опису таких практик та загальні рекомендації із посилення 

антикорупційної складової у використанні публічних коштів в галузях «Освіта» та 

«Охорона здоров’я». 
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2. ПОКАЗНИКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ ПРОЗОРОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ В 

ГАЛУЗІ «ОСВІТА», ЇХ КРИТЕРІЇ ТА КАТЕГОРІЇ 

 

Стадії 
бюджетного 

процесу 

Показники Критерії Категорія рівня 
антикорупційних 
властивостей 

Перелік документів, що 
підлягають моніторингу 

Стадія 1 
Прогнозування 

бюджету 

Показник 1 

Стратегія 
розвитку 

галузі 

 

1.1.Чи Стратегія громади містить 
стратегічні, операційні цілі щодо розвитку 
галузі «Освіта» на довгострокову 
перспективу? 

Високий - Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу, рішення 
сесії про її 
затвердження 

1.2.Чи Стратегія містить числові 
індикатори розвитку галузі «Освіта» на 
довгострокову перспективу? 

Просунутий 

    

Показник 2 

Місцеві 
цільові 

програми 

2.1. Чи затверджено в громаді місцеві 
цільові програми щодо розвитку галузі 
«Освіта» на середньострокову перспективу? 

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 
місцевих цільових 
програм щодо 
розвитку галузі 
«Освіта» на 
середньострокову 
перспективу з 
додатками 

 

2.2. Чи місцеві цільові програми містять 
числові індикатори розвитку галузі 
«Освіта» на середньострокову перспективу? 

Високий 
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Показник 3 

Прогноз 
місцевого 
бюджету 

 

3.1.Чи містить прогноз місцевого бюджету 
індикативні прогнозні показники видатків 
галузі «Освіта» на середньостроковий 
період? 

 

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 
Прогнозу місцевого 
бюджету на плановий 
та 2 наступні за 
плановим бюджетні 
роки 

- Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу 

3.2.Чи містить прогноз місцевого бюджету 
пріоритети розвитку галузі «Освіта»? 

Високий 

    

Показник 4 

Галузевий 
сайт 

 

4.1.Чи функціонує окремий сайт (окремий 
розділ на сайті ОМС) органу з питань 
управління освітою (або головного 
розпорядника, на якого покладені ці 
функції)? 

Базовий - Рішення сесії про 
бюджет з додатками 

- Статистичні реєстри 
та реєстри 
методкабінетів 

- Набори даних в 
машиночитному 
форматі галузі 
«Освіта» 

 

4.2. Чи в закладів освіти є власні веб-
сторінки на сайті органу з питань 
управління освіти (або власні веб-сайти)?  

Високий 

4.3.Чи оприлюднено дані про статистику 
закладів освіти? 

Базовий 

4.4.Чи оприлюднено дані про бюджет 
закладів освіти? 

Високий 

4.5.Чи наявна візуалізація статистичних та 
фінансових даних галузі «Освіта»? 

Просунутий 

4.6.Чи оприлюднено паспорти бюджетних 
програм галузі «Освіта» в машиночитному 
форматі? 

Просунутий 
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4.7.Чи оприлюднено звіти про виконання 
паспортів бюджетних програм в галузі 
«Освіта» в машиночитному форматі? 

Просунутий 

4.8. Чи оприлюднені дані про педагогічних 
працівників закладів освіти? Просунутий 

4.9. Чи оприлюднена фінансова звітність 
комунальних закладів/установ/підприєств 
галузі «Освіта» в машиночитному форматі? 

Просунутий 

4.10. Чи оприлюднено дані про споживання 
комунальних ресурсів (електроенергія, 
теплова енергія, природний газ, тверде 
паливо, холодна та гаряча вода) 
комунальними підприємствами, 
установами (закладами) та організаціями 
галузі «Освіта» в машиночитному форматі? 

Просунутий 

4.11. Чи оприлюднено дані про 
надходження і використання благодійної 
допомоги в галузі «Освіта» в 
машиночитному форматі? 

Просунутий 

4.12.Чи є пряме посилання на кабінет на 
Єдиному веб-порталі використання 
публічних коштів органу з питань 
управління освітою (або головного 
розпорядника, на якого покладені ці 
функції)? 

Високий 

     

Стадія 2 
Планування 

бюджету 

Показник 5 

Бюджетні 
запити 

5.1.Чи опубліковані бюджетні запити за 
всіма програмами галузі «Освіта»? 

Базовий - Бюджетні запити 

- Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу, рішення 

5.2. Чи бюджетні запити галузі «Освіта» 
опубліковані за всіма формами? 

Базовий 
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 5.3.Чи бюджетні запити за програмами 
галузі «Освіта» містять  посилання на 
Стратегію розвитку громади? 

Високий 
сесії про її 
затвердження 

5.4.Чи бюджетні запити за програмами 
галузі «Освіта» містять  розрахунок 
показників на прогнозний період? 

 

Базовий 

    

Показник 6 

Гендерні 
показники 

 

6.1.Чи Мета бюджетної програми, 
визначена в бюджетних запитах за 
програмами галузі «Освіта» містить 
гендерну складову? 

Високий Бюджетні запити 

6.2. Чи напрямки\завдання бюджетної 
програми2, визначені в бюджетних запитах 
за програмами галузі «Освіта» містять 
гендерну складову?  

Просунутий 

6.3.Чи бюджетні запити за програмами 
галузі «Освіта» містять  гендерні 
результативні показники? 

Високий 

6.4.Чи місцеві цільові програми в галузі 
«Освіта» ( та (або)  комплексна програма 
розвитку галузі «Освіта»), які включені до 
видаткової частини бюджету містять 
гендерну складову?  

Просунутий 

     

 

2 При оцінці цього показника за критеріями 7.2.  та 7.3.  у  враховуються всі без виключення напрямки/завдання, які включені до  бюджетної програми 
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Стадія 3 
Розгляд та 

затвердження 
бюджету 

Показник 7 

Статутна 
діяльність 
закладів 

освіти 

 

7.1.Чи опубліковано Статут органу з питань 
управління освітою (або головного 
розпорядника, на якого покладені ці 
бюджетні функції) та рішення про його 
затвердження?  

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 
Положення (Статуту) 
про орган з питань 
управління освітою ( 
або головного 
розпорядника, на 
якого покладені ці 
бюджетні функції) з 
додатками 

7.2. Чи опубліковано Статути закладів 
освіти та рішення про їх затвердження?  

Базовий 

    

Показник 8 

Місцеві 
цільові 

програми в 
бюджеті 

 

8.1.Чи в проект бюджету включені місцеві 
цільові програми підтримки галузі 
«Освіта»? 

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 
місцевого бюджету з 
додатками; 

- Рішення сесії про 
затвердження 
місцевих цільових 
програм з додатками 

8.2.Чи місцеві цільові програми підтримки 
галузі «Освіта», які включені в бюджет, 
фінансуються з місцевого бюджету в 
повному обсязі? 

Високий 

8.3.Чи публікуються на сайті місцеві цільові 
програми підтримки «Освіта»? 

Базовий 

8.4.Чи місцеві цільові програми підтримки 
«Освіта» містять індикатори результату? 

Високий 

     

Стадія 4 
Виконання та 

уточнення 
бюджету 

Показник 9 

Паспорти 
бюджетних 

програм 

9.1.Чи публікуються паспорти за всіма 
програмами галузі «Освіта»? 

Базовий - Паспорти бюджетних 
програм; 

- Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу, рішення 

9.2. Чи опубліковані актуалізовані паспорти 
за всіма бюджетними програмами в галузі 
«Освіта»?  

Базовий 
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 9.3.Чи паспорти за програмами галузі 
«Освіта» містять  посилання на Стратегію 
розвитку громади? 

Високий 
сесії про її 
затвердження 

9.4.Чи паспорти за програмами галузі 
«Освіта» містять  гендерні результативні 
показники? 

Високий 

    

Показник 10 

Гендерна 
бюджетна 

оцінка 

 

10.1. Чи заклади освіти здійснюють 
гендерну бюджетну оцінку?  

Високий - Звіти про результати 
гендерної оцінки 
бюджетних програм 

10.2.Чи публікуються на сайті ОМС 
результати гендерної бюджетної оцінки 
програм галузі «Освіта»?  

Просунутий 

     

Стадія 5 
Звітність, 
аналіз та 

оцінка 
виконання 

бюджету 

Показник 11 

Звіти про 
виконання 

паспорту 

 

11.1.Чи публікуються на сайті звіти про 
виконання паспортів всіх бюджетних 
програм галузі «Освіта»? 

Базовий - Звіти про виконання 
паспортів бюджетних 
програм 

11.2.Чи звіти про виконання паспортів за 
програмами галузі «Освіта» містять  
пояснення відхилень планових та 
фактичних результативних показників? 

Базовий 

    

Показник 12 12.1. Чи формуються звіти про оцінку 
ефективності бюджетних програм галузі 
«Освіта»?  

Базовий - Звіти про результати 
порівняльного 
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Звіти про 
оцінку 

бюджетних 
програм 

12.2.Чи публікуються на сайті звіти про 
оцінку ефективності за програмами галузі 
«Освіта»? 

Високий 
аналізу ефективності 
бюджетних програм 

    

Показник 13 

Публічний 
звіт  

головного 
розпорядника 

про 
виконання 

бюджету 

 

13.1.Чи опублікований на сайті ОМС зміст 
публічного звіту органу з питань 
управління освітою (або головного 
розпорядника, на якого покладені ці 
функції) про виконання бюджету галузі? 

Базовий - Публічний звіт 
керівника органу з 
питань управління 
освітою (або 
головного 
розпорядника, на 
якого покладені ці 
функції) про 
виконання бюджету 
галузі 

13.2.Чи зміст публічного звіту про 
виконання бюджету галузі містить 
показники виконання бюджету в розрізі їх 
економічного змісту ? 

Базовий 

13.3. Чи зміст публічного звіту про 
виконання бюджету галузі містить 
інформацію про виконання місцевих  
цільових  програм в галузі «Освіта»?  

Високий 

13.4. Чи зміст публічного звіту про 
виконання бюджету галузі містить 
інформацію про результати оцінки 
ефективності (порівняльного аналізу 
ефективності) бюджетних програм галузі 
«Освіта»?  

Просунутий 
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Показник 14 

Звіти про 
джерела 

доходів та їх 
використання 

14.1. Чи оприлюднені Звіти про фінансові 
та нефінансові3 надходження (за 
джерелами) закладів освіти? 

Просунутий - Звіти про фінансові та 
нефінансові 
надходження (за 
джерелами) та їх 
використання 

- Звіти про фінансові та 
нефінансові 
надходження (за 
джерелами) та їх 
використання у 
доступній для 
пересічного 
користувача формі 

 

14.2.Чи оприлюднені Звіти про фінансові та 
нефінансові4 надходження (за джерелами) 
закладів освіти  у доступній5 для 
пересічного користувача формі?  

Просунутий 

14.3 Чи оприлюднені Звіти про 
використання фінансових та нефінансових 
надходжень закладів освіти? 

Просунутий 

14.4.Чи оприлюднені в доступній для 
пересічного користувача формі Звіти про 
використання фінансових та нефінансових 
надходжень закладів освіти?  

Просунутий 

Показник 
15.Наглядова 
(піклувальна) 
рада закладів 

освіти 

 

15.1. Чи функціонує при закладах освіти 
Наглядова (піклувальна) рада, яка включає 
представників громадськості?  

Високий - Рішення про 
створення 
Наглядових 
(піклувальних) рад; 

- Склад рад; 

- Протоколи засідань; 

- Робочі матеріали 
щодо діяльності рад 

15.2. Чи публікуються документи та 
відеоматеріали щодо діяльності Наглядової 
(піклувальної)  ради? 

 

Просунутий 

 

3 Доходи, одержані в негрошовій формі ( благодійна допомога в вигляді товарно-матеріальних цінностей, доходи, отримані як додаткове благо, подарунки 
тощо), які на момент звітування не були оцінені в грошовому еквіваленті. 
4 Доходи, одержані в негрошовій формі ( благодійна допомога в вигляді товарно-матеріальних цінностей, доходи, отримані як додаткове благо, подарунки 
тощо), які на момент звітування не були оцінені в грошовому еквіваленті. 
5 Доступність форми визначається експертним шляхом. Наприклад, це може бути візуалізація, розміщена в «Бюджеті для громадян» і т.ін.  
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3. ПОКАЗНИКИ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ МОНІТОРИНГУ ПРОЗОРОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ В 

ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я», ЇХ КРИТЕРІЇ ТА КАТЕГОРІЇ 

 

Стадії 
бюджетного 

процесу 

Показники Критерії Категорія 
рівня 

антикорупцій
них 

властивостей 

Перелік документів, що 
підлягають моніторингу 

Стадія 1 
Прогнозуванн
я бюджету 

Показник 1 

Стратегія 
розвитку 

галузі 

 

1.1.Чи Стратегія громади містить 
стратегічні, операційні цілі щодо розвитку 
галузі «Охорона здоров’я» на довгострокову 
перспективу? 

Високий - Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу, рішення 
сесії про її 
затвердження 

1.2.Чи Стратегія містить числові індикатори 
розвитку галузі «Охорона здоров’я» на 
довгострокову перспективу? 

Просунутий 

    

Показник 2 

Місцеві цільові 
програми 

2.1. Чи затверджено в громаді місцеві цільові 
програми щодо підтримки галузі «Охорона 
здоров’я» на середньострокову 
перспективу? 

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 
місцевих цільових 
програм щодо 
розвитку галузі 
«Охорона здоров’я» на 
середньострокову 
перспективу з 
додатками 

 

2.2. Чи місцеві цільові програми містять 
числові індикатори розвитку галузі 
«Охорона здоров’я» на середньострокову 
перспективу? 

