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ВСТУП 
 

Цей аналітичний звіт підготовлено за результатами громадського моніторингу виконання 
бюджету міста Дніпропетровська за 2009 рік у гуманітарній сфері.  

Моніторинг проводився громадською організацією «Інститут суспільних досліджень» за 
підтримки Міжнародного фонду «Відродження» з 15 січня 2009 по 15 лютого 2010 р. У звіті наведена 
методологія проведення моніторингу, а також його основні результати. Зокрема, проведено аналіз 
витрачання бюджетних коштів у гуманітарній сфері за 2009 р. та досліджено інформаційну 
відкритість органів місцевого самоврядування міста Дніпропетровська. 

Основні висновки, зроблені за результатами моніторингу, можуть бути використані 
виконавчими органами Дніпропетровської міської ради з метою підвищення демократичності 
бюджетного процесу. 

Звіт адресовано всім, хто цікавиться питаннями ефективного використання бюджетних коштів 
на місцевому рівні у гуманітарній сфері.  

Мусимо визнати, що більшість громадян не мають можливості та практичного досвіду, щоб 
здійснювати вплив на міську владу. 

Громадські организації відіграють у цьому питанні важливу роль, оскільки відповідно до  
Закону України «Про громадські об’єднання» вони мають право отримувати інформацію або робити 
висновки про інформаційну закритість процесів керування державою на різних рівнях.  

Інформаційна закритість сприяє розвитку безвідповідальності будь-якої влади. Влада та 
посадові особи самі себе контролювати неспроможні, тому завданням громадських організацій є 
робота над підвищенням відповідальності усіх представників міської влади, оскільки громадський 
контроль за діями органів влади є невід’ємною складовою демократичного суспільства. Саме для 
цього працюють громадські організації. 
 
 На сьогодні в Україні діють близько 70 000 громадських організацій, завданням яких є вплив 
на процеси розвитку суспільства. Нижче наведена схема їхнього розташування по регіонах країни. 
Так, зокрема в Дніпропетровському регіоні на початок 2009 року таких організацій налічується 
близько 4 000. 
 

 
Всього організацій на початок 2009 року – 65 951. 
(Інформаційне джерело – сайт  http://civic.kmu.gov.ua/) 

 
 

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ 
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1.1. Мета, завдання, предмет моніторингу  
 
Метою громадського моніторингу є залучення об’єднань громадян до визначення пріоритетів 
розвитку міста; отримання уявлення про те, як органи місцевого самоврядування дотримуються засад 
бюджетного процесу, зокрема принципів цільового використання, публічності, прозорості та 
ефективності. 
 
Предметом моніторингу є видатки бюджету міста Дніпропетровська у гуманітарній сфері. 
 
Завданням громадського моніторингу є аналіз дотримання принципів місцевого бюджетного 
процесу у гуманітарній сфері – прозорості, цільового використання та ефективності, а саме: 
 

- визначення інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування міста 
Дніпропетровська в процесі прийняття та виконання місцевого бюджету; 

- аналіз плану та його виконання у частині видатків на гуманітарну сферу за 2009 р.; 
- визначення ефективності виконання місцевого бюджету у гуманітарній сфері – досягнення 

запланованих цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів. 
 
Об’єктом моніторингу є Дніпропетровська міська рада. 
 
1.2. Етапи проведення громадського моніторингу  
 
           Громадський моніторинг виконання міського бюджету у гуманітарної сфері проводився у три 
етапи, які виконувались послідовно:  

- підготовчий етап; 
- проведення моніторингу; 
- аналіз результатів. 

 
На підготовчому етапі були здійснені заходи, спрямовані на підготовку проведення моніторингу. 
Зокрема, готувався та уточнювався інструментарій громадського моніторингу, розроблявся робочий 
план проведення моніторингу, готувалися форми типових запитів до третіх осіб, які могли б надати 
корисну інформацію для дослідження інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування 
міста Дніпропетровська.  
Під час проведення моніторингу відбувався збір неупередженої інформації, необхідної для аналізу 
та розуміння бюджетних процесів.  
При аналізі результатів були проведені систематизація, узагальнення та співвіднесення отриманої 
інформації, співставлення результатів моніторингу; підготовлені висновки.   
 
1.3. Джерела інформації  

 
1. Інформація у ЗМІ. 
2. Розпорядники бюджетних коштів різних рівнів. 
3. Установи та організації – споживачі бюджетних коштів. 
4. Громадяни Дніпропетровська. 

 
Серед усіх ЗМІ визначені наступні, що можуть надати необхідну інформацію: 

- офіційний сайт Дніпропетровської міської ради (www.dniprorada.gov.ua); 
- офіційна газета Дніпропетровської міської ради «Наше місто»; 
- сайт газети «Наше місто» (www.nashemisto.dp.ua); 
- інформаційний бюлетень міської ради «Вісник Дніпропетровської міської ради» та сайт 
бюлетеня (http://dmr.org.ua/); 
- сайт USAID – Реформа місцевих бюджетів (www.mbr-ukr.org);  
- сайти міських рад Донецька (www.lukyanchenko.dn.ua), Харкова (www.сіту.kharkov.ua), 
Львова (www.city-adm.lviv.ua), Запоріжжя (www.meria.zp.ua),  Севастополя (www.sev.gov.ua); 
- мережа Інтернет. 

1.4. Методи проведення громадського моніторингу  
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Для проведення моніторингу були обрані наступні методи:  
- аналіз законодавства України, а також місцевих нормативно-правових актів, які 

стосуються прийняття та виконання місцевих бюджетів; 
- підготовка і розсилка запитів, а саме: надсилання письмових інформаційних запитів на 

адресу відповідних органів (згідно зі ст. 34 Конституції України, ст. 10 Європейської конвенції з прав 
людини,  Закону України «Про інформацію»); надсилання листа опитування та анкети для 
заповнення на адресу підприємств – споживачів бюджетних коштів; 

- аналіз публікацій на тему використання бюджетних коштів у гуманітарної сфері, 
розміщених на офіційному сайті міста Дніпропетровська, в офіційному друкованому ЗМІ 
Дніпропетровської міської ради «Наше місто» та інформаційному бюлетені «Вісник 
Дніпропетровської міської ради»; дослідження інформації на інших сайтах; 

 - проведення опитувань громадян міста Дніпропетровська щодо бюджетних процесів, 
телефонні запити органам місцевої влади Дніпропетровська. 

 
1.5. Обмеження громадського моніторингу  

 
У період проведення моніторингу звіт стосовно виконання бюджету за 2009 рік ще не був 

прийнятий Дніпропетровською міською радою у зв’язку з тим, що у відповідності до  Бюджетного 
кодексу інформація про виконання Державного бюджету України та місцевих бюджетів (крім 
бюджетів сіл і селищ)  підлягає обов'язковій публікації не пізніше 1 березня року, що наступає за 
роком звіту. Тобто граничний термін публікації звіту ще не настав, тому основною базою для 
вивчення став звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2009 року. 

 
 

РОЗДІЛ 2. РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКОГО МОНІТОРИНГУ 
 
Цей розділ звіту містить опис результатів проведеного громадського моніторингу стосовно 

дослідження виконання міського бюджету м. Дніпропетровська у гуманітарній сфері. 

Бюджетний процес – регламентована нормами права діяльність, пов'язана із складанням, 
розглядом, затвердженням бюджетів, їхнім виконанням і контролем над цим процесом, розглядом 
звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.  

 
 

Схема 1. Етапи бюджетного процесу 
 

Основними етапами бюджетного процесу є: 

складання проекту бюджету 

розгляд бюджету 
 

затвердження бюджету 

виконання бюджету 

Інструктивні листи Кабінету Міністрів 
України про особливості розрахунків за 
проектами бюджетів на наступний рік, 
затвердження показників, які 
використовуються при складанні звіту.  

1. Аналіз звітних даних про 
виконання бюджетів за 
попередні  роки. 
2. Планові показники від   
розпорядників бюджетних 
коштів.  

складання, розгляд та затвердження 
звіту стосовно виконання бюджету 
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1. Складання. 
2. Розгляд.  
3. Затвердження. 
4. Виконання.  
5. Звітування. 

 
 

Бюджетним кодексом України затверджені наступні принципи бюджетного процессу (ст. 7):  
 

• принцип єдності бюджетної системи України;  
• принцип збалансованості;  
• принцип самостійності;  
• принцип повноти;  
• принцип обґрунтованості;  
• принцип ефективності;  
• принцип субсидіарності;  
• принцип цільового використання бюджетних коштів;  
• принцип справедливості і неупередженості;  
• принцип публічності та прозорості;  
• принцип відповідальності учасників бюджетного процесу.  
 
Характеристика найбільш важливих принципів 
Принцип цільового використання бюджетних коштів: бюджетні кошти використовуються 

тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.  
Принцип справедливості і неупередженості: бюджетна система України будується на засадах 

справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і 
територіальними громадами.  

Принцип публічності та прозорості: Державний бюджет України та місцеві бюджети 
затверджуються, а рішення щодо звіту про їхнє виконання приймаються відповідно Верховною 
Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим та відповідними радами.  

Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу: кожен учасник бюджетного 
процесу несе відповідальність за свої дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного процесу. 
 
2.1. Аналіз інформаційної відкритості (прозорості) органів місцевого самоврядування міста 
Дніпропетровська в бюджетному процесі на всіх його етапах 

 
Для проведення моніторингу офіційних засобів масової інформації Дніпропетровської місцевої 

ради було сформовано базу даних ЗМІ та інформаційних порталів Інтернету (сторінок сайтів): 
• Офіційний сайт міської ради  www.dniprorada.dp.ua; 
• Власний друкований орган Дніпропетровської міської ради – газета “Наше місто”; 
• Сайт газети “Наше місто” www.nashemisto.dp.ua; 
• Інформаційний бюлетень «Вісник Дніпропетровської міської ради»; 
• Сайт информаційного бюлетеня «Вісник Дніпропетровської міської ради» 

http://dmr.org.ua/.  
 
 
2.1.1. Дослідження офіційного сайта Дніпропетровської міської ради 
 
Статтею 2 Регламенту Дніпропетровської міської ради V скликання (далі Регламент) 

передбачено наступне: 
«Гласність у роботі міської ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань міської 

ради, постійних комісій, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність її органів та 
посадових осіб.  

Всі проекти рішень, що готуються до розгляду міською радою, публікуються на офіційному 
Інтернет-порталі Дніпропетровської міської ради після розгляду виконавчим комітетом та з моменту 
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внесення їх до порядку денного сесії міської ради і знаходяться там до прийняття стосовно них 
рішення міською радою.  

Всі рішення, прийняті міською радою, публікуються на офіційному Інтернет-порталі 
Дніпропетровської  міської ради протягом п’яти днів з моменту підписання їх міським головою». 

В процесі отримання інформації з офіційного Інтернет-порталу Дніпропетровської  міської ради 
ми зіткнулися з певними труднощами, пов’язаними з роботою офіційного сайту, його інформаційною 
структурою та доступом до такої інформації. 

1. Офіційний сайт міської ради міста Дніпропетровська більшу частину періоду моніторингу не 
працював. 

Більшість часу сайт мав чисте поле екрану або відображав наступне повідомлення: 
 

 
 

2. Вхідний канал для зв’язку з сайтом обмежений з невідомих причин. При проведенні 
опитування громадян міста Дніпропетровська встановлено, що певні нарікання щодо цього існують у 
багатьох з них. Вони висловлюють своє незадоволення на сторінках мережі Інтернет, у чому можна 
впевнитися, просто переглянувши історію пошуку інформації стосовно рішень Дніпропетровської 
ради  на  форумах громадян – користувачів інтернету. Наприклад (фрагмент екрану): 
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Слід відзначити, що офіційні сайти місцевих рад інших міст України працюють набагато краще 
та забезпечують своєчасне надання інформаціі щодо рішень місцевих рад. 

 
На сайті Дніпропетровської міської ради присутня інформація стосовно виконання бюджету за 

9 місяців 2009 року, але організаційна структура сайту не сприяє швидкому пошуку цієї інформації. 
Досить важко отримати інформацію про проведення чергових та позачергових сесій міської ради. 

 
У добу автоматизації, коли до інформації є простий доступ через комп’ютер та Інтернет, ці 

нарікання дають підстави вважати, що Дніпропетровська рада не приділяє достатньо уваги 
працездатності сайту та зручності доступу користувачів до офіційної інформації.  

 
Внаслідок перелічених труднощів пошуку інформації сайт Дніпропетровської місцевої ради не 

міг бути використаний у процесі моніторингу як основне джерело інформації стосовно планування та 
виконання міського бюджету у гуманітарній сфері.  

 
2.1.2. Дослідження офіційного друкованого видання Дніпропетровської міської ради – 

газети «Наше місто». 
 
За результатами моніторингу встановлено, що найбільш інформативно висвітлює діяльність 

Дніпропетровської міської ради газета «Наше місто», яка виходить чотири рази на тиждень: у 
вівторок, середу, п'ятницю та суботу. Газета регулярно публікує повідомлення про скликання сесій 
Дніпропетровської міської ради із зазначенням питань, що виносяться на розгляд сесії, а також 
окремі рішення сесій (наприклад, рішення про затвердження звіту про виконання міського бюджету 
за І квартал 2009 року, 9 місяців 2009 року), висвітлює результати розгляду окремих питань, 
винесених на сесії міської ради, інші питання суспільного життя міста Дніпропетровська.  

Газета «Наше місто» регулярно надає офіційну інформацію про діяльність Дніпропетровської 
міської ради: повідомлення про скликання чергової (позачергової) сесії ради, статті про основні 
питання сесій та їхній розгляд, розпорядження міського голови, проекти рішень, інформацію про 
міський бюджет на 2009 рік, зміни до бюджету, звіти про виконання міського бюджету і т.д. 

Повідомлення про скликання чергових сесій ради, як і звіти стосовно виконання бюджету за 
звітні періоди, публікуються своєчасно, у терміни, передбачені Регламентом. 

Газету «Наше місто» мешканці можуть отримати за передплатою, придбати в місцях продажу 
друкованих засобів або безкоштовно ознайомитися з нею у міській бібліотеці. 

Ми ознайомилися з більшістю номерів газети за 2009 рік і можемо зауважити, що інформація 
стосовно виконання  програм розвитку міста, таких,  наприклад, як  програми розвитку культури і 
освіти, майже нерозкрита. Слід відзначити, що багато уваги приділяється проблемним питанням 
міста, таким як питання житлово-комунальної сфери. 

 
2.1.3. Дослідження інших Інтернет-сайтів 
 
Газета «Наше місто» має власний сайт www.nashemisto.dp.ua, на якому розміщуються тільки 

статті.  
На жаль, ми не знайшли на цьому сайті офіційної інформації стосовно проведення сесій та 

прийнятих рішень міської ради.  
Ми розглянули сайт Дніпропетровської центральної бібліотеки http://www.library.dp.ua  
В її електронних інформаційних ресурсах інформація «Рішення міської влади» відсутня. Для її 

одержання пропонується перейти на офіційний сайт Дніпропетровської міської ради.  
 
Наступним виданням, що використовувалося як джерело інформації, був Інформаційний 

бюлетень  «Вісник  Дніпропетровської  міської  ради», який в електронному форматі наявний на сайті 
http://dmr.org.ua/.   

При проведенні моніторингу нами встановлено, що випуски бюлетеню налічуються не в 
повному обсязі.  Ми отримали для ознайомлення шість номерів бюлетеня за 2009 рік:  №№ 004 – 009. 

Звіт стосовно виконання міського бюджету за 1 півріччя 2009 року був опублікований у № 008. 
Інформація про звіт за 9 місяців 2009 на сайті нами не знайдена.  

Таким чином, нами зроблені висновки стосовно того, що в інформаційному Інтернет-ресурсі 
відсутні  необхідні  матеріали для проведення моніторингу виконання бюджету міста в цілому, тим 
більше – про його виконання в гуманітарній сфері. 
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2.1.4. Дослідження публікацій стосовно видатків у гуманітарній сфері міського бюджету 

міста Дніпропетровська. 
 
Нами проведено огляд матеріалів, що стосуються видатків бюджету міста Дніпропетровська у 

2009 році в гуманітарнії сфері, розміщених у ЗМІ. 
 Ми виявили незначну кількість статей на цю тематику в газеті «Наше місто». Наприклад: 
 
- У номері від 27.11.2009 надрукована стаття «В парке новые скамейки», в якій наводиться 

інформація про благоустрій паркових зон та виконання і планування нових робіт з реконструкції у 
деяких  шкільних закладах. 

- У номері від 05.08.2009 надрукована стаття  про благоустрій у сквері ім. Леніна. 
- У номері від 11.03.2009 надруковані звіти стосовно використання коштів із міського бюджету 

у 2008 році на галузь «Освіта» та інші галузі, а також досягнуті за рахунок такого фінансування 
результати. Наприклад, розглянуто досягнення у безкоштовному харчуванні учнів 1 – 4 класів, але 
інформація стосовно того, скільки всього учнів харчувалось безкоштовно, відсутня. Така досить 
обмежена інформація не дає змоги оцінити  корисність та ефективність витрачання коштів бюджету у 
цьому напрямку.  

 
У ст. 27 Статуту територiальної громади м. Дніпропетровська, затвердженого 13.06.2001 

Днiпропетровською мiською Радою народних депутатiв ХХIII скликання, сказано, що члени 
територіальної громади мають право ознайомитися з будь-яким рішенням органів місцевого 
самоврядування, крім тих, які становлять державну або комерційну таємницю. Доведення до відома 
членів територіальної громади рішень органів місцевого самоврядування здійснюється також через 
мережу Інтернет та інші електронні засоби масової комунікації.  

 
Розділом Концепції  "Принципи взаємодії органів виконавчої влади з інститутами 

громадянського суспільства" передбачена взаємодія на підставі принципу "надання інститутам у 
повному обсязі інформації про свою діяльність, за винятком тієї, що відповідно до законодавства 
становить державну таємницю", що за ліберальністю формулювання є, напевно, чи не 
найпрогресивнішою нормою відповідного українського законодавства (залишаючи осторонь 
загально-рекомендаційний статус Концепції). Тому дослідження дотримання респондентами – 
органами виконавчої влади ст. 34 Конституції України та положень Закону України від 02.10.1992 
"Про інформацію" стосовно надання відповідей на інформаційні запити у місячний термін водночас 
можна розглядати і як дослідження вказаного положення Концепції. 

 
При проведенні моніторингу ми керувалися положеннями вищезазначених нормативних 

документів та спробували визначити, як реалізується на практиці взаємодія органів міської влади і 
громадських організацій. 

Ми надіслали лист від 14.12.2009 р. вих. № 41 Голові постійної комісії з питань освіти, 
культури та туризму, фізичної культури і спорту, сім’ї  та молоді Дніпропетровської міської ради, в 
якому запропонували розглянути питання щодо участі представників громадської організації в роботі 
постійної комісії з указаних питань при розгляді бюджету з метою напрацювання оптимальної моделі 
бюджетного процесу, сприяння його відкритості, прозорості та ефективності. 

Відповіді на наш запит нам не надали . 
 
Ми  звернулися до прес-центру Дніпропетровської міської ради з питанням про те, як 

громадянин може отримати чи побачити інформацію стосовно повідомлень про проведення  сесій 
Дніпропетровської міської ради. У відповіді нас повідомили, що для цього необхідно звернутися з 
письмовим запитом до міської ради з проханням надати можливість отримання розсилки повідомлень 
у електронному вигляді стосовно інформації про проведення сесій Дніпропетровської міської ради.  

Ми не змогли знайти офіційних документів міської ради про Порядок отримання громадянами 
таких розсилок. 

 
Така інформаційна закритість сприяє безвідповідальності міської влади. Громадський контроль 

за діями органів влади є невід’ємною складовою будь-якого демократичного суспільства, оскільки 
влада неспроможна контролювати себе сама. Тому завданням громадських організацій залишається 
робота над підвищенням відповідальності всіх представників міської влади перед суспільством. 
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2.2. Прозорість та своєчасність виконання бюджетного процесу у місті Дніпропетровську 
 
Згідно з Бюджетним Кодексом, бюджети на наступний бюджетний період затверджуються 

рішенням міської ради не пізніше ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування Закону 
України «Про Державний бюджет України». 

 
Закон України «Про Державний бюджет на 2009 рік» був прийнятий 23 грудня 2008 року, 

опублікований 30 грудня та набув чинності з 1 січня 2009 року. 
Міський бюджет Дніпропетровська прийнято на 42 сесії 4 лютого 2009 року, тобто з  

перевищенням встановлених строків.  
 
Згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію інформації про місцеві 
бюджети, в тому числі рішення про місцевий бюджет та періодичні звіти про їхнє виконання. 
Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднено не пізніше десяти днів з дня його 
прийняття.  

 
Бюджет на 2009 рок оприлюднено у газеті «Наше місто» 14 лютого 2009 року. 
 
Органи та посадові особи місцевого самоврядування періодично, але не менш ніж два рази на 

рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, 
місцевого бюджету, з приводу інших питань місцевого значення, звітують перед територіальними 
громадами про свою діяльність.  

 
Ми не знайшли практично жодних конкретних показників виконання програм розвитку у 

гуманітарній сфері в публікаціях стосовно цього напрямку.  
Іноді інформація надавалась, але без наведення конкретних значень показників. 
 
У звітах про виконання бюджету стосовно програм розвитку гуманітарної сфери наявна стисла 

та неповна інформація. Цей факт свідчить про те, що громадяни не в змозі  усвідомити ефективність 
виконання програми або її масштабів та суспільного значення для міста. 

 
У газеті «Наше місто» надруковані звіти про виконання міського бюджету Дніпропетровська, а 

саме: за 1 квартал, за 1 півріччя і за 9 місяців 2009 року. Інформація про виконання місцевого 
Дніпропетровського бюджету в цілому за рік має з’явитися в газеті не пізніше 1 березня 2010 року, 
тому у січні 2010 року ми направили запит у фінансовий департамент Дніпропетровської міської ради 
з проханням надати інформацію стосовно виконання бюджету по напрямках (програмах) у 
гуманітарній сфері. 