Високий 
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Показник 3 

Прогноз 
місцевого 
бюджету 

 

3.1. Чи містить прогноз місцевого бюджету 
індикативні прогнозні показники видатків 
галузі «Охорона здоров’я» на 
середньостроковий період? 

 

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 
Прогнозу місцевого 
бюджету на плановий 
та 2 наступні за 
плановим бюджетні 
роки 

- Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу 

3.2.Чи містить прогноз місцевого бюджету 
пріоритети розвитку галузі «Охорона 
здоров’я»? 

Високий 

    

Показник 4  

Галузевий сайт 

4.1.Чи функціонує сайт, присвячений 
охороні здоров’я в громаді? 

 

Базовий - Рішення сесії про 
бюджет з додатками 

- Статистичні реєстри 
та реєстри ЦПСМД 
тощо 

- Річна та квартальна 
фінансова звітність 

- Набори даних галузі 
«Охорона здоров’я» в 
машиночитному 
форматі 

- Калькуляція вартості 
послуг та робіт 

- Розпорядчі документи 
про порядок 
формування вартості 
послуг та робіт 

4.2.Чи  на сайті ОМС міститься інформація 
про перелік КНП (ЗОЗ)? 

Базовий 

4.3.Чи на сайті ОМС є інформація про всі КНП 
(ЗОЗ) (адреса, контакти, керівництво)? 

Високий 

4.4. Чи на сайті ОМС є посилання на сторінки 
КНП (ЗОЗ)? 

Високий 

4.5.Чи на всіх сторінках КНП (ЗОЗ) міститься 
розділ, де оприлюднено дані про їх 
фінансову діяльність? 

Просунутий 

4.6. Чи оприлюднено Перелік об’єктів 
комунальної власності, які перебувають на 
балансі КНП (ЗОЗ)? 

 

Просунутий 



 

 20 

4.7. Чи оприлюднені фінансові плани КНП 
(ЗОЗ)? 

Базовий  

4.8. Чи є на сайті пряме посилання на кабінет 
Єдиний веб-портал використання публічних 
коштів органу з питань управління галузі 
«Охорона здоров’я»? 

Високий 

4.9.Чи оприлюднено інформацію про тарифи 
та порядок їх формування на послуги, які 
надаються КНП (ЗОЗ) та на роботи, які ними 
виконуються? 

Базовий 

4.10. Чи оприлюднено актуальну вартість 
медичних послуг, які надаються КНП (ЗОЗ) 
та на роботи, які ними виконуються?  

Високий 

4.11. Чи оприлюднено розрахунок вартості 
медичних послуг та робіт, які здійснюються  
КНП (ЗОЗ)? 

 

Просунутий 

4.12. Чи оприлюднено паспорти бюджетних 
програм галузі «Охорона здоров’я» в 
машиночитному форматі? 

Просунутий 

4.13. Чи оприлюднено звіти про виконання 
паспортів бюджетних програм в 
машиночитному форматі? 

Просутуний 

4.14. Чи оприлюднено Дані про медичне 
обладнання комунальних закладів охорони 
здоров’я в машиночитному форматі?  

Просунутий 



 

 21 

4.15. Чи оприлюднено фінансову звітність 
комунальних 
закладів/установ/підприємств галузі 
«Охорона здоров’я» в машиночитному 
форматі? 

Просунутий 

4.16. Чи оприлюднено Дані про споживання 
комунальних ресурсів (електроенергія, 
теплова енергія, природний газ, тверде 
паливо, холодна та гаряча вода) 
комунальними підприємствами, установами 
(закладами) та організаціями галузі 
«Охорона здоров’я» в машиночитному 
форматі? 

Просунутий 

4.17. Чи оприлюднено дані про надходження 
і використання благодійної допомоги в 
галузі «Охорона здоров’я» в машиночитному 
форматі?  

Просунутий 

4.18. Чи оприлюднено відомості про 
лікарські засоби/препарати, придбані за 
бюджетні кошти, відомості про 
розподілення таких ліків між закладами 
охорони здоров’я та їх залишки в кожному з 
них в машиночитному форматі? 

Просунутий 

4.19. Чи оприлюднено дані про медичних 
працівників закладів охорони здоров’я в 
машиночитному форматі? 

Просунутий  

 
  

Стадія 2 
Планування 

бюджету 

Показник 5 5.1. Чи публікуються на сайті бюджетні 
запити за всіма програмами  фінансової 
підтримки з місцевого бюджету КНП(ЗОЗ) ?  

Базовий - Бюджетні запити 
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Бюджетні 
запити 

 

5.2. Чи бюджетні запити галузі «Охорона 
здоров’я» опубліковані за всіма формами? 

Базовий - Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу, рішення 
сесії про її 
затвердження 

5.3.Чи бюджетні запити за програмами 
галузі «Охорона здоров’я» містять  

посилання на Стратегію розвитку громади? 

Просунутий 

5.4. Чи бюджетні запити за програмами 
галузі «Охорони здоров’я» містять  

розрахунок показників на прогнозний 
період? 

Високий 

    

Показник 6 

Гендерні 
показники 

 

6.1.Чи Мета бюджетної програми, визначена 
в бюджетних запитах за програмами галузі 

«Охорона здоров’я» містить гендерну 
складову? 

Високий Бюджетні запити 

6.2. Чи напрямки\завдання бюджетної 
програми, визначені в бюджетних запитах 
за програмами галузі «Охорона здоров’я» 

містять гендерну складову?  

Просунутий 

6.3.Чи бюджетні запити за програмами 
галузі «Охорона здоров’я» містять  

гендерні результативні показники? 

Високий 

6.4. Чи місцеві цільові програми в галузі 
«Охорона здоров’я» ( та (або)  комплексна 

програма розвитку галузі «Охорона 
здоров’я»), які включені до видаткової 

частини бюджету містять гендерну 
складову?  

Просунутий 
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Стадія 3 
Розгляд та 

затвердження 
бюджету 

Показник 7 

Статут  

 

7.1. Чи опубліковано Статути КНП (ЗОЗ)? Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 

Положення (Статуту) 
про орган з питань 

управління охороною 
здоров’я ( або 

головного 
розпорядника, на 

якого покладені ці 
бюджетні функції) з 

додатками; 

- Положення(Статути) 
КНП (ЗОЗ) 

7.2. Чи опубліковано Статут органу з питань 
управління охороною здоров’я? 

 

Базовий 

7.3. Чи відображає Статут КНП (ЗОЗ) 
положення6 щодо формування штатного 

розкладу, оплати праці, предмету 
діяльності? 

 

Високий 

    

Показник 8 

Місцеві цільові 
програми в 

бюджеті 

 

8.1.Чи в проект бюджету включені місцеві 
цільові програми фінансової підтримки 

галузі «Охорона здоров’я»? 

Базовий - Рішення сесії про 
затвердження 

місцевого бюджету з 
додатками; 

- Рішення сесії про 
затвердження 

місцевих цільових 
програм фінансової 

підтримки галузі 

8.2.Чи місцеві цільові програми фінансової 
підтримки галузі «Охорона здоров’я», які 

включені в бюджет, фінансуються з 
місцевого бюджету в повному обсязі? 

Високий 

8.3.Чи публікуються на сайті місцеві цільові 
програми фінансової підтримки «Охорона 

здоров’я»? 

Базовий 

 

6 Включення таких положень рекомендоване п.1.4.3. Методичних рекомендацій з питань перетворення закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у 
комунальні некомерційні підприємства (http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf). При оцінці цього 
показника слід ознайомитися з даним пунктом документу 

http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
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8.4.Чи місцеві цільові програми фінансової 
підтримки «Охорона здоров’я» містять 

індикатори результативності? 

Просунутий 
«Охорона здоров’я» з 

додатками 

     

Стадія 4 
Виконання та 

уточнення 
бюджету 

Показник 9 

Паспорти 
бюджетних 

програм 

 

9.1.Чи публікуються паспорти за всіма 
програмами галузі «Охорона здоров’я»? 

Базовий - Паспорти бюджетних 
програм; 

- Стратегія розвитку 
ОТГ на довгострокову 
перспективу, рішення 

сесії про її 
затвердження 

9.2. Чи опубліковані на сайті актуалізовані 
паспорти за всіма бюджетними програмами 

в галузі «Охорона здоров’я»? 

 

Базовий 

9.3.Чи паспорти за програмами галузі 
«Охорона здоров’я» містять  посилання на 

Стратегію розвитку громади? 

Високий 

    

Показник 10. 
План 

викориситання 
бюджетних 

коштів 

10.1. Чи оприлюднено плани використання 
бюджетних коштів всіх КНП (ЗОЗ)? 

Високий - Плани 
використання бюджетних 

коштів  -   

- Індивідуальні помісячні 
плани використання 
бюджетних коштів 

- Зведені плани 
використання бюджетних 

коштів  

- Зведені помісячні 
планивикористання 
бюджетних коштів 

 10.2. Чи оприлюднено індивідуальні 
помісячні плани використання бюджетних 

коштів всіх КНП (ЗОЗ)? 

Просунутий 

 
10.3. Чи оприлюднено зведені плани 

використання бюджетних коштів і зведені 
помісячні планивикористання бюджетних 

коштів? 

 

Просунутий 
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Показник 11 

Гендерна 
бюджетна 

оцінка 

 

11.1. Чи здійснюється гендерна  бюджетна 
оцінка бюджетних програм галузі «Охорона 

здоров’я»? 

 

Високий - Звіти про результати 
гендерної оцінки 

бюджетних програм 

11.2.Чи публікуються результати гендерної 
бюджетної оцінки програм галузі «Охорона 

здоров’я»? 

Просунутий 

    

Стадія 5 
Звітність, 
аналіз та 

оцінка 
виконання 

бюджету 

Показник 12 

Звіти про 
виконання 

паспорту 

 

12.1.Чи публікуються звіти про виконання 
паспортів всіх бюджетних програм галузі 

«Охорона здоров’я»? 

Базовий - Звіти про виконання 
паспортів бюджетних 

програм 

12.2.Чи звіти про виконання паспортів за 
програмами галузі «Охорона здоров’я» 

містять  пояснення відхилень планових та 
фактичних результативних показників? 

Базовий 

    

Показник 13 

Звіти про 
оцінку 
бюджетних 
програм 

13.1. Чи формуються звіти про оцінку 
ефективності бюджетних програм галузі 

«Охорона здоров’я»?  

Базовий - Звіти про результати 
порівняльного аналізу 
ефективності 
бюджетних програм 

13.2. Чи публікуються на сайті звіти про 
оцінку ефективності за програмами галузі 

«Охорона здоров’я»?  

Високий 

    

Показник 14 14.1. Чи опублікований зміст публічного 
звіту про виконання бюджету галузі? 

Базовий 
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Публічний звіт  
головного 
розпорядника 
про виконання 
бюджету  

 

14.2.Чи зміст публічного звіту про 
виконання бюджету галузі містить 

показники виконання бюджету в розрізі їх 
економічного змісту? 

Високий - Публічний звіт 
керівника органу з 
питань управління 
охороною здоров’я 
(або головного 
розпорядника, на 
якого покладені ці 
функції) про 
виконання бюджету 
галузі 

14.3.Чи зміст публічного звіту про 
виконання бюджету галузі містить 

інформацію про виконання місцевих  
цільових  програм в галузі «Охорона 

здоров’я»?  

Високий 

14.4.Чи на сайті ОМС є анонс та трансляція 
(або посилання на відео-ауді ресурс) 

річного публічного звіту керівника органу з 
питань управління охороною здоров’я (або 

головного розпорядника, на якого 
покладені ці функції)? 

Просунутий 

    

Показник 15  

Звіти про 
джерела 
доходів, їх 
використання 
та ефективність 
витрат 

15.1. Чи оприлюднені Звіти про фінансові та 
нефінансові надходження (за джерелами) 

НКП (ЗОЗ)?   

Просунутий -  

15.2. Чи оприлюднені Звіти про фінансові та 
нефінансові надходження (за джерелами) 
НКП (ЗОЗ)  у доступній для пересічного 

користувача формі?  

Просунутий - Звіти про фінансові та 
нефінансові 
надходження (за 
джерелами) та їх 
використання 

- Аудиторські висновки 
(в т.ч. висновки 
внутрішнього аудиту), 

15.3. Чи оприлюднені Звіти про 
використання фінансових та нефінансових 

надходжень (звіти про витрати) НКП? 

Просунутий 

15.4.Чи оприлюднені в доступній для 
пересічного користувача формі Звіти про 

Просунутий 
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використання фінансових та нефінансових 
надходжень (звіти про витрати) НКП (ЗОЗ)?  

матеріали фінансових 
перевірок 

15.5. Чи оприлюднено аудиторські висновки 
(в т.ч. висновки внутрішнього аудиту), 
матеріали перевірок щодо фінансової 
діяльності КНП (ЗОЗ)?  

Просунутий 

    

Показник 
16.Спостережна 
та Опікунська 
ради. 

 

16.1 Чи функціонують при КНП (ЗОЗ) 
Спостережні ради, які включають 

представників громадськості? 

 

Високий - Рішення про 
створення 
Спостережної та 
Опікунської рад; 

- Склад рад; 

- Протоколи засідань; 

- Робочі матеріали 
щодо діяльності рад 

16.2. Чи публікуються документи та 
відеоматеріали щодо діяльності 

Спостережних рад? 

 

Просунутий 

16.3. Чи оприлюднюються рішення 
Спостережних рад на офіційному веб-сайті 

власника закладу охорони здоров’я та 
офіційному веб-сайті закладу охорони 

здоров’я ? 

Базовий 

16.4. Чи подають Спостережні ради 
власнику закладу охорони здоров’я 

(уповноваженому ним органу) річний звіт 
про свою роботу, а власник приймає 

рішення про її оцінку? 

Просунутий 

16.5. Чи функціонує при КНП (ЗОЗ) 
Опікунська рада, яка включає 
представників громадськості? 