 
На цей запит представником фінансового департаменту у соціально-культурній сфері надано 

нам відповідь стосовно виконання бюджету у галузі «Освіта», «Культура та мистецтво» 23 лютого 
2010 р. Також надана інформація щодо використання коштів на виконання доручень виборців 
депутатами Дніпропетровської міської ради V скликання за 2009 рік.  

 
Статтею 20 Статуту територiальної громади м. Днiпропетровська, затвердженого 13 червня 

2001 року Днiпропетровською мiською Радою народних депутатiв ХХIII скликання, передбачено, що 
на громадських слуханнях (зустрічі членів територіальної громади з міським головою, депутатами 
міської ради, районних у місті рад, посадовими особами виконавчих органів міської ради, районних у 
місті рад) заслуховується інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх 
членів територіальної громади або ії окремих частин, а також порушуються питання та вносяться 
пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування, 
обговорюються та вносяться пропозиції до проектів рішень міської, районних у місті рад тощо. 
Оприлюднення рішень органів місцевого самоврядування, згідно зі Статутом, відбувається шляхом 
опублікування у місцевих ЗМІ та спеціальному виданні міської ради не пізніше 25 діб з часу їх 
прийняття. 
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Відповідно до Регламенту Дніпропетровської міської ради V скликання відкритість пленарних 
засідань міської ради та засідань постійних комісій забезпечується шляхом допуску на них громадян, 
які мешкають у місті Дніпропетровську, представників виконавчих органів та органів самоорганізації 
населення, громадських організацій, профспілок, політичних партій, згідно з порядком, визначеним 
цим Регламентом (додаток 1), шляхом надання переліченим вище особам перепусток на пленарні 
засідання міської ради, а на засідання постійних комісій міської ради – за згодою цих комісій.  

 
Порядок надання представникам громадських організацій допуску до засідань міської ради та 

комісій прописано недостатньо. Відсутній перелік причин відмови у присутності бажаючим,  що дає 
змогу зловживанням з боку посадових осіб та обмежує права громадян. 

 
2.3. Цільовість і доцільність міських бюджетних програм міста Дніпропетровська в 

гуманітарній сфері  
  
Основним інструментом при проведенні моніторингу був письмовий інформаційний запит, що 

містив стандартний для всіх респондентів – споживачів бюджетних коштів перелік питань, в тому 
числі щодо конкретних пунктів витрат бюджетних коштів. Текст звернення наведено нижче. 

                                               
Шановний(а) пане(і) голова! 

 
Громадська організація «Інститут суспільних досліджень» за підтримки 

міжнародного фонду «Відродження» проводить моніторинг бюджету Дніпропетровської 
міської ради у гуманітарній сфері (освітня політика, збереження національної пам’яті, 
виховна та культурно-масова робота) за 2009 рік.  

Метою  моніторингу є проведення аналізу виконання бюджету Дніпропетровської  
міської ради в гуманітарній сфері у 2009 році та публікація результатів моніторингу у 
місцевих і національних ЗМІ. Основними напрямками моніторингу будуть прозорість 
(публічність), цільове використання, своєчасність та доцільність фінансування (чи 
відповідає це потребам громади).  

Моніторинг виконання прийнятих бюджетів визнано в усьому світі як один з найбільш 
ефективних засобів організації громадського контролю над роботою органів місцевого 
самоврядування та профілактики корупційних явищ в органах державної влади. 

Наша громадська організація розраховує на Вашу підтримку як громадянина України 
та голови організації.  

На нашу думку, тільки суспільна підтримка громадян та організацій може допомогти 
громадським організаціям впливати на доцільність і законність використання бюджетних 
коштів, прозорість, цільовість, своєчасність бюджетного процесу та контролювати 
роботу чиновників, які витрачають наші з Вами спільні кошті.  

Ми чекаємо від Вас відгуку та прояву Вашої громадської позиції. 
Ми просимо заповнити «Лист опитування», що додається до цього листа.  
Ви можете додати з цієї теми будь-які запитання та пропозиції. 
Під час надання відповіді стосовно одержання бюджетних коштів особисту увагу 

просимо надати розшифровкам напрямків цільового використання. 
Просимо надати заповнений «Лист опитування» у будь-який доступний Вам спосіб 

(факс, електронна пошта, поштове відправлення на адресу громадської організації, 
телефонограма). 

 
Для одержання «Листа опитування» в електронному вигляді на Вашу електронну 

адресу просимо надіслати заяву на нашу електронну адресу.  
 

 
Дуже  сподіваємось на Вашу співпрацю. 
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ЛИСТ ОПИТУВАННЯ 
 

1 Найменування організації  

2 П.І.Б. голови, контактний 
телефон голови 

 

3 Контактна особа (П.І.Б., посада), 
яка підготувала  інформацію, тел. 

 

4 
Чи одержувала Ваша організація 
бюджетне фінансування у 2009 
році? 

 

5 
Вас задовольняє відкритість 
процесу розподілення бюджетних 
коштів? 

 

6 Вам зменшували бюджетне 
фінансування? З якої  причини? 

 

 
 

7 

Чи потрібно контролювати 
процес розподілення та  
використання бюджетних коштів 
за допомогою громадських 
організації? 

 

8 

Яку суму бюджетних коштів у 
2009 році Ви планували 
одержати? Вкажіть напрямки 
фінансування. 

Всього : _________________ 

8.1.   
8.2.   
8.3.   
8.4.   
8.5.   
8.6.   

9 
Яку суму бюджетних коштів у 
2009 році Ви одержали та на що 
використали? 

Одержано всього : _________________ 

9.1.   
9.2.   
9.3.   
9.4.   
9.5.   
9.6.   

10 Своєчасно Ви одержували 
бюджетні кошти? 

 

11 Вистачило Вам фінансування?  

12 

Чи має Ваша організація  
напрямки  розвитку, що 
потребують першочергового 
фінансування, які не знайшли 
відображення у міському 
бюджеті? 

 

13 

Яку інформацію Ви хотіли б 
побачити опублікованою щодо 
виконання бюджету у засобах 
масової інформації? 

 

14 

Ваші побажання для нашої 
громадської організації. Які 
запитання Ви хотіли б додати  до 
листа опитування? 
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Такий запит на ім’я керівників установ був надісланий у першій половині січня 2010 року 

рекомендованим листом наступним респондентам: 
1. шість середніх шкіл; 
2. міський дітячий будинок № 2; 
3. театр «Верим!»; 
4. НВК № 2. 

На жаль, на дату звіту ми не отримали жодної відповіді від керівників цих установ, що стало 
основною проблемою, з якою довелося зіткнутися в процесі проведення моніторингу використання 
коштів у гуманітарній сфері. 

 
На адресу Дніпропетровської міської ради нами надіслані запити про надання інформації 

стосовно виконання міського бюджету в гуманітарній сфері за 2009 рік. 
Ми звертаємо увагу, що законодавство України передбачає терміни надання відповідей на 

запити громадських організацій, встановлені Законом України "Про інформацію". Тому використання 
нами інформаційного запиту надає можливість не тільки дослідити дотримання вимог законодавства 
бюджетними установами, а й їх інформаційну відкритість та громадську позицію. 

При проведенні опитування серед громадян міста Дніпропетровська ми виявили їхню 
недостатню поінформованість стосовно виконання бюджетних програм, доцільності фінансування 
видатків. Наприклад, з’ясована недостатня інформованість батьків учнів про фінансування видатків 
шкільних закладів. На жаль, більшість керівників шкільних закладів не сповіщають батьків про 
бюджетні кошти, які витрачає (чи планує витрачати) місцева рада на їх поточні потреби (ремонти, 
капітальни витрати, організація харчування дітей,  відпочинок дітей). 

 
2.4. Аналіз виконання бюджету у гуманітарній сфері за 9 місяців 2009 року 
 

У цьому розділі у пп. 2.4.1 та 2.4.2 наведені дані без урахування наступних кодів 
функціональної класифікаціі (далі код): 

- код 010116 – утримання апарату управління органів місцевого самоврядування; 
- код 240900 – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування; 
- код 150101 – капітальні вкладення; 
- код 091108 – виконання заходів з оздоровлення та відпочинку дітей (крім чорнобильців); 

Інформація щодо цих кодів наведена у п. 2.4.3 по всіх розпорядниках бюджетних коштів. Таке 
узагальнення є наслідком узагальнення інформації, яка подана у звітах, надрукованих у газеті «Наше 
місто». 
 
2.4.1. Аналіз бюджетного плану за 2009 рік та змін до нього у гуманітарній сфері   

Таблиця № 1 
Бюджет Дніпропетровської міської ради на 2009 рік  

у гуманітарній сфері на утримання установ та закладів та його зміни (тис. грн.) 
 

Видатки міського бюджету 
за функціональною 

структурою 

План на 
2009 р. 

План на  
2009 рік з 

урахуванням 
змін (згідно зі 
звітом за  
1 квартал 

2009 р.) 

План на  
2009 рік з 

урахуванням 
змін  (згідно зі 

звітом за  
1 півріччя 

2009 р.) 

План на 
2009 рік з 

урахуванням 
змін  (згідно зі 

звітом за  
9 місяців 
2009 р.) 

План на  
2009 рік з 

урахуванням змін 
від   28.12.09 

(рішення міської 
сесіі № 3/53) 

Освіта, утримання установ 
та закладів, разом 71 573,620 72 831,110 69 861,910 70 196,420 67 127,597 

Культура і мистецтво, 
всього 60 951,710 61 151,250 61 472,010 61 526,930 61 094,741 

Фізична культура і спорт, 
всього 18 418,900 18 487,610 18 504,460 18 721,790 18 535,84 

Усього 150 944,200 152 469,972 149 838,378 150 445,141 146 758,178 
Всього видатків згідно 
із планом 2 000 964 2 008 223,450 2 008 600,391 2 031 520,500 2 113 389,200 
Відсоток видатків 
гуманітарної сфери від 
загальних видатків 

7,54% 7,59% 7,46% 7,41% 6,94% 
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Дані, наведені в таблиці № 1, вказують на те, що протягом 2009 року планувалось збільшення 

сумарної кількості видатків з 2 000 964 000 грн. до 2 113 389 200 грн., всього на 104 788 800 грн. 
 
При цьому при плануванні зменшено видатки на гуманітарну сферу на 4 186 050 грн. за 

рахунок зменшення обсягу фінансування на утримання установ та закладів оствіти з 150 944 200 грн. 
до 146 758 178 грн.  

 
 

Наведемо графік цих змін. 
 

Графік змін по плануванню бюджета по видаткам у гуманітарної 
сфері у 2009 

143000
144000
145000
146000
147000
148000
149000
150000
151000
152000
153000

план
бюджету
на 2009 р.

1 зміна 2 зміна 3 зміна  Зміни  від 
28.12.09  

 
 
   

Проаналізуємо зміни бюджетних планів стосовно гуманітарної сфери. 
 

Таблиця № 2 
Аналіз змін бюджетних планів у гуманітарній сфері на утримання  

установ та закладів (тис. грн.)  
 