Високий 
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16.6. Чи публікуються документи та 
відеоматеріали щодо діяльності Опікунської 

ради? 

Просунутий 
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4. РОЗРАХУНОК ОЦІНКИ ПРОЗОРОСТІ 

Галузь «Освіта» 

Оцінка прозорості використання публічних коштів ОТГ в галузі освіти охоплює 15 

показників, які розкриваються в 53 критеріях. Критерії умовно розділені на три 

категорії у відповідності до рівня їх антикорупційних властивостей: критерії базового 

рівня, критерії високого рівня та критерії просунутого рівня.  

Критерії базового рівня 18 

Критерії високого рівня 17 

Критерії просунутого рівня 17 

Значення кожного критерію визначає відповідність очікуваному позитивному 

значенню, коли забезпечено реалізацію певного інструменту, механізму, процедури, або 

ж оприлюднення певного виду документу.  

Для оцінювання кожного критерію використовується трирівнева шкала:  

- Повністю відповідає 

- Частково відповідає 

- Не відповідає  

З метою діагностики рівня прозорості використання публічних коштів в галузі 

освіти за результатами оцінювання визначається в рамках всіх 52-х критеріїв, а також 

по категоріям критеріїв в залежності від рівня їх антикорупційних властивостей:  

- Кількість критеріїв, за якими визначена повна відповідність;  

- Кількість критеріїв, за якими визначена часткова відповідність:  

- Кількість критеріїв, за якими визначена повна невідповідність  

Таким чином визначається «Стан запровадження інструментів прозорості в 
прозорості використанні бюджетних коштів в галузі Освіта» 
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Приклад 

 

 

З метою подальшого порівняння та визначення тенденцій серед обраної кількості ОТГ, 

в яких здійснюється оцінювання, визначається рівень запровадження антикорупційних 

інструментів як по кожному інструменту окремо, так і по категоріям критеріїв в 

залежності від рівня їх антикорупційних властивостей, а також по всім критеріям 

загалом:  

- Запроваджено (результат співвідношення критеріїв за якими встановлена 
відовідність до загальної кількості критеріїв) = кількість критеріїв, за якими 
встановлена повна відповідність/загальна кількість критеріїв цього виду; 

- Частково запроваджено (результат співвідношення критеріїв за якими встановлена 
часткова відповідність до загальної кількості критеріїв) = кількість критеріїв, за 
якими встановлена часткова відповідність/загальна кількість критеріїв цього виду; 

- Не запроваджено (результат співвідношення критеріїв за якими встановлена 
невідповідність до загальної кількості критеріїв) = кількість критеріїв, за якими 
встановлена невідповідність/загальна кількість критеріїв цього виду); 

Таким чином визначається «Рівень запровадження інструментів прозорості в 
використанні бюджетних коштів в галузі «Освіта» 

15
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критерії базового рівня

критерії високого рівня

критерії просунутого рівня

Стан запровадження інструментів прозорості в використанні 
бюджетних коштів в галузі освіта

повністю відповідає частково відповідає не відповідає
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Приклад 
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Галузь «Охорона здоров’я» 

Оцінка прозорості використання публічних коштів ОТГ в галузі медицини охоплює 

16 показників, які розкриваються в 67 критеріях. Критерії умовно розділені на три 

категорії у відповідності до рівня їх антикорупційних властивостей: критерії базового 

рівня, критерії високого рівня та критерії просунутого рівня.  

Критерії базового рівня 19 

Критерії високого рівня 20 

Критерії просунутого рівня 28 

Значення кожного критерію визначає відповідність очікуваному позитивному 

значенню, коли забезпечено реалізацію певного інструменту, механізму, процедури, або 

ж оприлюднення певного виду документу.  

Для оцінювання кожного критерію використовується трирівнева шкала:  

- Повністю відповідає 

- Частково відповідає 

- Не відповідає  

З метою діагностики рівня прозорості використання публічних коштів в галузі 

медицини за результатами оцінювання визначається в рамках всіх 67-ми критеріїв, а 

також по категоріям критеріїв в залежності від рівня їх антикорупційних властивостей:  

- Кількість критеріїв, за якими визначена повна відповідність;  

- Кількість критеріїв, за якими визначена часткова відповідність:  

- Кількість критеріїв, за якими визначена повна невідповідність  

Таким чином визначається «Стан запровадження інструментів прозорості в 
використанні бюджетних коштів в галузі Медицина» 
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Приклад 

 

З метою порівняння та визначення тенденцій серед обраної кількості ОТГ, в яких 

здійснюється оцінювання, визначається рівень відповідності по відношенню до 

максимальних показників по всім 67-ми критеріям, а також по категоріям критеріїв в 

залежності від рівня їх антикорупційних властивостей:  

- Результат співвідношення критеріїв за якими встановлена повна відповідність до 
загальної кількості критеріїв цього виду (частка відповідності = кількість критеріїв, 
за якими встановлена повна відповідність/загальна кількість критеріїв цього виду) 

- Результат співвідношення критеріїв за якими встановлена часткова відповідність 
до загальної кількості критеріїв цього виду (частка часткової відповідності = 
кількість критеріїв, за якими встановлена часткова відповідність/загальна кількість 
критеріїв цього виду) 

- Результат співвідношення критеріїв за якими встановлена невідповідність до 
загальної кількості критеріїв цього виду (частка невідповідності = кількість 
критеріїв, за якими встановлена невідповідність/загальна кількість критеріїв цього 
виду) 

Таким чином визначається «Рівень запровадження інструментів прозорості в 
використанні бюджетних коштів в галузі Медицина» 
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 34 

 

Приклад 

 

 

 

Порівняння тенденцій в ОТГ в запровадженні інструментів прозорості в 
використання бюджетних коштів в галузі «Освіта» та «Охорона здоров’я». 

З метою визначення тенденцій щодо поточного рівня запровадження інструментів 
прозорості в використанні бюджетних коштів в галузі освіта серед обраної кількості 
ОТГ можливим також є здійснення порівняння рівня запровадження інструментів 
прозорості по кожному з 15-ти показників задля визначення стійких практик, 
найближчих точок потенційного запровадження нових практик прозорості, а також 
визначення поточних слабких ланок в запровадженні практик прозорості в 
використанні бюджетних коштів в галузі медицина.   

Аналогічно, в галузі «Охорона здоров’я», з метою визначення тенденцій щодо поточного 
рівня запровадження інструментів прозорості в використанні бюджетних коштів серед 
обраної кількості ОТГ можливим також є здійснення порівняння рівня запровадження 
інструментів прозорості по кожному з 16-ти показників задля визначення стійких 
практик, найближчих точок потенційного запровадження нових практик прозорості, а 
також визначення поточних слабких ланок в запровадженні практик прозорості в 
використанні бюджетних коштів в галузі медицина.   

 

  

26.3%

25.0%

32.1%

36.8%

0.0%

50.0%

36.8%

75.0%

17.9%

0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

критерії базового рівня

критерії високого рівня

критерії просунутого рівня

Рівень запровадження  інструментів прозорості в використанні 
бюджетних коштів в галузі медицина

запроваджено частково запроваджено не запроваджено



 

 35 

Приклад 
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5. ІНСТРУКЦІЯ З ЗАПОВНЕННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОЦІНКИ ПРОЗОРОСТІ В ГАЛУЗІ «ОСВІТА» 

Показник 1. Стратегія розвитку галузі 

1.1.Чи Стратегія громади містить стратегічні, операційні цілі щодо розвитку галузі 

«Освіта» на довгострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо ОТГ має зазначений документ, затверджений рішенням сесії  і 

він містить цілі (стратегічні, операційні тощо) щодо розвитку галузі «Освіта» на 

довгострокову перспективу – оцінка «Повністю відповідає». Якщо документ існує, але 

цілі галузі не описані на довгострокову перспективу, чи не охоплюють діяльність всієї 

галузі (наприклад, лише розвиток загальної середньої освіти, без цілей розвитку 

дошкільної освіти, яка також є частиною галузі та установи якої наявні в переважній 

більшості ОТГ 7) – оцінка «Частково відповідає8». В разі, якщо ОТГ не має зазначеного 

документу,   або документ не містить параметрів, пов’язаних із розвитком галузі – 

оцінка «Не відповідає» і за наступним критерієм автоматично оцінка – «Не відповідає».  

Методи збору інформації:Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

1.2.Чи Стратегія містить числові індикатори розвитку галузі «Освіта» на довгострокову 

перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо Стратегія містить числові індикатори розвитку галузі, 

розраховані на довгострокову перспективу – оцінка «Повністю відповідає». В разі, якщо 

Стратегія не має таких індикаторів взагалі – оцінка «Не відповідає». Якщо лише деякі 

індикатори визначені, але не описані на довгострокову перспективу, чи не охоплюють 

діяльність всієї галузі (наприклад, лише розвиток загальної середньої освіти, без 

індикаторів розвитку дошкільної освіти) – оцінка «Частково відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

 

7  Склад галузі «Освіта» визначено ст.10 Закону України «Про освіту»  № 2145-VIII 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19).  Для визначення складу галузі в даній ОТГ доцільно зробити 
письмовий запит про відповідну мережу (якщо інформація сайту не містить цієї мережі, чи даних на сайті недостатньо 
для розуміння її складу)/  
  
8 Зважаючи на нечисловий підхід до оцінювання, якщо експерт ставить оцінку «Частково відповідає», він 
повинен дати коротке пояснення часткової відповідності, виходячи з рекомендацій цієї Інструкції 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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Показник 2. Місцеві цільові програми 

2.1. Чи затверджено в громаді місцеві цільові програми щодо розвитку галузі «Освіта» 

на середньострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо ОТГ має відповідні місцеві цільові програми (програму) 9 , 

затверджені (-у) рішенням сесії  і вона розрахована на середньострокову перспективу10 

– оцінка «Повністю відповідає». В разі, якщо ОТГ не має зазначеного документу – оцінка 

«Не відповідає» і за наступним критерієм автоматично оцінка – 0. Якщо документ існує, 

але він не розрахований на середньострокову перспективу (однорічний), або не 

затверджений рішенням сесії, чи є неповним з точки зору цілей, напрямків, результату – 

оцінка «Частково відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

2.2. Чи місцеві цільові програми містять числові індикатори розвитку галузі «Освіта» на 

середньострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо програми (-а) містить числові індикатори розвитку галузі, 

розраховані на середньострокову  перспективу (в тексті документу або в додатках) – 

оцінка «Повністю відповідає». В разі, якщо документ не має таких індикаторів взагалі і 

носить виключно описовий характер – оцінка «Не відповідає». Якщо лише деякі 

індикатори визначені, але не описані на середньострокову перспективу (в тексті 

документу або в додатках) – оцінка «Частково відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

Показник 3. Прогноз місцевого бюджету 

3.1.Чи містить прогноз місцевого бюджету індикативні прогнозні показники видатків 

галузі «Освіта» на середньостроковий період? 

 

9 Місцевих цільових програм може бути декілька, тоді відповідній оцінці підлягають всі програми. Може 
існувати ситуація, коли затверджена єдина Комплексна програма розвитку освіти – тоді ми працюємо 
лише з нею. Обидва випадки є варіативні. Якщо затверджена міжгалузева комплексна програма, напиклад, 
розвитку освіти, фізкультури та спорту та культури – тоді ми працюємо з частиною, що стосується 
розвитку освіти. 
10 Середньостроковим слід вважати період 3 років – плановий та 2 наступні за плановим (прогнозні) 
бюджетні роки. Наприклад, для бюджету 2020 року середньостроковою перспективою слід вважати  
період 2020-2022 роки 
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Інструкція: В разі, якщо прогноз  затверджений рішенням сесії, оприлюднений на 

офіційному веб-сайті ОМС та містить повний набір індикативних прогнозних показників 

галузі «Освіта» на середньостроковий період – оцінка «Повністю відповідає». Якщо 

прогноз існує, але всі без виключення зазначені умови не виконані – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо прогноз відсутній або його зміст не містить ніяких індикаторів 

галузі «Освіта» взагалі – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

3.2.Чи містить прогноз місцевого бюджету пріоритети розвитку галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо прогноз  затверджений рішенням сесії, оприлюднений на 

офіційному веб-сайті ОМС та містить пріоритети розвитку галузі «Освіта» з 

прогнозними індикаторами (окремим розділом, додатком чи в загальному тексті 

документу)  – оцінка «Повністю відповідає». Якщо пріоритети виписані але прогнозні 

індикатори не визначені  – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо прогноз відсутній 

або його зміст взагалі не містить пріоритетів галузі «Освіта» – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

Показник 4. Галузевий сайт 

4.1.Чи функціонує окремий сайт (окремий розділ на сайті ОМС) органу з питань 

управління освітою (або головного розпорядника, на якого покладені ці функції)? 

Інструкція: В разі, якщо  є окремий сайт органу з питань управління освітою (або 

головного розпорядника, на якого покладені ці функції) та на офіційному веб-сайті ОМС 

є посилання на цей сайт - оцінка «Повністю відповідає». Якщо головний розпорядник 

має сайт, але посилання на нього на офіційному веб-сайті ОМС відсутнє - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо окремого освітянського сайту, або розділу на 

офіційному сайті ОМС немає – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на сайт або розділ.  

4.2. Чи в закладів освіти є власні веб-сторінки на сайті органу з питань управління 

освіти (або власні веб-сайти)? 
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Інструкція: В разі, якщо  всі заклади освіти мають власни веб-сторінки, або сторінку і 

посилання на нього є на сайті ОМС або розпорядника  - оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо не всі заклади освіти мають власну веб-сторінку, або власні веб-сайти, або якщо 

посилання на ці сторінки немає на сайті ОМС чи розпорядника - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо жоден заклад освіти  не має веб-сторінки (або веб-сайту) – 

оцінка «Не відповідає»11 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника, на 

веб-сайтах сторінках) 

Підтвердження: лінк на веб-сторінки (веб-сайти).  