Коди функціональної 
класифікації 

Видатки міського бюджету 
за функціональною 

структурою 

План  
на 2009 рік 

План на 2009 рік з 
урахуванням змін 

від   28.12.09 

Зміни планів 
гр.4 - гр.3 

("-" зменшення  
"+" збільшення) 

1 2 3 4 5 
070000 Освіта 71 573,620 67 127,597 -4 446,020 
110000 Культура і мистецтво  60 951,710 61 094,740 143,040 
130000 Фізична культура і спорт  18 418,900 18 535,840 116,940 

  Усього 150 944,230 146 758,180 -4 186,050 

  

Відсоток видатків у 
гуманітарній сфері від 
загальної кількості 
видатків 

7,51% 6,94% -0,57% 

  

Всього видатків згідно з 
планом 2 008 600,400 2 113 389,200 104 788,800 
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Наведена нижче діаграма наглядно подає зміни у бюджетних видатках в напрямку 
гуманітарної сфери при коригуванні бюджетного плану. 
 

0,00
5 000,00

10 000,00
15 000,00
20 000,00
25 000,00
30 000,00
35 000,00
40 000,00
45 000,00
50 000,00
55 000,00
60 000,00
65 000,00
70 000,00
75 000,00
80 000,00

 Освіта Культура і
мистецтво 

Фізична
культура і
спорт 

070000 110000 130000

План на 2009 рік 

План на 2009 рік з
урахуванням змін
від   28.12.09  

 
 

За даними останнього плану, видатки у гуманітарній сфері зменшились на 4 186 050 грн. у 
порівнянні із початково затвердженим планом на 2009 рік. Див. таблицю № 2. 

 
 В цілому по бюджету з урахуванням останніх змін заплановано зростання видатків на 

104 788 800  грн.  
 
Ми проаналізували перерозподіл видатків в цілому та по напрямку «Освіта», що наведено в 

таблиці № 3. 
 

                                                                                                                                       Таблиця № 3 
Аналіз  зменшень видатків по напрямку «Освіта»  

на утримання установ та закладів (тис. грн.) 
 

Коди 
функціональної 
класифікації 

Видатки міського бюджету за 
функціональною структурою 

План на 
2009 рік 

План на 2009 рік 
з урахуванням 
змін від   28.12.09 

Зміни планів 
гр.4 - гр.3 

("-" зменшення  
"+" збільшення) 

1 2 3 4 5 
070000 Освіта, всього 71 574,021 67 127,597 -4 446,424 
070101 Дошкільні заклади освіти 1 784,990 1 798,124 13,134 

070201 Загальноосвітні школи, спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії,колегіуми 32 894,928 33 896,266 1 001,338 

070202 Вечірні (змінні) школи 801,569 792,823 -8,746 

070301 
Загальноосвітні школи-інтернати, 
загальноосвітні санаторні школи-
інтернати 

2 446,508 2 404,669 
 

-41,839 

070303 Дитячі будинки (в тому числі 
сімейного типу, прийомні сім’ї) 7 392,456 7 486,225 93,769 

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-
інтернати, школи та інші заклади 
освіти для дітей з вадами фізичного чи 
розумового розвитку 

2 751,082 2 688,223 

 
 

-62,859 

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми 8 106,319 8 499,102 392,783 
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1 2 3 4 5 

070802 Методична робота, інші заходи у сфері 
народної освіти 12 551,884 6 697,290  

-5 854,594 

070803 Служби технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним ремонтом 322,415 322,415 0,000 

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, 
міських, районних відділів освіти 722,744 743,644 20,900 

070806 Інші заклади освіти 946,499 944,599 
 

-1,900 

070807 Інші освітні програми 200,000 200,000 0,000 

070808 
Допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського піклування, 
яким виповнюється 18 років 

23,850 25,440 1,590 

070809 

Здійснення виплат, визначених 
Законом України «Про 
реструктуризацію заборгованості з 
виплат, передбачених ст. 57 ЗУ "Про 
освіту" педагогічним, науково-
педагогічним та іншим категоріям 
працівників навчальних закладів» 

628,777 628,777 0,000 

  Зменшено фінансування    -5 969,938 

  Збільшено фінансування   1 523,514 
 
          
 
 
 
 
 Дніпропетровська міська рада 28 грудня 2009 року затвердила зменшення видатків на 2009 рік:  

 
- на методичну роботу та іншим заходи у сфері народної освіти на 5 969 938 грн.;  
- на утримання спеціальних загальноосвітних  шкіл-інтернатів, шкіл та інших закладів освіти 

для дітей з вадами фізичного чи розумового розвитку на 62 859 грн.; 
- на утримання загальноосвітних шкіл-інтернатів, загальноосвітніх санаторніх шкіл-інтернатів 

на 41 839 грн.; 
- на утримання вечірніх (змінніх) шкіл на 8 746 грн.; 
- по іншим закладам освіти  на 1 900 грн. 

           
          Затверджено збільшення видатків на 2009 рік (згідно зі змінами від 28.12.09) на 1 523 514 грн. 
           
          Згіднок пояснень представника фінансового відділу Дніпропетровськоі ради, стосовно 
зменшення видатків на методичну роботу та іншим сферам народної освіти зроблено тільки по іншим 
сферам народної освіти, а саме депутатських коштів для виконання доручень виборців та 
перерозподілу до районних бюджетів. 
           
           У результаті дослідження виявлено, що найбільш повну інформаційну базу стосовно 
конкретних цифр видатків можно одержати у розпорядників бюджетних коштів. 
            
2.4.2. Аналіз виконання бюджету за 9 місяців 2009 року у гуманітарнії сфері 
 
            Результати аналізу виконання міського бюджету за 9 місяців 2009 року наведено нижче у 
таблиці та на діаграмі. 
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                                                                                                                                       Таблиця № 4 

Аналіз виконання бюджету у гуманітарній сфері за 9 місяців 2009 р. (тис. грн.) 
  
 

Коди 
функціо-
нальної 
класиці-
кації 

Видатки міського бюджету 
за функціональною 

структурою 

Звіт про 
виконання 
бюджету за 
1 квартал 

2009 р. 

Звіт про 
виконання 
бюджету за 
1 півріччя 

2009 р. 

Звіт про 
виконання 
бюджету за 
9 місяців 

2009 р. 

План на 
2009 рік з 
урахуван-
ням змін від   

28.12.09 

Відсоток 
виконання 
плану за 9 
місяців з 
урахуван-
ням змін 

070000 Освіта, утримання установ та 
закладів, разом 12 590,80 29 525,04 47 047,01 67 127,60 70,30% 

110000 Культура і мистецтво, всього 11 065,24 27 868,82 40 372,89 61 094,74 66,08% 

130000 Фізична культура і спорт, 
всього 2 721,79 6 873,48 11 402,32 18 535,84 61,51% 

Усього виконано 26 377,83 64 267,33 98 822,22 146 758,18 67,43% 
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Показники діаграми вказують на наявність тенденції фактичного виконання бюджету у 

гуманітарній сфері, тобто всі бюджетні кошти витрачаються. Але за напрямком утримання установ 
культури і мистецтва спостерігається нестабільність та нерівномірність фактичного виконання 
бюджету.   
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                                                                                                                          Таблиця № 5 
Аналіз виконання бюджету за 9 місяців 2009 року у фінансуванні 

видатків на утримання установ і закладів освіти (тис. грн.)  
 

Коди 
функціональної 
класифікації 

Видатки міського бюджету за 
функціональною структурою 

План на 2009 
рік з 

урахуванням 
змін від   
28.12.09 

Виконано за 
9 місяців 
2009 року 

Відсоток 
виконання 
плану  з 

урахуванням 
змін 

1 2 3 4 5 
070000 Освіта, всього 67 127,597 47 047,013 70,09% 
070101 Дошкільні заклади освіти 1 798,124 1 251,198 69,58% 

070201 Загальноосвітні школи, спеціалізовані 
школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 33 896,266 24 635,324 72,68% 

070202 Вечірні (змінні) школи 792,823 524,370 66,14% 

070301 
Загальноосвітні школи-інтернати, 
загальноосвітні санаторні 
школи-інтернати 

2 404,669 1 589,627 66,11% 

070303 Дитячі будинки (в тому числі 
сімейного типу, прийомні сім’ї) 7 486,225 5 371,534 71,75% 

070304 

Спеціальні загальноосвітні школи-
інтернати, школи та інші заклади 
освіти для дітей з вадами фізичного 
чи розумового розвитку 

2 688,223 1 944,149 72,32% 

070401 Позашкільні заклади освіти, заходи 
із позашкільної роботи з дітьми 8 499,102 5 374,291 63,23% 

070802 Методична робота, інші заходи у 
сфері народної освіти 6 697,290 4 710,739 70,34% 

070803 
Служби технічного нагляду за 
будівництвом і капітальним 
ремонтом 

322,415 209,281 64,91% 

070804 Централізовані бухгалтерії обласних, 
міських, районних відділів освіти 743,644 495,315 66,61% 

070806 Інші заклади освіти 944,599 644,872 68,27% 
070807 Інші освітні програми 200,000 199,884 99,94% 

070808 

Допомога дітям-сиротам та дітям, 
позбавленим батьківського 
піклування, яким виповнюється  
18 років 

25,440 6,360 25,00% 

070809 

Здійснення виплат, визначених 
Законом України «Про ре структури-
зацію заборгованості з виплат, 
передбачених ст. 57 ЗУ "Про освіту" 
педагогічним, науково-педагогічним 
та іншим категоріям працівників 
навчальних закладів» 

628,777 90,069 14,32% 

 
При тому що  допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким 

виповнюється 18 років збільшено згідно останнім змінам у бюджету від 28.12.09 року за 9 місяців 
2009 року виконання по цім видаткам склало тількі 25%. 

Найменьший процент виконаня за 9 місяців 2009 року 14,35%,  по коду 070809 «Здійснення 
виплат, визначених Законом України "Про реструктуризацію заборгованості з виплат, передбачених 
ст. 57 ЗУ "Про освіту" педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників 
навчальних закладів». Інформація стосовно таких низьких процентів виконання бюджету відсутня. 
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2.4.3. Аналіз планування та виконання бюджетного плану за 9 місяців 2009 року по кодам 
010116, 240900,150101, 091108. 
 
         У цьому пункті наведені дані по наступних кодах функціональної класіфікаціі (далі код): 

-   код 010116 – утримання апарату управління органів місцевого самоврегування; 
-   код 240900 – цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування;  
-   код 150101 – капітальні вкладення;  
- код 091108 – виконання заходів з оздоровлення та відпочинку дітей (крім чорнобильців).  
Ця інформація щодо планування та виконання бюджету по кодах наведена у розділі по всіх 

розпорядниках бюджетних коштів в цілому, тому що у звітах, надрукованих у газеті «Наше місто», 
немає розподілу на освіту, культуру, фізкультурні та інші заклади. Додатково  у розділі надана 
інформація стосовно планових цифр по гуманітарних напрямках. 

                                                                                                                             Таблиця № 6 
 

Видатки на оздоровлення дітей у 2009 році (тис. грн.) 
(код функціональної класифікаціі – 091108) 

План на 2009 р.   930,080
Звіт про виконання бюджету за 1 квартал 2009 р. 0
Звіт про виконання бюджету за 1 півріччя 2009 р. 85,504
Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2009 р. 786,263
План на 2009 р. з урахуванням змін від  28.12.09   805,110
Відсоток виконання плану за 9 місяців 2009 р. з урахуванням змін 97,66%
Зменшено планування з урахуванням плану бюджету та останніх змін 124,970
 

Відсутність повної інформації стосовно виконання бюджету у рамках програм у гуманітарній 
сфері не дає можливості громадянам побачити результати стосовно якісних показників.  