4.3. Чи оприлюднено дані про статистику закладів освіти? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) є інформація про статистику закладів освіти12 - оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) є статистика закладів, але вона не 

містить повного мінімального переліку - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на 

окремому сайті (в окремому розділі) немає статистики закладів – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.4. Чи оприлюднено дані про бюджет закладів освіти? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) є інформація про бюджет13 закладів освіти - оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) є інформація про бюджетні призначення, 

але сам кошторис відсутній - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на окремому 

сайті (в окремому розділі) взагалі немає інформації про бюджет – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.5. Чи наявна візуалізація статистичних та фінансових даних галузі «Освіта»? 

 

11 Якщо за критеріями 4.1 та 4.2 відповідь «Не відповідає», тоді за наступними критеріями автоматично 
відповідь «Не відповідає» 
12 Дані про статистику закладів освіти приймаються за таким мінімальним переліком (у відповідності із 
вимогами Закону України «Про освіту»: 

• структура та органи управління закладу освіти  

• кадровий склад (згідно з ліцензійними умовами)  

• територія обслуговування закладу освіти  

• ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти  

Перелік може бути значно ширшим, але його розширення на результати оцінки не вплинуть 

13 Даними про бюджет слід вважати Кошторис закладів освіти 
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Інструкція: В разі, якщо на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів), або в «Бюджеті для громадян», чи засобами «Бюджетного симулятора» 

показана візуалізація статистичних та фінансових даних галузі «Освіта» - оцінка 

«Повністю відповідає». Якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) є візуалізація  

лише частини даних, наприклад, лише фінансових, або лише статистичних), або 

«Бюджет для громаян» відсутній чи неповний - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  ніде немає візуалізації  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на візуалізацію.  

4.6.Чи оприлюднено паспорти бюджетних програм галузі «Освіта» в машиночитному 

форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено паспорти всіх бюджетних програм в машиночитному форматі14 

- оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому сайті (в окремому розділі) є неповний 

пакет паспортів бюджетних програм, або вона представлена не у машиночитному 

форматі  - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому 

розділі) взагалі немає паспортів бюджетних програм  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.7.Чи оприлюднено звіти про виконання паспортів бюджетних програм в галузі 

«Освіта» в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено звіти про виконання паспортів всіх бюджетних програм в 

машиночитному форматі – оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому сайті (в 

окремому розділі) є неповний пакет звітності, або вона представлена не у 

машиночитному форматі  - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на окремому 

сайті (в окремому розділі) взагалі немає звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм– оцінка «Не відповідає». 

 

14  В довколакомп’ютерному світі ми часто стикаємося із поняттями «людиночитаності» та «машиночитаності» 
формату. Їхні значення не зовсім такі, як це зрозуміло інтуїтивно, зокрема «людиночитаний» не означає «легко 
читаний людиною». 
Машиночитаним називають формат стандартною комп’ютерною мовою, що може бути зчитаний автоматично 
броузером чи іншою комп’ютерною системою. Документи офісних редакторів документів та PDF-файли легко читані 
людиною, але, як правило, складні для машинної інтерпретації. Такі формати як XML, JSON, CSV із заголовками 
колонок є машиночитаними форматами. HTML, як структурна мова розмічування, за правильного застосування в 
поєднанні з мікроформатами, може бути одночасно людино- і машиночитаним форматом. За належного 
використання засобів структурування, документи текстових редакторів теж можуть бути машиночитанми. 
Людиночитаними називають такі формати, які можна відкрити за допомогою простого текстового редактора, типу 
віндівського Блокнота і щось там розібрати або відредагувати. Тобто, цілком читабельний текст у зображенні не є ані 
машиночитаним, ані людиночитаним. 
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Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.8. Чи оприлюднені дані про педагогічних працівників закладів освіти? 

Інструкція: В разі, якщо на окремому сайті (веб-сторінці) оприлюднено дані про 

педагогічних працівників всіх закладів освіти в машиночитному форматі – оцінка 

«Повністю відповідає». Якщо дані не є повними, або оприлюнені не в машиночитному 

форматі – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо зазначені відомості взагалі 

неоприлюднені – оцінка «Не відповідає».   

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.9. Чи оприлюднена фінансова звітність комунальних закладів/установ/підприєств 

галузі «Освіта» в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо на окремому сайті (веб-сторінці) оприлюднено фінансову 

звітність всіх закладів освіти комунальної власнгості в машиночитному форматі – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо дані не є повними, або оприлюнені не в 

машиночитному форматі – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо зазначені 

відомості взагалі неоприлюднені – оцінка «Не відповідає».   

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.10. Чи оприлюднено дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, 

теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними 

підприємствами, установами (закладами) та організаціями галузі «Освіта» в 

машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо на окремому сайті (веб-сторінці) оприлюднено дані про 

споживання комунальних ресурсів всіма закладами освіти комунальної форми власності 

в машиночитному форматі – оцінка «Повністю відповідає». Якщо дані не є повними, або 

оприлюнені не в машиночитному форматі – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо 

зазначені відомості взагалі неоприлюднені – оцінка «Не відповідає».   

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.11. Чи оприлюднено дані про надходження і використання благодійної допомоги в 

галузі «Освіта» в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо на окремому сайті (веб-сторінці) оприлюднено звітни всіх 

закладів освіти про надходження благодійної допомоги в машиночитному форматі – 
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оцінка «Повністю відповідає». Якщо дані не є повними, або оприлюнені не в 

машиночитному форматі – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо зазначені 

відомості взагалі неоприлюднені – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.12.Чи є пряме посилання на кабінет на Єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів органу з питань управління освітою (або головного розпорядника, на якого 

покладені ці функції)? 

Інструкція: В разі, якщо пряме посилання на головного розпорядника на Єдиному веб-

порталі використання публічних коштів органу з питань управління освітою (або 

головного розпорядника, на якого покладені такі функції) розміщене на окремому 

освітянському сайті або на веб-сторінці головного розпорядника – оцінка «Повністю 

відповідає». В разі, якщо  пряме посилання відсутнє  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

Показник 5. Бюджетні запити 

5.1. Чи опубліковані бюджетні запити за програмами галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо  всі 15  бюджетні запити за програмами галузі «Освіта» 

опубліковані - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  опубліковано неповний перелік 

бюджетних запитів - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні запити не 

опубліковані  – оцінка «Не відповідає», в цьому випадку оцінка за критерієм 5.2. – «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника  

Підтвердження: лінк на публікацію.  

5.2. Чи бюджетні запити галузі «Освіта» опубліковані за всіма формами? 

Інструкція: В разі, якщо всі16 форми опублікованих бюджетних запитів за програмами 

галузі «Освіта» опубліковані – оцінка «Повністю відповідає». Якщо  опубліковано 

неповний перелік форм бюджетних запитів - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

бюджетні запити не опубліковані – оцінка «Не відповідає». 

 

15 Кількість та перелік бюджетних запитів визначається за кількістю бюджетних програм галузі «Освіта», 
затверджених в додатку до рішення сесії про місцевий бюджет 
16 Достатнім переліком форм бюджетних запитів слід вважати: Форму 20_ХХ – 1, Форму 20_ХХ – 2, Форму 
20_ХХ – 3. 
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Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника або на 

порталі e-data 

Підтвердження: лінк на публікацію.  

5.3. Чи бюджетні запити за програмами галузі «Освіта» містять  посилання на 

Стратегію розвитку громади? 

Інструкція: В разі, якщо  всі  опубліковані бюджетні запити за програмами галузі 

«Освіта» міститять посилання на Стратегію - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  

неповний перелік опублікованих бюджетних запитів містять таке посилання - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні запити не містять посилання на 

Стратегію  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

 5.4. Чи бюджетні запити за програмами галузі «Освіта» містять  розрахунок 

показників на прогнозний період? 

Інструкція: В разі, якщо  всі  опубліковані бюджетні запити за програмами галузі 

«Освіта» міститять розрахунок на прогнозний період в частині: а) показників обсягів 

доходів та видатків; б) показників результативності –- оцінка «Повністю 

відповідає».Якщо не всі опубліковані бюджетні запити   містять розрахунки прогнозу 

за обсягами доходів та видатків та результативними показниками, або містять прогноз 

лише за одним із пунктів (а,або б) - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

бюджетні запити не містять розрахунків прогнозного періоду  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інормацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 6. Гендерні показники 

6.1. Чи мета бюджетної програми, визначена в бюджетних запитах за програмами 

галузі «Освіта» містить гендерну складову? 

Інструкція: В разі, якщо  мета за програмами галузі «Освіта» у всіх  бюджетних 

запитах міститить гендерну складову - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  неповний 

перелік бюджетних запитів у частині визначення мети програм містять гендерну 

складову - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні запити в частині мети 

бюджетних програм не містять гендерної складової  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  
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Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

6.2. Чи напрямки\завдання бюджетної програми17, визначені в бюджетних запитах за 

програмами галузі «Освіта» містять гендерну складову? 

Інструкція: В разі, якщо  напрямки/завдання у всіх  бюджетних запитах за 

програмами галузі «Освіта» містять гендерну складову, або в програмах є окремий 

напрямок/завдання щодо подолання гендерних розривів - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  неповний перелік бюджетних запитів у частині визначення 

напрямків/завдань по програмах містять гендерну складову, або окремий 

напрямок/завдання щодо подолання гендерних розривів - оцінка «Частково відповідає». 

В разі, якщо  бюджетні запити в частині напрямків/завдань бюджетних програм не 

містять гендерної складової та якщо всі бюджетні запити не містять  окремого 

напрямку/завдання щодо подолання гендерних розривів – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

6.3. Чи бюджетні запити за програмами галузі «Освіта» містять  гендерні 

результативні показники18? 

Інструкція: В разі, якщо  всі  бюджетні запити за програмами галузі «Освіта» 

міститять гендерні  результативні показники - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  

неповний перелік бюджетних запитів містить гендерні результативні показники - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні запити взагалі не містять 

гендерних результативних показників  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

6.4.Чи місцеві цільові програми в галузі «Освіта» ( та (або)  комплексна програма 

розвитку галузі «Освіта»), які включені до видаткової частини бюджету містять 

гендерну складову? 

Інструкція: В разі, якщо  всі місцеві цільові програми (та (або)  комплексна програма 

розвитку галузі «Освіта»19) містять гендерну складову – оцінка «Повністю відповідає». 

 

17  При оцінці цього показника за критеріями 7.2. та 7.3. у  враховуються всі без виключення 
напрямки/завдання, які включені до бюджетної програми 
18  Гендерні результативні (перелік) показники в галузі «Освіта» регламентовано Наказом Міносвіти  
Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 № 992 
19 Оцінці підлягають місцеві цільові програми та (або) комплексна програма, які включені до бюджету 
календарного року, який оцінюється. Перелік програм зазначено в додатку до рішення сесії про бюджет. 
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Якщо  неповний перелік місцевих цільових програм (та (або) комплексна програма 

розвитку галузі «Освіта») містять гендерну складову - оцінка «Частково відповідає». В 

разі, якщо  програми взагалі не містять гендерної складової  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 7. Статутна діяльність закладів освіти 

7.1. Чи опубліковано Статут органу з питань управління освітою (або головного 

розпорядника, на якого покладені ці бюджетні функції) та рішення про його 

затвердження? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано Статут та рішення сесії про його 

затвердження – оцінка «Повністю відповідає». Якщо опубліковано або лише Статут, або 

лише рішення про його затвердження - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

7.2. Чи опубліковано Статути закладів освіти та рішення про їх затвердження? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано Статути та рішення сесії про їх 

затвердження всіх закладів освіти громади – оцінка «Повністю відповідає». Якщо 

опубліковано або лише Статути, або лише рішення про їх затвердження, а також якщо ці 

документи опубліковані не по всіх закладах освіти - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 8. Місцеві цільові програми в бюджеті 

8.1. Чи в проект бюджету включені місцеві цільові програми підтримки галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо в проект бюджету включені місцеві цільові програми 20  

підтримки галузі «Освіта»  в повному обсязі 21– оцінка «Повністю відповідає». Якщо до 

проекту бюджету включені лише окремі напрямки/завдання/заходи по програмах, або 

лише заходи освітянського напрямку по програмі соціально-економічного розвитку - 

 

20 Кількість програм рахується від 1 
21 За усім переліком напрямків/завдань/заходів, включених до Програми 



 

 46 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  програми та заходи не включені  – оцінка 

«Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (якщо оцінка здійснюється третьою 

стороною), пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

8.2.Чи місцеві цільові програми підтримки галузі «Освіта», які включені в бюджет, 

фінансуються з місцевого бюджету в повному обсязі? 

Інструкція: В разі, якщо факт виконання видатків за місцевими цільовими програмами  

підтримки галузі «Освіта», або їх окремими напрямками/завданнями/заходами 

відповідає плану з урахуванням внесених протягом року змін – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо факт виконання видатків за місцевими цільовими програмами  

підтримки галузі «Освіта», або їх окремими напрямками/завданнями/заходами менший 

за заплановані обсяги з урахуванням внесених протягом року змін - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  планові призначення  взагалі  не виконані22 – оцінка «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (якщо оцінка здійснюється третьою 

стороною), пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

8.3.Чи публікуються на сайті місцеві цільові програми підтримки «Освіта» та рішення 

про їх затвердження? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано всі23 діючі місцеві цільові програми 

та рішення сесії про їх затвердження – оцінка «Повністю відповідає». Якщо опубліковано 

або лише програми, або лише рішення про їх затвердження, а також якщо опубліковані 

не всі прийняті сесією програми - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані 

документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

8.4.Чи місцеві цільові програми підтримки галузі «Освіта» містять індикатори 

результату? 