Наприклад, відсутня інформація про те, скільки оздоровлено дітей, скільки охоплено 
безкоштовним харчуванням тощо.  

Щодо виконання бюджету розвитку, ми маємо узагальнену інформацію стосовно виконання 
планових показників по всіх розпорядниках коштів взагалі та план у розрізі розпорядників.  
 
 

                                                                                                                                                Таблиця № 7 
 

Видатки на капітальні вкладення (усього) по всіх розпорядниках бюджетних 
коштів у 2009 році (тис. грн.)  (код функціональної класифікаціі – 150101 ) 

План на 2009 р.  55 777,216

Звіт про виконання бюджету за 1 квартал 2009 р. 1 781,792

Звіт про виконання бюджету за 1 півріччя 2009 р. 3 882,650

Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2009 р. 10 298,496

План на 2009 р. з урахуванням змін від 28.12.09  54 701,768

у т.ч. у гуманітарній сфері 4 642,399

Відсоток виконання плану за 9 місяців 2009 р. з урахуванням змін 18,83%

Зменшено планування з урахуванням плану бюджету та останніх змін 1 075,448
 
Тільки незначні офіційні коментарі до звіту про виконання бюджету за 9 місяців 2009 рік дають 

нам можливість зробити такі висновки. 
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На виконання заходів Програми подальшого розвитку та організації харчування учнів 
загальноосвітніх середніх шкіл міста на 2007 – 2011 роки, за даними звіту, придбано для 140 
шкільних їдалень техніки на суму 997 700 грн.: 

- 24 електроплити; 
- 30 холодильників;  
- 27 картоплечисток та овочерізок; 
- 19 м’ясорубок; 
- 32 ванни миючі 
та інше. 
 
На виконання Програми інформатізації освіти та створення єдиного інформаційного простору у 

закладах освіти на 2008 – 2011 роки здійсненно оновлення ком’пьютерної техніки у школах міста. За 
інформацією, наданою нам представником фінансового департаменту у соціально-культурній сфері, 
за 2009 рік на виконання Програми інформатизації направлено 1 799 000 грн. та придбано 311 
одиниць ком’пьютерної техникі, у тому чіслі 9 комп’ютерних класів та 6 інтерактивних дошок, 
здійснено монтаж локальних мереж. Нами планується відправити запити у заклади, куди вони були 
передані. У 2008 році придбані 581 одиниця ком’пьютерної техніки, обладнання для шкільних 
їдалень, меблі на суму 2 516 578 грн. 

У 2008 проведені капітальни ремонти: 
- опалення та водопостачання на суму 130 000 грн. 
- покрівель та приміщень на суму 1 200 000 грн. 
Крім цього, у 2008 році витрачено 3 107 476 грн. на капітальний ремонт пріміщень, фасадів, 

будівель, покрівель та аварійні роботи.  
Поточні ремонти: 
- приміщень освітніх закладів на суму 335 400 грн. 
- теплотрас холодного водопостачання на суму 36 800 грн. 
 
У 2009 проведені капітальни ремонти закладів освіти на суму 19 571 800 грн.: 
- опалення та водопостачання у 78 закладах освіти на суму 3 975 300 грн.; 
- покрівель та приміщень у 104 закладах освіти на суму 9 062 000 грн.; 
- здійснено заміну вікон у 42 закладах освіти на суму 1 899 000 грн.; 
- проведені роботи щодо посилення конструкції будівель середніх шкіл №№ 32, 34, 135 та 

дошкільного навчального закладу № 108 на загальну суму 1 521 900 грн.; 
- відремонтовані спортивні зали на суму 1 121 700 грн.; 
- відремонтовані харчоблоки у 8 закладах на суму 876 300 грн.; 
- здійснені роботи з ремонту огорожі у 6 закладах на суму 336 700 грн. 
На виконання Програми правової освіти населення на 2002 – 2012 рр. направлено 199 900 000 

грн. у 2009 році, у тому чіслі на забезпечення вільного доступу до джерел правової інформації. 
Нами наведена інформація стосовно видатків на утримання апарату управління за 9 місяців 

2009 року.  
                                                                                                                                    Таблиця № 8 

 
Видатки на органи місцевого самоврядування, утримання апарату управління  

у 2009 році (тис. грн.) (код функціональної класифікаціі – 010116) 
План на 2009 р.   49 570,813 

Звіт про виконання бюджету за 1 квартал 2009 р. 7 145,104 

Звіт про виконання бюджету за 1 піввріччя 2009 р. 18 447,759 

Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2009 р. 30 993,237 

План на 2009 р. з урахуванням змін від 28.12.09   47 301,871 
у т.ч. у гуманітарній сфері з урахуванням Управління  охорони  
культурної спадщини 2 194,529 

Відсоток виконання плану за 9 місяців 2009 р. з урахованням змін 65,52% 

Зменьшено планування з урахуванням плану бюджету та останніх змін 2 268,942 
          
 У загальних запланованих видатках бюджету витрати на утримання апарату управління  складають 
2,24%. 
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                                                                                                                                                         Таблиця № 9 
 

 
 

Розкриття інформації стосовно цієї статті у звіті за 9 місяців 2009 року: «За рахунок надходжень 
до цільового фонду міської ради на фінансування витрат направлено 21,1 млн. грн., в тому числі на 
роботи, пов'язані з будівництвом». 

 
2.4.4. Інформація від фінансового департаменту у соціально-культурній сфері 
 

                   Таблиця № 10 
                                              Виконання бюджету по галузі «Освіта» у 2009 році 

               
КФК Назва головних розпорядників 

бюджетних коштів  Уточн. план 
(тис. грн.) 

Виконано 
(ФН.) 

ВІДХ. 
(%) 

1 2 3 4 5 6 
70000 Всього по освіті 613 119,229 642 459,186 586 400,071 91,30% 
1111 Заробітна плата 334 855,934 334 612,996 323 109,369 96,60% 
1120 Нарахування на заробітну плату 121 890,035 122 164,056 117 703,093 96,30% 
1131 Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар 2 105,145 5 964,905 5 415,478 90,80% 
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 190,752 232,045 221,297 95,40% 
1133 Продукти харчування 27 394,489 26 807,379 22 803,532 85,10% 
1134 М'який інвентар та обмундирування 737,088 1 027,297 843,731 82,10% 

1135 Оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів 647,087 705,791 541,027 76,70% 

1136 Оренда 65,010 61,935 61,433 99,20% 

1137 
Поточний ремонт обладнання, івентарю та 
будівель, технічне обслуговування 
обладнання 

6 880,841 7 771,352 5 822,906 74,90% 

1138 Послуги зв'язку 607,432 590,299 461,971 78,30% 
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 4 029,123 5 329,476 3 745,048 70,30% 
1140 Видатки на відрядження 109,179 151,239 98,858 65,40% 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 85 596,912 96 513,358 76 582,775 79,30% 

1172 
Окремі заходи розвитку по реалізаії  
державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 

257,860 245,997 223,888 91,00% 

1310 Поточні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям 219,606 219,606 219,600 100,00% 

1343 Інші поточні трансферти населенню 11 276,954 11 353,471 4 299,463 37,90% 
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 16 255,782 28 707,984 24 246,602 84,50% 

2110 Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування 2 985,782 5 094,319 4 674,809 91,80% 

2133 Капітальний ремонт 13 270,000 23 613,700 19 571,793 82,90% 

Створення цільових фондів по всіх розпорядниках бюджетних коштів у 2009 році  
(код функціональної класифікаціі – 240900) 

План на 2009 рік   34 913,000 

Звіт про виконання бюджету за 1 квартал 2009 р. 7 516,726 

Звіт про виконання бюджету за 1 піввріччя 2009 р. 12 661,509 

Звіт про виконання бюджету за 9 місяців 2009 р. 18 986,522 

План на 2009 р. з урахуванням змін від 28.12.09   33 713,006 

у т.ч. у  гуманітарній сфері з урахуванням Управління  охорони культурної спадщини 5 170,794 

Відсоток виконання плану за 9 місяців 2009 р. з урахованням змін 56,32% 

Зменьшено планування з урахуванням плану бюджету та останніх змін 1 199,994 

Nikoda
Line
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1 2 3 4 5 6 

70101 Дошкільні навчальні заклади, всього  168 038,312 179 214,749 160 399,293 89,50% 

1111 Заробітна плата 90 336,002 91 186,234 85 806,676 94,10% 
1120 Нарахування на заробітну плату 32 881,798 33 221,311 31 305,605 94,20% 
1131 Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар 373,141 1 382,624 1 268,388 91,70% 
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 56,546 65,675 62,745 95,50% 
1133 Продукти харчування 12 471,148 12 481,298 10 140,478 81,20% 
1134 М'який інвентар та обмундирування 81,410 130,625 53,260 40,80% 

1135 Оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів       0,00% 

1136 Оренда 0,004 0,002 0,001 50,00% 

1137 
Поточний ремонт обладнання, івентарю та 
будівель, технічне обслуговування 
обладнання 

817,529 1 770,311 984,367 55,60% 

1138 Послуги зв'язку 112,805 110,575 85,231 77,10% 
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 666,795 870,990 537,409 61,70% 
1140 Видатки на відрядження 1,060 1,060 0,871 82,20% 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 27 182,374 30 787,896 24 101,419 78,30% 

1172 
Окремі заходи розвитку з реалізації  
державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 

17,000 11,375 8,374 73,60% 

1310 Поточні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям       0,00% 

1343 Інші поточні трансферти населенню       0,00% 
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3 040,700 7 194,773 6 044,469 84,00% 

2110 Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування 31,700 398,353 385,673 96,80% 

2133 Капітальний ремонт 3 009,000 6 796,400 5 658,796 83,30% 

70201 Загальноосвітні школи, всього 361 195,020 381 916,549 357 132,443 93,50% 
1111 Заробітна плата 210 412,375 209 782,650 204 480,621 97,50% 
1120 Нарахування на заробітну плату 76 593,247 76 624,502 74 419,824 97,10% 
1131 Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар 782,767 3 285,096 3 027,525 92,20% 
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 76,320 99,660 95,926 96,30% 
1133 Продукти харчування 12 566,863 12 348,783 10 726,990 86,90% 
1134 М'який інвентар та обмундирування 195,495 264,891 219,249 82,80% 

1135 Оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів 141,150 147,324 80,656 54,70% 

1136 Оренда       0,00% 

1137 
Поточний ремонт обладнання, івентарю та 
будівель, технічне обслуговування 
обладнання 

1 969,273 3 661,193 2 912,582 79,60% 

1138 Послуги зв'язку 322,827 311,930 253,094 81,10% 
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 1 951,735 2 754,447 1 888,533 68,60% 
1140 Видатки на відрядження 28,320 26,720 16,117 60,30% 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 51 469,976 57 344,928 46 170,015 80,50% 

1172 
Окремі заходи розвитку з реалізації  
державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 

19,300 11,484 9,982 86,90% 

1310 Поточні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям       0,00% 

1343 Інші поточні трансферти населенню 56,372 53,066 1,445 2,70% 
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 4 609,000 15 199,875 12 829,884 84,40% 

2110 Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування 128,000 1 564,550 1 350,641 86,30% 

2133 Капітальний ремонт 4 481,000 13 635,300 11 479,243 84,20% 
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1 2 3 4 5 6 
70303 Дитячі будинки, всього 14 794,011 16 960,885 15 160,922 89,40% 
1111 Заробітна плата 5 525,808 5 529,870 5 483,038 99,20% 
1120 Нарахування на заробітну плату 2 011,396 2 027,767 2 001,455 98,70% 
1131 Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар 213,314 374,874 287,092 76,60% 
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 51,236 59,236 56,126 94,70% 
1133 Продукти харчування 2 073,940 1 745,600 1 710,630 98,00% 
1134 М'який інвентар та обмундирування 407,143 560,664 504,107 89,90% 

1135 Оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів 171,400 233,064 191,959 82,40% 

1136 Оренда       0,00% 

1137 
Поточний ремонт обладнання, івентарю та 
будівель, технічне обслуговування 
обладнання 

191,285 510,483 289,896 56,80% 

1138 Послуги зв'язку 15,762 15,762 12,877 81,70% 
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 298,395 387,659 323,807 83,50% 
1140 Видатки на відрядження 6,000 70,000 55,306 79,00% 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 1 675,155 2 145,451 1 776,021 82,80% 

1172 
Окремі заходи розвитку з реалізації  
державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 

0,600 3,242 2,642 81,50% 

1310 Поточні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям       0,00% 

1343 Інші поточні трансферти населенню 1 752,577 1 796,577 1 787,884 99,50% 

2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 400,000 1 500,636 678,082 45,20% 

2110 Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування 0,000 217,098 37,098 17,10% 

2133 Капітальний ремонт 400,000 1 283,500 640,984 49,90% 
70401 Позашкільні заклади, всього 18 830,033 19 705,969 18 118,451 91,90% 
1111 Заробітна плата 11 078,708 10 798,912 10 481,588 97,10% 
1120 Нарахування на заробітну плату 4 032,607 3 932,001 3 798,707 96,60% 
1131 Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар 166,669 231,848 208,522 89,90% 
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали   0,500 0,000 0,00% 
1133 Продукти харчування       0,00% 
1134 М'який інвентар та обмундирування 14,500 33,497 29,496 88,10% 

1135 Оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів 139,457 141,641 139,560 98,50% 

1136 Оренда 15,003 11,930 11,442 95,90% 

1137 
Поточний ремонт обладнання, івентарю та 
будівель, технічне обслуговування 
обладнання 

104,890 344,202 257,868 74,90% 

1138 Послуги зв'язку 36,243 35,417 25,376 71,60% 
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 285,361 361,190 270,556 74,90% 
1140 Видатки на відрядження 21,250 11,263 7,242 64,30% 

1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 706,379 3 257,776 2 393,075 73,50% 

1172 
Окремі заходи розвитку з реалізації  
державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 

1,360 1,035 1,035 100,00% 

1310 Поточні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям 219,606 219,606 219,600 100,00% 

1343 Інші поточні трансферти населенню 5,000 5,000 5,000 100,00% 
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 3,000 320,151 269,384 84,10% 

2110 Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування 3,000 111,219 103,219 92,80% 

2133 Капітальний ремонт   208,900 166,165 79,50% 
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1 2 3 4 5 6 
70802 Методична робота та iнші заходи, всього 14 462,835 8 605,995 8 249,875 95,90% 
1111 Заробітна плата 2 142,978 2 130,511 1 946,269 91,40% 
1120 Нарахування на заробітну плату 780,031 779,995 720,114 92,30% 
1131 Предмети, матеріали, обладнання та iнвентар 152,432 291,969 285,228 97,70% 
1132 Медикаменти та перев'язувальні матеріали       0,00% 
1133 Продукти харчування       0,00% 
1134 М'який інвентар та обмундирування       0,00% 

1135 Оплата транспортних послуг та утримання 
транспортних засобів 3,700 1,700 1,700 100,00% 

1136 Оренда 50,001 50,001 49,990 100,00% 

1137 
Поточний ремонт обладнання, івентарю та 
будівель, технічне обслуговування 
обладнання 

3 253,620 1 016,487 1 011,188 99,50% 

1138 Послуги зв'язку 9,688 10,386 7,265 69,90% 
1139 Оплата інших послуг та інші видатки 70,099 143,762 137,181 95,40% 
1140 Видатки на відрядження 9,564 6,310 3,123 49,50% 
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 54,722 60,172 39,513 65,70% 

1172 
Окремі заходи розвитку з реалізації  
державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку 

  0,136 0,136 100,00% 

1310 Поточні трансферти підприємствам, 
установам, організаціям       0,00% 

1343 Інші поточні трансферти населенню 36,000 36,000 36,000 100,00% 
2000 КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ 7 900,000 4 078,566 4 012,168 98,40% 

2110 Придбання обладнання i предметів 
довгострокового користування 2 800,000 2 764,116 2 760,556 99,90% 

2133 Капітальний ремонт 5 100,000 1 314,500 1 251,612 95,20% 
 

Розшифровка видатків у галузі "Культура та мистецтво" за 2009 piк (грн.) 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                            Таблиця № 11 

ЗВЕДЕННЯ 
Затверджений план на 

2009 piк 
Уточнений план на 

2009 piк 
Фактичні видатки 

за 2009 piк 
Kacoвi видатки 
за 2009 pік 

КЕ
КВ 

Загальний 
фонд 

Спец. 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спец. 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спец. 
фонд 

Загальний 
фонд 

Спец. 
фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1000 53182752,00 3938909,00 54678940,64 5010271,70 52238180,57 4507506,18 52369802,19 4500432,96 
1111 29025389,00 2565199,00 29497629,00 2971319,69 29429402,37 2756389,39 29429499,10 2756389,39 
1120 10508389,00 933647,00 10680077,34 1085063,05 10633875,27 980208,01 10636342,80 980247,99 
1130 3034973,00 422309,00 3570811,71 767594,90 2786185,87 591159,43 2623068,00 584216,23 
1131 1357900,00 187099,00 1378141,95 354320,17 970424,29 271553,98 1088446,32 269987,66 
1132 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1133 69723,00 0,00 125392,00 17273,26 72890,86 15236,26 72890,80 15236,26 
1134 18577,00 0,00 42637,00 6549,27 37067,86 6546,27 35067,86 6546,27 
1135 114969,00 2000,00 128208,00 10874,50 107188,93 10744,34 102084,48 8691,14 
1136 174860,00 0,00 195423,00 1,00 172528,84 1,00 175841,26 1,00 
1137 215968,00 82610,00 352483,60 196234,30 336796,43 130460,84 262675,96 127380,24 
1138 111514,00 15532,00 111774,00 17818,00 97702,46 13487,76 97355,36 13452,68 
1139 971462,00 135068,00 1236752,16 164524,40 991586,20 143128,98 788705,96 142920,98 
1140 82538,00 1668,00 73711,84 26991,60 58104,54 26663,06 55816,86 26663,06 
1160 2923678,00 16086,00 2999027,00 24132,46 2526910,28 17916,29 2507026,76 17916,29 
1161 1769951,00 0,00 1984349,00 422,00 1599410,32 73,55 1584943,95 73,55 
1162 54745,00 20,00 51732,00 1520,00 48938,65 145,19 48938,65 145,19 
1163 494487,00 15644,00 432051,00 17890,46 406114,64 13948,32 406116,89 13948,32 
1164 210003,00 422,00 222813,00 0,00 169442,88 0,00 169442,88 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1165 368092,00 0,00 281682,00 4300,00 271184,39 3749,23 271184,39 3749,23 
1166 26400,00 0,00 26400,00 0,00 31819,40 0,00 26400,00 0,00 
1172 1901500,00 0,00 1906854,00 135170,00 1878444,13 135170,00 1873474,13 135000,00 
1300 5706285,00 0,00 5950829,75 0,00 4925258,11 0,00 5244574,54 0,00 
1310 4719965,00 0,00 4964509,75 0,00 4817975,18 0,00 4790116,06 0,00 
1343 986320,00 0,00 986320,00 0,00 107282,93 0,00 454458,48 0,00 
2000 4870564,00 108625,00 4731779,72 258366,92 3585693,96 241294,56 3503769,13 241241,96 
2110 1910093,00 58625,00 1846638,20 255952,92 1646401,12 238880,56 1365804,62 238827,96 
2133 2910471,00 50000,00 2787161,40 2414,00 1841874,26 2414,00 2040545,93 2414,00 
2410 50000,00 0,00 97980,12 0,00 97418,58 0,00 97418,58 0,00 
РАЗОМ 58053316,00 3901644,00 59410720,36 5268638,62 55823874,53 4748800,74 55873571,32 4741674,92 

 

 61954960,00 64679358,98 60572675,27 - 94% 60615246,24 
 

           Фінансовий департамент у соціально-культурній сфері надав нам також звіт щодо використаня 
коштів на доручення виборців депутатам Дніпропетровської міської ради V скликання за 2009 рік.  
            Аналіз цієї інформації буде наданий після її обробки. 
 

 
РОЗДІЛ 3. ВИСНОВКИ 

 
1. Інформаційна база Дніпропетровської міської ради в Інтернеті потребує внесення змін до 

структури та змісту.  
2. При проведенні моніторингу бюджету стосовно видатків для отримання повної інформації 

необхідно надавати запити на конкретних розпорядників бюджетних коштів.  
3. Запити стосовно виконання бюджету повинні надаватися з урахуванням термінів звітування 

та строків, встановлених установам для узагальнення та надання відповідей.  
4. Необхідно доопрацювати порядок допуску громадських організації до бюджетного процесу та 

розробити порядок отримання громадянами інформації від органів влади. 
5. Приділяти більше уваги плануванню бюджету, залучати представників громадськості та 

аудиторів, враховувати думку громадян, що дозволить більш відповідально витрачати бюджетні 
кошти. 

6. У капітальному будівництві та капітальних видатках немає прозорості рівня цінових 
пропозицій, що спричиняє неможливість відстежити цю інформацію. 

7. Відсутність реальних санкцій до чиновників, недосконале бюджетне законодавство, 
відсутність інформації та її прозорості – це шлях до зростання корупції у бюджетному законодавстві. 

8. Треба запровадити незалежний аудит та оприлюднення його інформації стосовно 
ефективності виконання бюджетних програм, використання бюджетних коштів в цілому. 

9. Надавати повну інформацію щодо виконання програм розвитку по Дніпропетровську з 
наведенням зрозумілих, повних кількісних та якісних показників, яку можно було б співставляти з 
даними  попередніх періодів. 

10. Вважати неефективним витрачання бюджетних коштів за відповідною програмою, якщо 
поставлена мета не досягнута, оскільки ефективне бюджетування – шлях до економічного розвитку 
країни 

11. Регулярно проводити аналіз причин неефективного використання бюджетних коштів з участю 
представників громадськості та оприлюдненням цієї інформації у газеті «Наше місто», на сайті 
Дніпропетровської міської ради, в інших ЗМІ. 