 

22 Така ситуація здебільшого має місце, якщо на початок року планові призначення існували, але з 
різних причин не виконувалися. В цьому випадку як правило, ці призначення протягом року анульовані 
шляхом внесення змін до бюджету 
23 Для оцінки за цим критерієм важливою є відповідь на запит на інформацію щодо переліку  всіх 
місцевих цільових програм підтримки галузі «Освіта», схвалених на сесії місцевої ради 
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Інструкція: В разі, якщо всі місцеві цільові програми містять індикатори результату  – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі програми містять індикатори результату - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  програми не містять індикаторів результату  

– оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 9. Паспорти бюджетних програм 

9.1. Чи публікуються паспорти за програмами галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано всі24 паспорти бюджетних програм 

– оцінка «Повністю відповідає». Якщо паспорти опубліковано не за всіма бюджетними 

програмами - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані документи не 

опубліковані  – оцінка «Не відповідає», тоді оцінка за всі наступними критеріями «Не  

відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника 

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

9.2. Чи опубліковані актуалізовані паспорти за всіма бюджетними програмами в галузі 

«Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано актуалізовані 25  паспорти всіх 

бюджетних програм – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не за всіма бюджетними 

програмами опубліковано актуалізовані паспорти - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  опубліковані лише паспорти  не актуалізовані  – оцінка «Не відповідає», тоді 

оцінка за всіма наступними критеріями «Не  відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника 

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

9.3. Чи паспорти за програмами галузі «Освіта» містять  посилання на Стратегію 

розвитку громади? 

Інструкція: В разі, якщо  актуалізовані та опубліковані сайті ОМС паспорти всіх 

бюджетних програм  містять посилання на Стратегію – оцінка «Повністю відповідає». 

 

24 Перелік паспортів встановлюється за переліком бюджетних програм (див. Додаток №3 (або №2 
«Видатки у розрізі головних розпорядників») до рішення сесії про бюджет 
25 Актуалізованим вважається паспорт, обсяг видатків та результативні показники за яким відповідають 
рішенню сесії з урахуванням внесених змін, що діє на момент затвердження паспорту.  
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Якщо не всі опубліковані та актуалізовані паспорти містять посилання на Стратегію - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  опубліковані  актуалізовані  паспорти не 

містять посилання на Стратегію – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

9.4.Чи паспорти за програмами галузі «Освіта» містять  гендерні результативні 

показники? 

Інструкція: В разі, якщо  актуалізовані та опубліковані сайті ОМС паспорти всіх 

бюджетних програм  містять гендерні результативні показники – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо не всі опубліковані та актуалізовані паспорти містять гендерні 

результативні показники - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  опубліковані  

актуалізовані  паспорти не містять гендерних результативних показників – оцінка «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 10. Гендерна бюджетна оцінка 

10.1. Чи заклади освіти здійснюють гендерну бюджетну оцінку? 

Інструкція: В разі, якщо  всі заклади освіти за бюджетними програмами галузі «Освіта» 

здійснюють26 гендерну бюджетну оцінку27 – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі 

заклади здійснюють гендерну бюджетну оцінку або не за всіма бюджетними 

програмами - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  гендерна бюджетна оцінка не 

здійснюється – оцінка «Не відповідає», тоді оцінка за всіма наступними критеріями «Не  

відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію 

Підтвердження: документ з результатами гендерної бюжетної оцінки 

10.2. Чи публікуються на сайті ОМС результати гендерної бюджетної оцінки програм 

галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо  гендерна бюджетна оцінка публікується на сайті ОМС, або 

головних розпорядників, або на веб-сайтах (сторінках) закладів освіти за всіма 

 

26 Оцінку цього критерію важливо здійснювати шляхом запиту на інформацію 
27 Типової форми звіту про результати гендерної бюджетної оцінки не існує тому кожна громада робить 
цей звіт у зручній для неї формі 
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бюджетними програмами – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі заклади 

оприлюднюють результати гендерної бюджетної оцінки  - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  гендерна бюджетна оцінка не публікується взагалі – оцінка  

«Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 11. Звіти про виконання паспорту 

11.1. Чи публікуються на сайті звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС, або головних розпорядників опубліковано всі28 

звіти про виконання паспортів бюджетних програм – оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо звіти опубліковано не за всіма бюджетними програмами - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію 

11.2. Чи звіти про виконання паспортів за програмами галузі «Освіта» містять  

пояснення відхилень планових та фактичних результативних показників? 

Інструкція: В разі, якщо всі опубліковані звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм містять пояснення відхилень – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі 

опубліковані звіти містять пояснення - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  в усіх 

звітах пояснення відсутнє  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію 

Показник 12. Звіти про оцінку бюджетних програм 

12.1. Чи формуються звіти про оцінку ефективності бюджетних програм галузі 

«Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо головний розпорядник здійснює оцінку ефективності 

(порівняльний аналіз ефективності) всіх бюджетних програм з формуванням звітів – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі за всіма бюджетними програмами 

 

28 Перелік звітів встановлюється за переліком паспортів, встановленим в ході оцінки  Показника 10.  
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здійснюється оцінка ефективності  (порівняльний аналіз ефективності) - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо  оцінка ефективності  (порівняльний аналіз 

ефективності) з відповідними звітами не здійснюється  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

12.2. Чи публікуються на сайті звіти про оцінку ефективності за програмами галузі 

«Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС, або головних розпорядників опубліковано всі29 

звіти про оцінку ефективності (порівняльний аналіз ефективності) бюджетних програм 

– оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіти опубліковано не за всіма бюджетними 

програмами - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані документи не 

опубліковані  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію 

Показник 13. Публічний звіт головного розпорядника про виконання бюджету 

13.1. Чи опублікований на сайті ОМС зміст публічного звіту органу з питань управління 

освітою (або головного розпорядника, на якого покладені ці функції) про виконання 

бюджету галузі? 

Інструкція: В разі, якщо звіт опубліковано30 – оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіт 

опублікований  але його зміст не містить інформації про виконання бюджету за всією 

структурою31 галузі – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо звіт не опубліковано – 

оцінка «Не відповідає» і за наступними критеріями автоматично оцінка – «Не 

відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

 

29 Перелік звітів, як і в попередньому випадку, встановлюється за переліком паспортів, встановленим в 
ході оцінки  Показника 10.  
30 Публікація звіту може відбуватися як в текстовому режимі, так і в режимі відео трансляції, посилання 
на яку розміщене на сайті 
31 Структура галузі встановлена при оцінці Показника 1 (Критерій 1.1.) 
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13.2.Чи зміст публічного звіту про виконання бюджету галузі містить показники 

виконання бюджету в розрізі їх економічного змісту? 

Інструкція: В разі, якщо зміст звіту містить інформацію про виконання бюджету в 

розрізі їх повної економічної  класифікації (КЕКВ)32 – оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо звіт опублікований  з інформацією  в розрізі скороченої економічної 

класифікації (КЕКВ), або лише за захищеними статтями видатків – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо звіт не містить інформації за КЕКВ – оцінка «Не відповідає 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

13.3.Чи зміст публічного звіту про виконання бюджету галузі містить інформацію про 

виконання місцевих  цільових  програм в галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо зміст звіту містить інформацію про виконання бюджету за  

всіма місцевими цільовими програмами, затвердженими у бюджеті – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо опублікований звіт  містить інформацію не за всіма місцевими 

цільовими програмами, затвердженими в бюджеті – оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо звіт не містить інформації  про виконання місцевих цільових програм в галузі 

«Освіта» – оцінка «Не відповідає 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

13.4.Чи зміст публічного звіту про виконання бюджету галузі містить інформацію про 

результати оцінки ефективності (порівняльного аналізу ефективності) бюджетних 

програм галузі «Освіта»? 

Інструкція: В разі, якщо зміст звіту містить інформацію про результати оцінки 

ефективності (порівняльного аналізу ефективності) всіх бюджетних програм галузі 

«Освіта» – оцінка «Повністю відповідає». Якщо опублікований звіт  містить інформацію 

не про результати оцінки ефективності не за всіма бюджетними програмами – оцінка 

 

32 Наказ Мінфіну «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та 
Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету» від 12.03.2012 № 333 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12) 
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«Частково відповідає». В разі, якщо звіт не містить інформації  про результати оцінки 

(порівняльного аналізу)  програм в галузі «Освіта» – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

Показник 14. Звіти про джерела доходів та їх використання 

14.1. Чи оприлюднені Звіти про фінансові та нефінансові33 надходження (за 

джерелами) закладів освіти? 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх закладів освіти про фінансові та не фінансові 

надходження опубліковані – оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіти не про всі 

фінансові надходження та (або) не всіх закладів освіти опубліковано, – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо звіти не опубліковані – оцінка «Не відповідає», тоді за 

наступним критерієм автоматично оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

14.2. Чи оприлюднені Звіти про фінансові та нефінансові надходження (за джерелами) 

закладів освіти у доступній для пересічного користувача формі?? 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх закладів освіти про фінансові та нефінансові 

надходження опубліковані в доступній для пересічного користувача формі – оцінка 

«Повністю відповідає». Якщо звіти про опубліковано звіти не про всі фінансові та 

нефінансові надходження та (або) не всіх закладів освіти опубліковано в доступній для 

пересічного громадянина формі,  – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо звіти не 

опубліковані – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

 

33 Доходи, одержані в негрошовій формі (благодійна допомога в вигляді товарно-матеріальних 
цінностей, доходи, отримані як додаткове благо, подарунки тощо), які на момент звітування не були 
оцінені в грошовому еквіваленті. 
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Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

14.3. Чи оприлюднені Звіти про використання фінансових та нефінансових надходжень 

закладів освіти? 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх закладів освіти про використання фінансових та не 

фінансових надходженнь опубліковані – оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіти про 

використання не всіх надходжень та (або) не всіх закладів освіти опубліковані, – оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо звіти не опубліковані – оцінка «Не відповідає», тоді 

за наступним критерієм автоматично оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

14.4. Чи оприлюднені в доступній для пересічного користувача формі Звіти про 

використання фінансових та нефінансових надходжень закладів освіти? 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх закладів освіти про використання надходжень 

опубліковані в доступній для пересічного користувача формі – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо звіти про використання не всіх фінансових надходжень та (або) не всіх 

закладів освіти опубліковані, та (або) звіти опубліковано в складній для пересічного 

користувача формі  – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо звіти не опубліковані – 

оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

Показник 15. Наглядова (піклувальна) рада закладів освіти 

15.1. Чи функціонує при закладах освіти Наглядова (піклувальна) рада, яка включає 

представників громадськості? 

Інструкція: В разі, якщо Наглядова (піклувальна) рада створена при всіх закладах освіти 

і до її складу входять представники громадськості -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо 

Наглядова (спостережна) рада створена, але до її складу не входять  представники 

громадськості, або рада створена не при всіх закладах – оцінка «Частково відповідає». В 

разі, якщо Накглядова (піклувальна) рада не створена – оцінка «Не відповідає» та оцінка 

за наступним критерієм автоматично «Не відповідає». 
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Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

15.2. Чи публікуються документи та відеоматеріали щодо діяльності Наглядової 

(піклувальної) ради? 

Інструкція: В разі, якщо документи (протоколи засідань, рішення тощо) публікуються у 

всіх закладах освіти -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо документи публікуються не 

за всіма закладами освіти, де створена рада – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо 

документи не публікуються – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, опублікований в 

інших ЗМІ.  
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6. ІНСТРУКЦІЯ З ЗАПОВНЕННЯ ОПИТУВАЛЬНИКА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗ ІНСТРУМЕНТИ ПРОЗОРОСТІ В ГАЛУЗІ 

«ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»34 

Показник 1. Стратегія розвитку галузі 

1.1.Чи Стратегія громади містить стратегічні, операційні цілі щодо розвитку галузі 

«Охорона здоров’я» на довгострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо ОТГ має зазначений документ, затверджений рішенням сесії  і 

він містить цілі (стратегічні, операційні тощо) щодо розвитку галузі «Охорона здоров’я» 

на довгострокову перспективу – оцінка «Повністю відповідає». Якщо документ існує, але 

цілі галузі не описані на довгострокову перспективу, чи не охоплюють діяльність всієї 

галузі (наприклад, лише розвиток первинної ланки, без цілей розвитку вторинної ланки, 

яка також є частиною галузі та КП якої наявні в даній ОТГ 35 ) – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо ОТГ не має зазначеного документу,   або документ не містить 

параметрів, пов’язаних із розвитком галузі – оцінка «Не відповідає» і за наступним 

критерієм автоматично оцінка – «Не відповідає».  

Методи збору інформації:Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

1.2.Чи Стратегія містить числові індикатори розвитку галузі «Охорона здоров’я» на 

довгострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо Стратегія містить числові індикатори розвитку галузі, 

розраховані на довгострокову перспективу – оцінка «Повністю відповідає». Якщо лише 

деякі індикатори визначені, але не описані на довгострокову перспективу, чи не 

охоплюють діяльність всієї галузі (наприклад, лише розвиток первинної ланки, без 

індикаторів розвитку вторинної, яка наявна в мережі ОТГ) – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо Стратегія не має таких індикаторів взагалі – оцінка «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

 

34 Якщо в громаді відсутня мережа КНП (ЗОЗ) - наприклад, якщо такі юридичні особи на території взагалі 
відсутні, або ця мережа перебуває в управлінні району тощо, тоді оцінка по галузі «Охорона здоров’я» по 
цій громаді не здійснюється 
35 Склад галузі «Охорона здоров’я» визначено ст.35 та 35(1) Закону України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я»  № 2801-XII (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12). Для 
визначення складу галузі в даній ОТГ доцільно зробити письмовий запит про відповідну мережу  (якщо 
інформація сайту не містить цієї мережі, чи даних на сайті недостатньо для розуміння її складу)/  

https://zakon.rada.gov.ua/go/2801-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
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Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

Показник 2. Місцеві цільові програми 

2.1. Чи затверджено в громаді місцеві цільові програми щодо підтримки галузі 

«Охорона здоров’я» на середньострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо ОТГ має відповідні місцеві цільові програми (програму) 36 , 

затверджені (-у) рішенням сесії  і вона розрахована на середньострокову перспективу37 

– оцінка «Повністю відповідає». Якщо документ існує, але він не розрахований на 

середньострокову перспективу (однорічний), або не затверджений рішенням сесії, чи є 

неповним з точки зору цілей, напрямків, результату – оцінка «Частково відповідає». В 

разі, якщо ОТГ не має зазначеного документу – оцінка «Не відповідає» і за наступним 

критерієм автоматично оцінка – «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

2.2. Чи місцеві цільові програми містять числові індикатори розвитку галузі «Охорона 

здоров’я» на середньострокову перспективу? 