 
 
Минає час, коли громадяни є споживачами державної політики. Сьогодні громадяни мають 

нагоду стати замовниками державної політики, формуючи свої вимоги і наполягаючи на їхньому 
дотриманні та виконанні.  
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     Проведення дослідження, а також відання цього Аналітичного звіту стало можливим 
завдяки підтримці Міжнародного фонду «Відродження    Цей Аналітичний звіт підготовлено 
за результатами моніторингу бюджету Дніпро-петровської міської ради в галузі освіти, 
культури, збереження національної пам’яті.  Моніторинг проводився  громадською 
організацією «Інститут суспільних досліджень» про-тягом року: з лютого 2009 по лютий 2010 
р.р. В звіті представлено методологію проведеного дослідження, а також його основні 
результати.                                   

ДОДАТКИ 

 Додаток 1 

Бюджетний календар 

Бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему, становить 1 календарний 
рік, який починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року. Бюджетний 
кодекс чітко встановлює граничні терміни прийняття відповідних рішень. 

Термін Державний бюджет Місцеві бюджети 

січень 
Затвердження розпису Державного бюджету України Затвердження розпису доходів і видатків місцевих 

бюджетів і кошторисів бюджетних установ 

лютий 

Визначення переліку статистичних показників для 
обрахунку міжбюджетних трансфертів 

Підготовка та подання на розгляд відповідним 
радам річного звіту про виконання місцевих 
бюджетів (у двомісячний строк після завершення 
відповідного бюджетного періоду) 

березень 

Збір статистичної інформації для визначення 
коригуючих коефіцієнтів та розрахунку 
міжбюджетних трансфертів 

Збір та подання Міністерству фінансів України 
статистичної Інформації для визначення 
коригуючих коефіцієнтів та розрахунку 
міжбюджетних трансфертів 

квітень 

До 1-го числа Національний банк України подає до 
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 
України проект основних засад грошово-кредитної 
політики та проект кошторису 

Аналіз статистичної інформації, оцінка виконання 
бюджету за попередній бюджетний період 

травень 

Не пізніше 1-го числа - подання річного звіту про 
виконання Закону «Про Державний бюджет України». 
Розгляд його Верховною Радою. Розгляд основних 
макропоказникІв економічного і соціального розвитку 
України. Аналіз виконання бюджету у поточному 
бюджетному періоді. Оцінка обсягу фінансування 
бюджету Складання пропозицій проекту Державного 
бюджету України. Не пізніше ніж за чотири дні до 
початку проведення парламентських слухань з питань 
бюджетної політики Кабінет Міністрів України подає 
до Верховної Ради України проект Основних напрямів 
бюджетної політики на наступний бюджетний період 

Підготовка та подання на розгляд відповідним 
радам звіту про виконання місцевих бюджетів (у 
двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду). Аналіз виконання бюджету в 
поточному році. Оцінка потреби фінансових 
ресурсів і визначення пріоритетів на наступний 
бюджетний період, розробка загальних цілей і 
фінансової політики регіону 

червень 
Не пізніше 1-го числа - парламентські слухання з 
питань бюджетної політики (з доповіддю про Основні 
напрями бюджетної політики на наступний 

Розробка та затвердження основних заходів із 
формування проекту бюджету на наступний 
бюджетний період відповідно до Основних 
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червень 

бюджетний період виступає прем'єр-міністр України 
або за його дорученням міністр фінансів України). 
Схвалення основних напрямів бюджетної політики на 
наступний бюджетний період 

напрямів бюджетної політики, визначених 
Кабінетом Міністрів України липень Інструкції 
щодо підготовки бюджетних запитів. Розроблення 
бюджетних запитів. Аналіз бюджетних запитів. 
Включення бюджетного запиту до пропозиції 
проекту Державного бюджету України. Розробка 
інструкції щодо підготовки бюджетних запитів 

серпень 

Подання проекту Закону «Про Державний бюджет 
України» Кабінету Міністрів України. Обґрунтування 
особливостей міжбюджетних взаємовідносин. Не 
пізніше 15-го числа - оприлюднення законів, які 
впливають на формування доходної та видаткової 
частини бюджетів 

Опрацювання спільно з Міністерством фінансів 
України методики, особливостей розрахунків та 
інших положень щодо формування міжбюджетних 
взаємовідносин на наступний бюджетний період. 
Підготовка та подання на розгляд відповідним 
радам звіту про виконання місцевих бюджетів (у 
двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду). Аналіз виконання бюджету в 
поточному році 

вересень 

Схвалення проекту закону Кабінетом Міністрів 
України. Не пізніше 15-го числа - подання проекту 
закону з відповідними матеріалами Верховній Раді 
України. Не пізніше 20-го - представлення проекту 
закону на пленарному засіданні Верховної Ради 
України. Не пізніше 22-го - опублікування проекту 
закону в газеті "Урядовий кур'єр" 

Опрацювання розрахунків прогнозних обсягів 
міжбюджетних трансфертів, методики їхнього 
визначення та інших показників, ухвалених 
Кабінетом Міністрів України. Опрацювання 
пропозицій щодо типової форми проекту рішення 
про місцевий бюджет, доведеної Міністерством 
фінансів України. 

жовтень 

Не пізніше 1-го числа - розгляд проекту закону в 
комітетах, депутатських фракціях і групах 
Верховної Ради України та подання пропозицій до 
Комітету з питань бюджету. Не пізніше 15-го - 
розгляд Комітетом з питань бюджету спільно з 
уповноваженими представниками Кабінету 
Міністрів пропозицій до проекту закону та 
підготовка висновків і пропозицій до нього. Розгляд 
проекту закону про Державний бюджет України в 
першому читанні. Не пізніше 20-го числа - 
прийняття проекту закону у першому читанні. 
Підготовка проекту закону до другого читання 

Подання пропозицій Міністерству фінансів 
України, Верховній Раді України щодо 
розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів 
та інших показників на наступний бюджетний 
період. Розробка та підготовка головними 
розпорядниками коштів місцевих бюджетів 
бюджетних запитів згідно з типовою формою та 
відповідними інструкціями в терміни та в 
порядку, що встановлені фінансовими органами 

 

 

 

листопад 

Не пізніше 3-го числа Кабінет Міністрів України 
подає доопрацьований проект закону відповідно до 
бюджетних висновків і порівняльну таблицю. 3 6-го 
Комітет з питань бюджету готує висновки щодо 
розгляду проекту закону у другому читанні. Не 
пізніше 20-го - прийняття проекту закону у другому 
читанні. Не пізніше 25-го - внесення проекту закону 
на розгляд у третьому читанні. Прийняття проекту 
закону у третьому читанні. 

Підготовка та подання на розгляд відповідним 
радам звіту про виконання місцевих бюджетів (у 
двомісячний строк після завершення відповідного 
бюджетного періоду). Аналіз виконання бюджету в 
поточному році. Аналіз бюджетних запитів і 
прийняття рішення щодо їхнього включення до 
проекту місцевого бюджету. Розробка проекту 
місцевого бюджету та підготовка проекту рішення 
на підставі положень і показників міжбюджетних 
відносин, доведених місцевим органам влади у 
тижневий термін після ухвалення Верховною Радою 
України Закону «Про Державний бюджет України» 
в другому читанні. 

грудень 
До 1-го числа - прийняття Закону «Про Державний 
бюджет України». Формування місцевих бюджетів 

Затвердження обласних, міських, районних 
бюджетів не пізніше ніж у двотижневий термін 
після офіційного опублікування Закону «Про 
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грудень 

Державний бюджет України». Затвердження 
міських (районного значення), районних у містах, 
селищних і сільських бюджетів не пізніше ніж у 
двотижневий термін після затвердження районного 
чи міського бюджету. Оприлюднення рішення про 
місцевий бюджет не пізніше 10 днів з дня його 
прийняття. Складання розпису доходів і видатків 
місцевих бюджетів, складання кошторисів 
бюджетних установ 

 

Додаток 2 

 Хронологічна матриця  

Заходи 

Місяць року 
Державний бюджет 

України Місцеві бюджети Громадські  організації 

 

Січень 

Не пізніше 12-го числа 
місяця, наступного за 
звітним 

 

 

 

Інформація про виконання  
Державного  бюджету 
України за підсумками 
кварталу та року. 

Місячний звіт про фактичні 
надходження податків  і  
зборів (обов'язкових 
платежів) та інших доходів 
до бюджету, місячний звіт 
про податкову 
заборгованість,  включаючи 
суми недоїмки та переплат 
(у галузевому і 
територіальному розрізі,  а 
також у розрізі джерел 
доходів та форм власності) 
надаються органами 
стягнення Верховній Раді 
України,  Кабінету 
Міністрів України, 
Рахунковій палаті та 
Міністерству фінансів 
України  не  пізніше 12-го 
числа   місяця, наступного 
за звітним 

 

 

Затвердження розпису 
доходів і видатків місцевих 
бюджетів і кошторисів 
бюджетних установ 

 

Формування експертних 
комісій (груп),  

проведення семінарів, 
тренінгів. 

Підготовка запитів про 
виконання бюджету  до 
органів місцевого 
самоврядування 

 

Лютий 

Не пізніше 15-го числа 
місяця, наступного за 
звітним 

 

 

Місячна звітність про 
виконання Державного 
бюджету України надається  
Державним казначейством 
України Верховній Раді 
України, Кабінету 
Міністрів  України, 

 

Квартальний та  річний 
звіти про  виконання 
місцевого бюджету 
подаються  до Верховної 
Ради Автономної 
Республіки Крим, 
відповідної  ради  Радою 

 

Направлення  запитів 
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Рахунковій  палаті та 
Міністерству фінансів 
України не  пізніше 15-го 
числа  місяця, наступного  
за звітним. 

Звіт про бюджетну 
заборгованість  надається 
не  пізніше 15-го числа  
другого місяця, наступного 
за звітним 

міністрів  Автономної 
Республіки Крим, місцевою 
державною адміністрацією,  
виконавчим органом 
відповідної ради чи  
міським, селищним,  
сільським головою  (у разі, 
якщо відповідні  виконавчі 
органи не  створені) у 
двомісячний  строк після 
завершення відповідного 
бюджетного періоду.  
Перевірка звіту 
здійснюється Рахунковою 
палатою Автономної 
Республіки  Крим  (щодо 
використання органами  
виконавчої  влади коштів 
бюджету Автономної 
Республіки Крим) чи 
комісією з питань  бюджету 
відповідної  ради, після 
чого відповідні ради 
затверджують звіт про 
виконання бюджету або 
приймають інше рішення з 
цього приводу 

 

Березень 

Не пізніше 1-го березня 
року, що наступає за роком 
звіту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 20-го березня 

 

 

 

 

Інформація  про  виконання  
Державного бюджету 
України та місцевих 
бюджетів   (крім   бюджетів   
сіл   і  селищ)  підлягає 
обов'язковій публікації не 
пізніше 1-го березня року,  
що наступає за роком звіту:  
Державного  бюджету 
України – в  газетах "Голос 
України" та "Урядовий 
кур'єр";  місцевих  
бюджетів – у газетах, 
визначених відповідними 
радами. 