Інструкція: В разі, якщо програми (-а) містить числові індикатори розвитку галузі, 

розраховані на середньострокову  перспективу (в тексті документу або в додатках) – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо лише деякі індикатори визначені, але не описані на 

середньострокову перспективу (в тексті документу або в додатках) – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо документ не має таких індикаторів взагалі і носить виключно 

описовий характер – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

Показник 3. Прогноз місцевого бюджету 

 

36 Місцевих цільових програм може бути декілька, тоді відповідній оцінці підлягають всі програми. Може 
існувати ситуація, коли затверджена єдина Комплексна програма розвитку охорони здоров’я (або, 
наприклад, міжгалузева Комплексна програма розвитку охорони здоров’я, фізкультури, тощо – тоді ми 
працюємо лише з цією програмою, або з її частиною, яка стосується охорони здоров’я. Всі випадки є 
варіативними. 
37 Середньостроковим слід вважати період 3 років – плановий  та 2 наступні за плановим (прогнозні) 
бюджетні роки. Наприклад, для бюджету 2020 року середньостроковою перспективою слід вважати  
період 2020-2022 роки 
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3.1.Чи містить прогноз місцевого бюджету індикативні прогнозні показники видатків 

галузі «Охорона здоров’я» на середньостроковий період? 

Інструкція: В разі, якщо прогноз  затверджений рішенням сесії, оприлюднений на 

офіційному веб-сайті ОМС та містить повний набір індикативних прогнозних показників 

галузі «Охорона здоров’я» на середньостроковий період – оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо прогноз існує, але всі без виключення зазначені умови не виконані – оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо прогноз в громаді відсутній або його зміст не містить 

ніяких індикаторів галузі «Охорона здоров’я» взагалі – оцінка «Не відповідає» і за 

наступним критерієм автоматично оцінка – «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

3.2. Чи містить прогноз місцевого бюджету пріоритети розвитку галузі «Охорона 

здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо прогноз  затверджений рішенням сесії, оприлюднений на 

офіційному веб-сайті ОМС та містить пріоритети розвитку галузі «Охорона здоров’я» з 

прогнозними індикаторами (окремим розділом, додатком чи в загальному тексті 

документу)  – оцінка «Повністю відповідає». Якщо пріоритети виписані але прогнозні 

індикатори не визначені  – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо прогноз відсутній 

або його зміст взагалі не містить пріоритетів галузі «Охорона здоров’я» – оцінка «Не 

відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або сам документ.  

Показник 4. Галузевий сайт 

4.1. Чи функціонує сайт, присвячений охороні здоров’я в громаді? 

Інструкція: В разі, якщо є окремий сайт головного розпорядника, на якого покладені 

функції органу управління охороною здоров’я, або є окремий розділ на сайті ОМС, 

присвячений охороні здоров’я, а також на офіційному сайті ОМС є посилання на сайт 

головного розпорядника - оцінка «Повністю відповідає». Якщо окремий сайт існує, але 

на офіційному веб-сайті ОМС немає посилання на існуючий сайт головного 

розпорядника, на який покладено функції з управління охороною здоров’я - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо окремого сайту, або розділу, присвяченого охороні 

здоров’я на офіційному сайті ОМС немає – оцінка «Не відповідає», в  цьому випадку 

оцінка за наступними критеріями – «Не відповідає». 
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Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на сайт або розділ.  

4.2. Чи на сайті ОМС міститься інформація про перелік КНП (ЗОЗ)?? 

Інструкція: В разі, якщо  на сайті ОМС, (в окремому розділі), або на окремому сайті є 

інформація про перелік КНП (ЗОЗ) - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  на сайті ОМС, 

на окремому сайті (в окремому розділі) є перелік закладів, але він неповний38 - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо  на сайті ОМС, на окремому сайті (в окремому 

розділі) немає переліку закладів – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.3. Чи на сайті є інформація про КНП (ЗОЗ) (адреса, контакти, керівництво)? 

Інструкція: В разі, якщо  на сайті ОМС, (в окремому розділі), або окремому сайті є 

інформація про адреси, контакти, керівництво всіх КНП (ЗОЗ) - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  така інформація є не про всі КНП (ЗОЗ), або інформація не містить 

одного з елементів (адреса, контакти, керівництво) - оцінка «Частково відповідає». В 

разі, якщо  така інформація відсутня – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію. 

4.4. Чи на сайті ОМС є посилання на сторінки КНП (ЗОЗ)? 

Інструкція: В разі, якщо  на сайті ОМС, (в окремому розділі), або окремому сайті 

головного розпорядника є посилання на сторінки всіх КНП (ЗОЗ) - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  такі  посилання є не на всі 39  КНП (ЗОЗ) - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  такі посилання  відсутні – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію. 

4.5.Чи на всіх сторінках КНП (ЗОЗ) міститься розділ, де оприлюднено дані про їх 

фінансову діяльність? 

Інструкція: В разі, якщо  на сторінках всіх КНП (ЗОЗ) міститься розділ, де оприлюднено 

дані про їх фінансову діяльність - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  розділ про 

фінансову діяльність є на сторінках не всіх КНП (ЗОЗ)  - оцінка «Частково відповідає». В 

 

38 Повнота переліку встановлюється шляхом порівняння з мережею, визначеною при оцінці Показника 1 
39 Перелік КНП (ЗОЗ) також встановлюється тим же шляхом 
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разі, якщо  на сторінках НКП (ЗОЗ) окремий розділ про фінансову діяльність відсутній  

– оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.6. Чи оприлюднено Перелік об’єктів комунальної власності, які перебувають на 

балансі КНП (ЗОЗ)? 

Інструкція: В разі, якщо  перелік оприлюднено за всіма КНП (ЗОЗ) - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  перелік оприлюднено не за всіма КНП (ЗОЗ) - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  перелік не оприлюднено  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.7. Чи оприлюднені фінансові плани КНП (ЗОЗ)? 

Інструкція: В разі, якщо  фінансові плани оприлюднено за всіма КНП (ЗОЗ) - оцінка 

«Повністю відповідає». Якщо  фінансові плани оприлюднено не за всіма КНП (ЗОЗ) - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  фінансові плани не оприлюднено  – оцінка 

«Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.8. Чи є на сайті пряме посилання на кабінет на Єдиному веб-порталі використання 

публічних коштів органу з питань управління галузі «Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо  пряме посилання на кабінет на Єдиному веб-порталі 

використання публічних коштів органу з питань управління галузі «Охорона здоров’я» 

розміщено на сайті органу з питань управління охороною здоров’я - оцінка «Повністю 

відповідає». В разі, якщо  немає прямого посилання  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.9. Чи оприлюднено інформацію про перелік та порядок формування вартості 

медичних послуг, які надаються КНП (ЗОЗ) та на роботи, які ними виконуються? 

Інструкція: В разі, якщо  інформація про перелік та порядок формування вартості 

послуг і робіт, які надаються всіма КНП (ЗОЗ) оприлюднена - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  відсутній або перелік послуг, або порядок формування їх вартості, 

або інформація надана не за всіма КНП (ЗОЗ) - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  
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інформація відсутня  – оцінка «Не відповідає». В  цьому випадку оцінка за наступним 

критерієм – «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.10. Чи оприлюднено актуальну вартість медичних послуг, які надаються КНП (ЗОЗ) та 

на роботи, які ними виконуються? 

Інструкція: В разі, якщо  інформація про актуальну вартість послуг і робіт, які 

надаються всіма КНП (ЗОЗ) оприлюднена - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  

інформація надана не за всіма КНП (ЗОЗ), або не за всіма роботами та послугами, 

наведеними у переліку (в порядку їх формування) - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  інформація відсутня  – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.11. Чи оприлюднено розрахунок вартості медичних послуг та робіт, які здійснюються  

КНП (ЗОЗ)? 

Інструкція: В разі, якщо  розрахунки (калькуляція) актуальної вартості послуг і робіт, 

які надаються всіма КНП (ЗОЗ) оприлюднено - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  

розрахунки надані не за всіма КНП (ЗОЗ), або не за всіма роботами та послугами, 

наведеними у переліку (в порядку їх формування) - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  розрахунки відсутні  – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на посилання.  

4.12. Чи оприлюднено паспорти бюджетних програм галузі «Охорона здоров’я» в 

машиночитному форматі?  

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено паспорти всіх бюджетних програм в машиночитному форматі40 

 

40  В довколакомп’ютерному світі ми часто стикаємося із поняттями «людиночитаності» та «машиночитаності» 
формату. Їхні значення не зовсім такі, як це зрозуміло інтуїтивно, зокрема «людиночитаний» не означає «легко 
читаний людиною». 
Машиночитаним називають формат стандартною комп’ютерною мовою, що може бути зчитаний автоматично 
броузером чи іншою комп’ютерною системою. Документи офісних редакторів документів та PDF-файли легко читані 
людиною, але, як правило, складні для машинної інтерпретації. Такі формати як XML, JSON, CSV із заголовками 
колонок є машиночитаними форматами. HTML, як структурна мова розмічування, за правильного застосування в 
поєднанні з мікроформатами, може бути одночасно людино- і машиночитаним форматом. За належного 
використання засобів структурування, документи текстових редакторів теж можуть бути машиночитанми. 
Людиночитаними називають такі формати, які можна відкрити за допомогою простого текстового редактора, типу 
віндівського Блокнота і щось там розібрати або відредагувати. Тобто, цілком читабельний текст у зображенні не є ані 
машиночитаним, ані людиночитаним. 
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- оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому сайті (в окремому розділі) є неповний 

пакет паспортів бюджетних програм, або вона представлена не у машиночитному 

форматі  - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому 

розділі) взагалі немає паспортів бюджетних програм  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.13. Чи оприлюднено звіти про виконання паспортів бюджетних програм в 

машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено звіти про виконання паспортів всіх бюджетних програм в 

машиночитному форматі - оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому сайті (в 

окремому розділі) є неповний пакет звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм, або вона представлена не у машиночитному форматі  - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) взагалі немає 

паспортів бюджетних програм  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.14. Чи оприлюднено Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони 

здоров’я в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено дані про медичне обладнання всіх комунальних закладів 

охорони здоров’я в машиночитному форматі - оцінка «Повністю відповідає». Якщо на 

окремому сайті (в окремому розділі) дані про медичне обладнання комунальних 

закладів охорони здоров’я оприлюднені не по всім закладам або не в машиночитному 

форматі  - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому 

розділі) взагалі не оприлюднено дані про медичне обладнання комунальних установ  – 

оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.15. Чи оприлюднено фінансову звітність комунальних закладів/установ/підприємств 

галузі «Охорона здоров’я» в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено фінансову звітність комунальних закладів охорони здоров’я в 

машиночитному форматі - оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому сайті (в 

окремому розділі) фінансова звітність закладів охорони здоров’я оприлюднена не по 

всім закладам або не в машиночитному форматі  - оцінка «Частково відповідає». В разі, 
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якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) взагалі не оприлюднено фінансову 

звітність комунальних установ галузі «Охорона здоров’я»  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.16. Чи оприлюднено Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, 

теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними 

підприємствами, установами (закладами) та організаціями галузі «Охорона здоров’я» в 

машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено дані про споживання комунальних ресурсів комунальними 

закладами охорони здоров’я в машиночитному форматі - оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо на окремому сайті (в окремому розділі) дані про споживання комунальних 

ресурсів комунальними закладів охорони здоров’я оприлюднені не по всім закладам або 

не в машиночитному форматі  - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на 

окремому сайті (в окремому розділі) взагалі не оприлюднено дані про споживання 

комунальних ресурсів комунальними установами галузі «Охорона здоров’я»  – оцінка 

«Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.17. Чи оприлюднено дані про надходження і використання благодійної допомоги в 

галузі «Охорона здоров’я» в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено дані про налходження благодійної допомоги в галузі «Охорона 

здоров’я» в машиночитному форматі - оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому 

сайті (в окремому розділі) дані про надходження благодійної допомоги в галузі 

«Охорона здоров’я» оприлюднені не по всім закладам або не в машиночитному форматі  

- оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) 

взагалі не оприлюднено дані про надходження благодійної допомоги в галузі «Охорона 

здоров’я»  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.18. Чи оприлюднено відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні 

кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх 

залишки в кожному з них в машиночитному форматі? 

Інструкція: В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за 
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бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони 

здоров’я та їх залишки в кожному з них в машиночитному форматі - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо на окремому сайті (в окремому розділі) відомості про лікарські 

засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків 

між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них оприлюднені не по всім 

закладам, відомості є неповними або не в машиночитному форматі  - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  на окремому сайті (в окремому розділі) взагалі не 

оприлюднено відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, 

відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в 

кожному з них  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

4.19. Чи оприлюднено дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я в 

машиночитному форматі?  

Інструкція: В разі, якщо на окремому сайті (в окремому розділі, на сайтах чи сторінках 

закладів) оприлюднено дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я в 

машиночитному форматі - оцінка «Повністю відповідає». Якщо на окремому сайті (в 

окремому розділі) дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я 

оприлюднені не по всім закладам або не в машиночитному форматі – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо на окремому сайті (в окремому розділі) взагалі не оприлюднено 

дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на інформацію.  

Показник 5. Бюджетні запити 

5.1. Чи публікуються на сайті бюджетні запити за програмами фінансової підтримки з 

місцевого бюджету КНП(ЗОЗ) ? 

Інструкція: В разі, якщо всі 41  бюджетні запити за програмами галузі «Охорона 

здоров’я» опубліковані - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  опубліковано бюджетні 

запити не за усіма бюджетними програмами - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

бюджетні запити не опубліковані  – оцінка «Не відповідає», в цьому випадку оцінка за 

наступними критеріями – «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника 

Підтвердження: лінк публікацію.  

 

41 Кількість та перелік бюджетних запитів визначається за кількістю бюджетних програм галузі «Охорона 
здоров’я», затверджених в додатку до рішення сесії про місцевий бюджет 
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5.2. Чи бюджетні запити галузі «Охорона здоров’я» опубліковані за всіма формами? 

Інструкція: В разі, якщо  всі 42  форми опублікованих бюджетних запитів за 

програмами галузі «Охорона здоров’я» головним розпорядником опубліковані - оцінка 

«Повністю відповідає». Якщо  головним розпорядником опубліковано неповний 

перелік форм бюджетних запитів - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні 

запити не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника 

Підтвердження: лінк публікацію.  

5.3. Чи бюджетні запити за програмами галузі «Охорона здоров’я» містять  посилання 

на Стратегію розвитку громади? 

Інструкція: В разі, якщо  всі  опубліковані бюджетні запити за програмами галузі 

«Охорона здоров’я» містять посилання на Стратегію - оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо  неповний перелік опублікованих бюджетних запитів містять таке посилання - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо   бюджетні запити не містять посилання на 

Стратегію  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника 

Підтвердження: лінк публікацію, або сам документ 

5.4. Чи бюджетні запити за програмами галузі «Охорони здоров’я» містять  розрахунок 

показників на прогнозний період? 

Інструкція: В разі, якщо  всі  опубліковані бюджетні запити за програмами галузі 

«Охорона здоров’я» міститять розрахунок на прогнозний період в частині: а) показників 

обсягів доходів та видатків; б) показників результативності –- оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо не всі опубліковані бюджетні запити   містять розрахунки прогнозу 

за обсягами доходів та видатків та результативними показниками, або містять прогноз 

лише за одним із пунктів (а,або б) - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

бюджетні запити не містять розрахунків прогнозного періоду  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника 

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 6. Гендерні показники  

6.1. Чи Мета бюджетної програми, визначена в бюджетних запитах за програмами 

галузі «Охорона здоров’я» містить гендерну складову? 

 

42 Достатнім переліком форм бюджетних запитів слід вважати: Форму 20_ХХ – 1, Форму 20_ХХ – 2, Форму 
20_ХХ – 3. 
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Інструкція: В разі, якщо  мета за всіма програмами галузі «Охорона здоров’я» у всіх  

бюджетних запитах міститить гендерну складову - оцінка «Повністю відповідає». Якщо  

неповний перелік бюджетних запитів у частині визначення мети програм містять 

гендерну складову - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні запити в 

частині мети бюджетних програм не містять гендерної складової  – оцінка «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

6.2. Чи напрямки\завдання бюджетної програми43, визначені в бюджетних запитах за 

програмами галузі «Охорона здоров’я» містять гендерну складову? 

Інструкція: В разі, якщо  напрямки/завдання у всіх  бюджетних запитах за 

програмами галузі «Охорона здоров’я» містять гендерну складову, або в програмах є 

окремий напрямок/завдання щодо подолання гендерних розривів - оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  неповний перелік бюджетних запитів у частині визначення 

напрямків/завдань по програмах містять гендерну складову, а напрямок/завдання 

щодо подолання гендерних розривів відсутній - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  бюджетні запити в частині напрямків/завдань бюджетних програм не містять 

гендерної складової та якщо всі бюджетні запити не містять  окремого 

напрямку/завдання щодо подолання гендерних розривів – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

6.3. Чи бюджетні запити за програмами галузі «Охорона здоров’я» містять  гендерні 

результативні показники? 

Інструкція: В разі, якщо  всі  бюджетні запити за програмами галузі «Охорона 

здоров’я» містять гендерні  результативні показники44 - оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо  неповний перелік бюджетних запитів містить гендерні результативні 

показники - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  бюджетні запити взагалі не 

містять гендерних результативних показників  – оцінка «Не відповідає». 

 

43  При оцінці цього показника за критеріями 7.2.  та 7.3.  у  враховуються всі без виключення 
напрямки/завдання, які включені до бюджетної програми 
44 Гендерні результативні показники в галузі охорони здоров’я слід аналізувати за таким підходом: в 
показниках затрат має бути розподіл кількості штатних одиниць (лікарів, медпрацівників, інших) за 
гендерним складом (чоловіки-жінки); в показниках затрат таким же чином має здійснюаватися розподіл 
контингентів одержувачів медичних послуг за кожною з програм; в показниках ефективності 
калькулятивні дані мають бути розподілені за гендерною ознакою; в показниках якості відносні 
індикатори мають містити роподіл на  відсоток чоловіків та жінок 
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Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

6.4.Чи місцеві цільові програми в галузі «Охорона здоров’я» ( та (або)  комплексна 

програма розвитку галузі «Охорона здоров’я»), які включені до видаткової частини 

бюджету містять гендерну складову? 

Інструкція: В разі, якщо всі місцеві цільові програми (та (або)  комплексна програма 

розвитку галузі «Охорона здоров’я»45) містять гендерну складову – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо  неповний перелік місцевих цільових програм (та (або) комплексна 

програма розвитку галузі «Охорона здоров’я») містять гендерну складову - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо програми взагалі не містять гендерної складової  – 

оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (в разі, якщо оцінка здійснюється 

третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 7. Статутна діяльність 

7.1. Чи опубліковано Статути КНП (ЗОЗ)? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС (в розділі, на сайті головного розпорядника, на 

сторінках КНП (ЗОЗ) опубліковано Статути всіх КНП (ЗОЗ) та рішення сесії про його 

затвердження – оцінка «Повністю відповідає». Якщо опубліковано або лише Статут, або 

лише рішення про його затвердження, або Статути не всіх КНП (ЗОЗ) опубліковано - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані документи не опубліковані  – 

оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

7.2. Чи опубліковано Статут46 органу з питань управління охороною здоров’я?  

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС (або головного розпорядника, на якого покладені 

ці бюджетні функції) опубліковано Статут головного розпорядника та рішення сесії про 

його затвердження – оцінка «Повністю відповідає». Якщо опубліковано або лише Статут, 

або лише рішення про його затвердження - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

 

45 Оцінці підлягають місцеві цільові програми та (або) комплексна програма, які включені до бюджету 
календарного року, який оцінюється. Перелік програм зазначено в додатку до рішення сесії про бюджет. 
46 В ряді випадків це може бути Положення 
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Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

7.3. Чи відображає Статут КНП (ЗОЗ) положення47 щодо формування штатного 

розкладу, оплати праці, предмету діяльності? 

 Інструкція: В разі, якщо Статут всіх КНП (ЗОЗ) відображає всі рекомендовані 

положення – оцінка «Повністю відповідає». Якщо Статут відображає  не всі 

рекомендовані положення? Або всі рекомендовані положення відображені у Статутах не 

всіх КНП (ЗОЗ) - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані положення не 

відображені – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит га інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 8. Місцеві цільові програми в бюджеті 

8.1. Чи в проект бюджету включені місцеві цільові програми фінансової підтримки 

галузі «Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо в проект бюджету включені місцеві цільові програми 48  

підтримки галузі «Охорона здоров’я»  в повному обсязі 49 – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо до проекту бюджету включені лише окремі 

напрямки/завдання/заходи по програмах, або лише заходи медичного напрямку по 

програмі соціально-економічного розвитку - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  

програми та заходи не включені  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (якщо оцінка здійснюється третьою 

стороною), пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

8.2.Чи місцеві цільові програми підтримки галузі «Охорона здоров’я», які включені в 

бюджет, фінансуються з місцевого бюджету в повному обсязі? 

Інструкція: В разі, якщо факт виконання видатків за місцевими цільовими програмами  

фінансової підтримки галузі «Охорона здоров’я», або їх окремими 

напрямками/завданнями/заходами відповідає плану з урахуванням внесених протягом 

року змін – оцінка «Повністю відповідає». Якщо факт виконання видатків за місцевими 

 

47 Включення таких положень рекомендоване п.1.4.3. Методичних рекомендацій з питань перетворення 
закладів охорони здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні підприємства 
(http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf). 
При оцінці цього показника слід ознайомитися з даним пунктом документу 
48 Кількість програм рахується від 1 
49 За усім переліком напрямків/завдань/заходів, включених до Програми 

http://moz.gov.ua/uploads/0/3562-moz_metod_recomendations_autonomization_2018_ua_final_web.pdf
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цільовими програмами  підтримки галузі «Охорона здоров’я», або їх окремими 

напрямками/завданнями/заходами менший за заплановані  обсяги з урахуванням 

внесених протягом року змін - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  планові 

призначення  взагалі  не виконані50 – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію (якщо оцінка здійснюється третьою 

стороною), пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

8.3.Чи публікуються на сайті ОМС місцеві цільові програми фінансової підтримки 

«Охорона здоров’я» та рішення про їх затвердження? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано всі51 діючі місцеві цільові програми 

та рішення сесії про їх затвердження – оцінка «Повністю відповідає». Якщо опубліковано 

або лише програми, або лише рішення про їх затвердження, а також якщо опубліковані 

не всі прийняті сесією програми - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані 

документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

8.4. Чи місцеві цільові програми фінансової підтримки «Охорона здоров’я» містять 

індикатори результативності? 

Інструкція: В разі, якщо всі місцеві цільові програми містять індикатори 

результативності  – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі програми містять 

індикатори результату - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  програми не 

містять індикаторів результату  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 9. Паспорти бюджетних програм 

9.1.Чи публікуються паспорти за програмами галузі «Охорона здоров’я»? 

 

50 Така ситуація здебільшого має місце, якщо на початок року планові призначення існували, але з 
різних причин не виконувалися. В цьому випадку як правило, ці призначення протягом року анульовані 
шляхом внесення змін до бюджету 
51 Для оцінки за цим критерієм важливим є надання запиту на інформацію щодо переліку  всіх місцевих 
цільових програм підтримки галузі «Охорона здоров’я», схвалених на сесії місцевої ради 
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Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС (головного розпорядника) опубліковано всі 52 

паспорти бюджетних програм – оцінка «Повністю відповідає». Якщо паспорти 

опубліковано не за всіма бюджетними програмами - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає», тоді оцінка за 

всіма наступними критеріями «Не  відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника, або на 

порталі е-data.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

9.2. Чи опубліковані на сайті актуалізовані паспорти за всіма бюджетними програмами 

в галузі «Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС опубліковано актуалізовані 53  паспорти всіх 

бюджетних програм – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не за всіма бюджетними 

програмами опубліковано актуалізовані паспорти - оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо  опубліковані лише паспорти  не актуалізовані  – оцінка «Не відповідає», тоді 

оцінка за всіма наступними критеріями «Не  відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника, або на 

порталі е-data.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

9.3. Чи паспорти за програмами галузі «Охорона здоров’я» містять посилання на 

Стратегію розвитку громади? 

Інструкція: В разі, якщо  актуалізовані та опубліковані сайті ОМС паспорти всіх 

бюджетних програм  містять посилання на Стратегію – оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо не всі опубліковані та актуалізовані паспорти містять посилання на Стратегію - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  опубліковані  актуалізовані  паспорти не 

містять посилання на Стратегію – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника, або на 

порталі е-data.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 10. План використання бюджетних коштів 

10.1. Чи оприлюднено плани використання бюджетних коштів КНП (ЗОЗ)? 

 

52 Перелік паспортів встановлюється за переліком бюджетних програм (див. Додаток №3 (або №2 
«Видатки у розрізі головних розпорядників») до рішення сесії про бюджет 
53 Актуалізованим вважається паспорт, обсяг видатків та результативні показники за яким відповідають 
рішенню сесії з урахуванням внесених змін, що діє на момент затвердження паспорту.  
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Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС (головного розпорядника, на сторінках НКП (ЗОЗ) 

опубліковано плани використання бюджетних коштів всіх КНП (ЗОЗ) – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо плани опубліковано не за всіма КНП (ЗОЗ) - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

10.2.Чи оприлюднено індивідуальні помісячні плани54 використання бюджетних 

коштів? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС (головного розпорядника, на сторінках НКП (ЗОЗ) 

опубліковано індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів всіх КНП 

(ЗОЗ) – оцінка «Повністю відповідає». Якщо плани опубліковано не за всіма КНП (ЗОЗ) - 

оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані документи не опубліковані  – 

оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

10.3. Чи оприлюднено зведені плани використання бюджетних коштів і зведені 

помісячні плани55 використання бюджетних коштів? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС (головного розпорядника, на сторінках НКП (ЗОЗ) 

опубліковано зведені плани використання бюджетних коштів і зведені помісячні плани 

використання бюджетних коштів всіх КНП (ЗОЗ) – оцінка «Повністю відповідає». Якщо 

зведені плани опубліковано не за всіма КНП (ЗОЗ), або не всі плани опубліковано - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо  вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 11. Гендерна бюджетна оцінка 

 

54  Індивідуальні помісячні плани використання бюджетних коштів та плани використання коштів 
формуються у відповідності до п.2 та п.3 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог 
до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228. 
Роз’яснення: лист Мінфіну від 06.03.2017 р. № 09020-12-10/5830 
(https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/april/issue-14/article-26580.html) 
55 Формування зведених планів передбачено п.4 зазначеного документу 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/april/issue-14/article-26580.html
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11.1. Чи здійснюється гендерна  бюджетна оцінка бюджетних програм галузі 

«Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо  в громаді здійснюється 56  гендерна бюджетна оцінка всіх 

бюджетних програм галузі «Охорона здоров’я» – оцінка «Повністю відповідає». Якщо 

оцінка здійснюється не за всіма бюджетними програмами - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  гендерна бюджетна оцінка не здійснюється – оцінка «Не 

відповідає», тоді оцінка за всіма наступними критеріями «Не  відповідає».  

Методи збору інформації: запит на інформацію 

Підтвердження: документ з результатами гендерної бюжетної оцінки 

11.2. Чи публікуються результати гендерної бюджетної оцінки програм галузі 

«Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо  гендерна бюджетна оцінка публікується на сайті ОМС, (або 

головних розпорядників, або на стрінках КНП (ЗОЗ) за всіма бюджетними програмами – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі КНП (ЗОЗ) або не за всіма бюджетними 

програмами оприлюднюють результати гендерної бюджетної оцінки  - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо  гендерна бюджетна оцінка не публікується взагалі 

– оцінка  «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

Показник 12. Звіти про виконання паспорту 

12.1. Чи публікуються звіти про виконання паспортів бюджетних програм галузі 

«Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС, або головного розпорядника опубліковано всі57 

звіти про виконання паспортів бюджетних програм – оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо звіти опубліковано не за всіма бюджетними програмами - оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо  вказані документи не опубліковані  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію  

 

56 Оцінку цього критерію важливо здійснювати шляхом запиту на інформацію 
57 Перелік звітів встановлюється за переліком паспортів, встановленим в ході оцінки Показника 10.  
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12.2. Чи звіти про виконання паспортів за програмами галузі «Охорона здоров’я» 

містять  пояснення відхилень планових та фактичних результативних показників? 

Інструкція: В разі, якщо всі опубліковані звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм містять пояснення відхилень – оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі 

опубліковані звіти містять пояснення, або пояснення надані не за всіма показниками, де 

є відхилення - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  в усіх звітах пояснення 

відсутнє  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію 

Показник 13. Звіти про оцінку бюджетних програм 

13.1. Чи формуються звіти про оцінку ефективності бюджетних програм галузі 

«Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо головний розпорядник здійснює оцінку ефективності 

(порівняльний аналіз ефективності) всіх бюджетних програм з формуванням звітів – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі за всіма бюджетними програмами 

здійснюється оцінка ефективності  (порівняльний аналіз ефективності) - оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо  оцінка ефективності  (порівняльний аналіз 

ефективності) з відповідними звітами не здійснюється  – оцінка «Не відповідає», тоді 

за наступним критерієм автоматично оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника.  

Підтвердження: лінк на публікацію, або сам документ 

13.2. Чи публікуються на сайті звіти про оцінку ефективності за програмами галузі 

«Охорона здоров’я»? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС, або головних розпорядників опубліковано всі58 

звіти про оцінку ефективності (порівняльний аналіз ефективності) бюджетних програм 

– оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіти опубліковано не за всіма бюджетними 

програмами - оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо  вказані документи не 

опубліковані  – оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: запит на інформацію, пошук на офіційному веб-сайті ради чи 

розпорядника, або на порталі е-data.  

 

58 Перелік звітів, як і в попередньому випадку, встановлюється за переліком паспортів, встановленим в ході оцінки  
Показника 10.  
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Підтвердження: лінк на публікацію 

Показник 14. Публічний звіт головного розпорядника про виконання бюджету 

14.1. Чи опублікований зміст публічного звіту про виконання бюджету галузі? 

Інструкція: В разі, якщо на сайті ОМС, органу з питань управління охороною здоров’я 

(або головного розпорядника, на якого покладені ці функції) звіт опубліковано 59  – 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіт опублікований  але його зміст не містить 

інформації про виконання бюджету за всією структурою60  галузі – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо звіт не опубліковано – оцінка «Не відповідає» і за наступними 

критеріями автоматично оцінка – «Не відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

14.2.Чи зміст публічного звіту про виконання бюджету галузі містить показники 

виконання бюджету в розрізі їх економічного змісту? 

Інструкція: В разі, якщо зміст звіту містить інформацію про виконання бюджету всіх 

КНП (ЗОЗ) в розрізі їх скороченого економічного змісту 61  (скороченої економічної  

класифікації (КЕКВ) – оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіт опублікований  з 

інформацією  в розрізі скороченої економічної класифікації (КЕКВ), але не за всіма КНП 

(ЗОЗ) – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо звіт не містить інформації за КЕКВ – 

оцінка «Не відповідає 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

14.3.Чи зміст публічного звіту про виконання бюджету галузі містить інформацію про 

виконання місцевих  цільових  програм в галузі «Охорона здоров’я»? 

 

59 Публікація звіту може відбуватися як в текстовому режимі, так і в режимі відео трансляції, посилання на яку 
розміщене на сайті 
60 Структура галузі встановлена при оцінці Показника 1 (Критерій 1.1.) 
61 Скороченим для галузі вважається такий перелік: КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)». Підстава: постанови КМУ від 30.11.2016 р. № 875 
(https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-2016-п)  

https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/875-2016-п
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Інструкція: В разі, якщо зміст звіту містить інформацію про виконання бюджету за  

всіма місцевими цільовими програмами, затвердженими у бюджеті – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо опублікований звіт  містить інформацію не за всіма місцевими 

цільовими програмами, затвердженими в бюджеті – оцінка «Частково відповідає». В разі, 

якщо звіт не містить інформації  про виконання місцевих цільових програм в галузі 

«Освіта» – оцінка «Не відповідає 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

14.4. Чи на сайті ОМС є анонс та трансляція (або посилання на відео-ауді ресурс) 

річного публічного звіту керівника органу з питань управління охороною здоров’я (або 

головного розпорядника, на якого покладені ці функції)? 

Інструкція: В разі, якщо анонс та посилання присутнє – оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо є лише анонс, або лише посилання чи відеотрансляція  – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо анонс, посилання та відеотрансляція відсутні – оцінка «Не 

відповідає» 

Методи збору інформації: пошук на офіційному веб-сайті ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

Показник 15. Звіти про джерела доходів, їх використання та ефективність витрат 

15.1. Чи оприлюднені Звіти про фінансові та нефінансові надходження (за джерелами) 

НКП (ЗОЗ)?  

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх НКП (ЗОЗ) про фінансові та не фінансові надходження 

опубліковані – оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіти не про всі фінансові 

надходження та (або) не всіх НКП (ЗОЗ) опубліковано  – оцінка «Частково відповідає». 

В разі, якщо звіти не опубліковані – оцінка «Не відповідає», тоді за наступним критерієм 

автоматично оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  
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15.2. Чи оприлюднені Звіти про фінансові та нефінансові62 надходження (за 

джерелами) НКП (ЗОЗ) у доступній63 для пересічного користувача формі? 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх НКП (ЗОЗ) про фінансові та не фінансові надходження 

опубліковані в доступній для пересічного користувача формі – оцінка «Повністю 

відповідає». Якщо звіти не про всі фінансові надходження та (або) не всіх НКП (ЗОЗ) 

опубліковано опубліковано у доступний для пересічного користувача формі  – оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо звіти не опубліковані в доступний для пересічного 

користувача формі – оцінка «Не відповідає», тоді за наступним критерієм автоматично 

оцінка «Не відповідає» 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

15.3. Чи оприлюднені Звіти про використання фінансових та нефінансових надходжень 

(звіти про витрати) НКП? 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх НКП (ЗОЗ) про використання надходжень (звіти про 

витрати) опубліковані – оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіти про використання не 

всіх фінансових надходжень та (або) не всіх НКП (ЗОЗ) опубліковано – оцінка «Частково 

відповідає». В разі, якщо звіти не опубліковані – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

15.4. Чи оприлюднені в доступній для пересічного користувача формі Звіти про 

використання фінансових та нефінансових надходжень (звіти про витрати) НКП (ЗОЗ)? 

 

62 Доходи, одержані в негрошовій формі ( благодійна допомога в вигляді товарно-матеріальних цінностей, доходи, 
отримані як додаткове благо, подарунки тощо), які на момент звітування не були оцінені в грошовому еквіваленті. 
До грошових надходжень крім бюджетного фінансування  також відносяться додаткові джерела надходжень НКП 
(ЗОЗ): 
- оплата від страхових компаній за надані медичні послуги;  
- оплата від роботодавців за медичні послуги, надані працівникам;  
- грошові надходження від благодійних організацій;  
- грошові надходження від надання платних послуг відповідно до чинного законодавства України 
- оплата від пацієнтів за надані сервісні послуги пацієнтам (палати покращеного сервісу та інше)  
- оплата послуг іншим закладам охорони здоров’я і лікарям, що діють як фізичні особи-підприємці, (ведення 

бухгалтерського обліку, закупка ліків та витратних матеріалів, проведення тренінгів тощо)  
63 Доступність форми визначається експертним шляхом. Наприклад, це може бути візуалізація, розміщена в 
«Бюджеті для громадян» і т.ін.  



 

 76 

Інструкція: В разі, якщо звіти всіх НКП (ЗОЗ) про використання надходжень (звіти про 

витрати) опубліковані в доступній для пересічного користувача формі – оцінка 

«Повністю відповідає». Якщо звіти про використання не всіх фінансових надходжень та 

(або) не всіх НКП (ЗОЗ) опубліковано  – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо звіти 

не опубліковані – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

15.5. Чи оприлюднено аудиторські висновки (в т.ч. висновки внутрішнього аудиту), 

матеріали перевірок щодо фінансової діяльності КНП (ЗОЗ)? 

Інструкція: В разі, якщо всі 64  аудиторські висновки (в т.ч. висновки внутрішнього 

аудиту), матеріали перевірок щодо фінансової діяльності КНП (ЗОЗ) оприлюднено– 

оцінка «Повністю відповідає». Якщо не всі висновки та матеріали опубліковано – оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо звіти та матеріали не опубліковані – оцінка «Не 

відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

Показник 16. Спостережна та Опікунська ради. 

16.1. Чи функціонує при КНП (ЗОЗ) Спостережна рада, яка включає представників 

громадськості? 

Інструкція: В разі, якщо Спостережна рада створена при всіх КНП (ЗОЗ) і до її складу 

скрізь входять представники громадськості -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо 

Спостережна рада створена, але до її складу не входять  представники громадськості, 

або рада створена не при всіх закладах – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо 

Спостережна рада ніде не створена – оцінка «Не відповідає» та оцінка за наступним 

критерієм автоматично «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

 

64 Перелік проведених аудиторських перевірок встановлюється запитом на інформацію 
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Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

16.2. Чи публікуються документи, відеоматеріали щодо діяльності Спостережної ради? 

Інструкція: В разі, якщо документи (протоколи засідань, стенограми тощо), 

вдеоматеріали публікуються за всіма   КНП (ЗОЗ) -– оцінка «Повністю відповідає». 

Якщо документи, відеоматеріали публікуються, але не за всіма закладами – оцінка 

«Частково відповідає». В разі, якщо документи ніде не публікуються – оцінка «Не 

відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

16.3. Чи оприлюднюються рішення Спостережної ради на офіційному веб-сайті 

власника закладу охорони здоров’я та офіційному веб-сайті закладу охорони здоров’я ? 

Інструкція: В разі, якщо всі рішення Спостережної ради опубліковані на офіційному веб-

сайті власника закладу охорони здоров’я та офіційному веб-сайті закладу охорони 

здоров’я -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо рішення публікуються, але не за всіма 

закладами, чи лише на офіційному сайті ОМС (не публікуються на веб-сайті закладу 

охорони здоров’я або навпаки, лише на них) – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо 

документи ніде не публікуються – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.  

16.4. Чи подає Спостережна рада власнику закладу охорони здоров’я (уповноваженому 

ним органу) річний звіт про свою роботу, а власник приймає рішення про її оцінку65? 

 Інструкція: В разі, якщо Спостережна рада подає  власнику закладу охорони здоров’я 

(уповноваженому ним органу) річний звіт про свою роботу, а власник приймає 

обгрунтоване рішення про оцінку її роботи -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо звіт 

про роботу ради подається, але власник не приймає рішення про оцінку – оцінка 

 

65 У разі визнання діяльності спостережної ради незадовільною власник закладу охорони здоров’я 
(уповноважений ним орган) приймає обґрунтоване рішення про формування нового складу 
спостережної ради. 
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«Частково відповідає». В разі, якщо звітування та оцінка не здійснюється – оцінка «Не 

відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: документи, лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання 

на документ, опублікований в інших ЗМІ.  

16.5. Чи функціонує при КНП (ЗОЗ) Опікунська рада, яка включає представників 

громадськості? 

Інструкція: В разі, якщо Опікунська рада створена при всіх КНП (ЗОЗ) і до її складу 

входять представники громадськості -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо Опікунська 

рада створена, але до її складу не входять  представники громадськості, або рада 

створена не при всіх закладах – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо Опікунська 

рада не створена ніде – оцінка «Не відповідає». 

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

16.6. Чи публікуються документи та відеоматеріали щодо діяльності Опікунської ради? 

Інструкція: В разі, якщо документи (протоколи засідань, рішення тощо) публікуються 

за всіма закладами  -– оцінка «Повністю відповідає». Якщо документи публікуються не 

за всіма закладами – оцінка «Частково відповідає». В разі, якщо документи не 

публікуються – оцінка «Не відповідає».  

Методи збору інформації: Перевірка наявності за допомогою запиту на інформацію (в 

разі, якщо оцінка здійснюється третьою стороною) або пошук на офіційному веб-сайті 

ради чи розпорядника.  

Підтвердження: лінк на оприлюднений документ, або текстове посилання на документ, 

опублікований в інших ЗМІ.2  
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