 Міністерство фінансів 
України за  участю 
Комітету Верховної  Ради  
України  з  питань  
бюджету,  Рахункової 
палати   здійснює  публічне  
представлення  звіту  про  
виконання Державного 
бюджету України за 
попередній рік у розрізі 
економічної класифікації  
видатків до 20-го березня.  
Інформація  про  час  і  
місце публічного 
представлення  
публікується  разом   із   

 

Інформація  про  виконання  
місцевих   бюджетів   (крім   
бюджетів   сіл   і  селищ)  
підлягає обов'язковій 
публікації не пізніше 1-го 
березня року,  що наступає 
за роком  звіту,  у  газетах, 
визначених відповідними 
радами. 

Публічне представлення   
звітів   (у   розрізі    
економічної класифікації  
видатків)  про  виконання  
місцевих  бюджетів  (крім 
бюджетів сіл і селищ).  
Інформація  про час  і місце 
публічного представлення 
звітів публікується разом із 
звітом про виконання 
відповідних  бюджетів.  До  
звітів  додається 
розшифровка   (деталізація)  
витрат  за  статтями,  розмір  
яких перевищує  (крім  
заробітної  плати  з  
нарахуваннями  на  неї  та 
комунальних платежів):  
для бюджету міста Києва – 
2 млн.  гривень; для 
бюджету Автономної 
Республіки Крим, обласних 

  

Аналіз  реалізації цільових 
програм: 

- відповідність змісту 
загальнодержавних 
програм;  

- спрямування на 
розв'язання соціальних 
проблем;  

- забезпечення 
ефективності виконання 
програми;  

- економічність форм і 
методів виконання 
програми, а також 
очікуваний результат;  

- забезпечення поєднання 
бюджетних і 
позабюджетних коштів. 

Контроль над дотриманням 
зазначених вимог 
здійснюється шляхом 
проведення моніторингу.  

У випадку, якщо більшість 
програм складається з 
декількох заходів 
(підпрограм) і мають 
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Березень 

 

звітом   про   виконання 
Державного бюджету 
України  

 

бюджетів, бюджету міста 
Севастополя – 1 млн.  
гривень;  для бюджетів 
міст, районів – 500 тис. 
гривень 

тривалий період реалізації, 
моніторинговою групою 
здійснюється переважно 
моніторинг окремих заходів 
у рамках програми 

 

 

Квітень 

До 1-го квітня року,  що 
передує плановому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 До 15-го квітня 

 

 

Національний  банк  
України  до 1-го квітня 
року,  що передує 
плановому,  подає до 
Верховної Ради України та 
Кабінету  Міністрів 
України:  

     1) проект   основних   
засад  грошово-кредитної  
політики  на наступний 
бюджетний період;  

     2) проект кошторису 
доходів та видатків  
Національного  банку 
України на наступний 
бюджетний період. 

Головні розпорядники   
коштів Державного   
бюджету України 
здійснюють публічне 
представлення звітів про 
витрачання  бюджетних 
коштів у розрізі 
економічної класифікації 
видатків до 15-го квітня 

 

Аналіз статистичної 
інформації, оцінка 
виконання бюджету за 
попередній бюджетний 
період 

 

Для визначення 
відповідності здійснюваних 
заходів методика 
моніторингу передбачає 
виконання методу 
спостереження. З метою 
звітності заповнюється 
бланк проведення 
спостереження 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

Не пізніше 1-го травня 
року, наступного за 
звітним. 

 

 

Травень 

До 28-го травня 

 

Річний  звіт  про  виконання  
закону  про Державний 
бюджет України  подається  
Кабінетом  Міністрів  
України  Верховній  Раді 
України не пізніше 1-го 
травня року, наступного за 
звітним. 

Кабінет  Міністрів України 
подає до Верховної Ради 
України проект Основних 
напрямів бюджетної 
політики на наступний 
бюджетний період не 
пізніше, ніж за чотири 
робочих дні до початку 
проведення парламентських 
слухань з питань 
бюджетної  політики  на  
наступний бюджетний 
період 

 

Підготовка та подання на 
розгляд відповідним радам 
звіту про виконання 
місцевих бюджетів (у 
двомісячний строк після 
завершення відповідного 
бюджетного періоду). 
Аналіз виконання бюджету 
в поточному році. Оцінка 
потреби фінансових 
ресурсів І визначення 
пріоритетів на наступний 
бюджетний період, 
розробка загальних цілей і 
фінансової політики 
регіону 

 

Анкетування учасників 
програми і організаторів, 
аналіз програмної 
документації та 
інформаційних матеріалів 
програм 
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Червень 

Не пізніше 1-го червня 

 

Не пізніше 1-го червня або 
першого наступного за цією 
датою дня пленарних 
засідань Верховної Ради  
України у  Верховній  Раді 
України  відбуваються  
парламентські  слухання  з 
питань бюджетної політики 
на наступний бюджетний 
період.  З доповіддю про  
Основні напрями  
бюджетної політики на 
наступний бюджетний 
період виступає Прем'єр-
міністр України або за його  
дорученням  Міністр  
фінансів України 

 

Розробка та затвердження 
основних заходів з 
формування проекту 
бюджету на наступний 
бюджетний період 
відповідно до Основних 
напрямів бюджетної 
політики, визначених 
Кабінетом Міністрів 
України  

 

 

  

Липень 

 

За   результатами  
парламентських  слухань  
Верховна  Рада України 
приймає постанову  про  
схвалення  або  взяття  до  
відома Основних   напрямів  
бюджетної  політики  на  
наступний  бюджетний 
період. Зазначена постанова 
може містити пропозиції 
Верховної Ради України   
до  проекту  Основних  
напрямів  бюджетної  
політики  на наступний 
бюджетний період  

 

Інструкції щодо підготовки 
бюджетних запитів. 
Розроблення бюджетних 
запитів. Аналіз бюджетних 
запитів. Включення 
бюджетного запиту до 
пропозиції проекту 
Державного бюджету 
України. Розробка 
інструкції щодо підготовки 
бюджетних запитів 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серпень 

До 15-го серпня року,  що  
передує  плановому 

 

Серпень 

 

Закони  України,  які 
впливають на формування 
доходної чи видаткової  
частини бюджетів, повинні 
бути офіційно оприлюднені 
до 15-го  серпня  року,  що  
передує  плановому 

 

Опрацювання спільно з 
Міністерством фінансів 
України методики, 
особливостей розрахунків 
та інших положень щодо 
формування міжбюджетних 
взаємовідносин на 
наступний бюджетний 
період. Підготовка та 
подання на розгляд 
відповідним радам звіту 
про виконання місцевих 
бюджетів (у двомісячний 
строк після завершення 
відповідного бюджетного 
періоду). Аналіз виконання 
бюджету в поточному році 
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Вересень 

 

Не пізніше  
15-го вересня року, що 
передує плановому 

 

 

 

 

 

 

 

22-го вересня року, що 
передує плановому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабінет Міністрів України 
приймає постанову щодо 
схвалення  
проекту закону про 
Державний бюджет 
України та подає його 
разом  з відповідними 
матеріалами   Верховній   
Раді   України  не  пізніше  
15-го вересня року, що 
передує плановому. 

 

 

 

 

 

Проект закону про 
державний бюджет  
підлягає  обов'язковій  
публікації  в  газеті  
"Урядовий  кур'єр" не 
пізніше ніж через сім  
днів після його подання 
Верховній Раді України 

 

Опрацювання розрахунків 
прогнозних обсягів 
міжбюджетних 
трансфертів, методики їх 
визначення та інших 
показників, ухвалених 
Кабінетом Міністрів 
України. Опрацювання 
пропозицій щодо типової 
форми проекту рішення про 
місцевий бюджет, 
доведеної Міністерством 
фінансів України 
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Жовтень 

Не пізніше 1-го жовтня (6-
го жовтня, якщо проект 
бюджету був прийнятий  до  
розгляду  після  повторного 
подання Кабінетом 
Міністрів України) року, 
який передує плановому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не пізніше 15-го жовтня  
(20-го жовтня, якщо  проект  
бюджету  був  прийнятий  
до розгляду  після  
повторного  подання  
Кабінетом Міністрів 
України) року,   який   
передує   плановому 

 

 

 

 

Після  прийняття до 
розгляду представленого 
проекту закону про 
Державний бюджет 
України не пізніше 1-го 
жовтня (6-го  жовтня,  якщо 
проект  бюджету був 
прийнятий до розгляду 
після повторного подання 
Кабінетом Міністрів 
України) року,  який 
передує плановому, проект 
Закону «Про  Державний  
бюджет  України» 
розглядається  народними 
депутатами України,  а 
також у комітетах, 
депутатських фракціях та 
групах Верховної  Ради  
України.  Комітети  
Верховної Ради України 
формують свої пропозиції 
до проекту закону  про  
Державний  бюджет 
України і передають їх до 
Комітету Верховної Ради 
України з питань бюджету 
та призначають 
представників для участі у 
роботі  Комітету Верховної 
Ради України з питань 
бюджету. Після 1 жовтня (6 
жовтня, якщо проект 
бюджету був прийнятий  до  
розгляду  після  повторного 
подання Кабінетом 
Міністрів України) року, 
який передує плановому,/ 
Після цього прийняття 
пропозицій Комітетом 
Верховної  Ради  України  з  
питань бюджету 
припиняється. 

Комітет Верховної Ради 
України з питань бюджету 
не пізніше 15-го жовтня  
(20-го  жовтня,  якщо  
проект  бюджету  був  
прийнятий  до розгляду  
після  повторного  подання  
Кабінетом Міністрів 
України) року,   який   
передує   плановому,   
спільно   з   
уповноваженими 
представниками  Кабінету 
Міністрів України 
розглядає пропозиції до 
проекту Закону «Про 
Державний бюджет 
України» і  готує  Висновки  

 

Подання пропозицій 
Міністерству фінансів 
України, Верховній Раді 
України щодо розрахунків 
обсягів міжбюджетних 
трансфертів та інших 
показників на наступний 
бюджетний період. 
Розробка та підготовка 
головними розпорядниками 
коштів місцевих бюджетів 
бюджетних запитів згідно з 
типовою формою та 
відповідними інструкціями 
в терміни та порядку, що 
встановлені фінансовими 
органами 
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Жовтень 

 

 

 

 

 

 

 

До 15-го жовтня поточного 
року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не пізніше 20-го жовтня 
(25-го жовтня, якщо проект 
бюджету був прийнятий  до  
розгляду  після  повторного 
подання Кабінетом 
Міністрів України) року, 
що передує плановому 

та пропозиції  до  нього,  а 
також таблиці пропозицій 
суб'єктів права 
законодавчої ініціативи, які 
пропонується підтримати 
чи відхилити, і  приймає  з  
цього  приводу  відповідне 
рішення.  Показники,  що 
містяться  у  Висновках  та  
пропозиціях  до  проекту  
Закону  «Про Державний 
бюджет України», мають 
бути збалансованими.  

1.Висновки  та  
пропозиції  до  проекту 
закону про Державний 
бюджет України, а також 
таблиці пропозицій 
Апаратом Верховної Ради 
України  озповсюджуються  
серед  народних  депутатів  
України  не пізніше ніж за 
два дні до розгляду проекту  
закону  про  Державний 
бюджет України у першому 
читанні на пленарному 
засіданні Верховної Ради 
України. 

2.Факт  перевиконання  
доходної  частини  Держав-
ного бюджету України 
визнається за результатами 
офіційних висновків  
Рахункової палати  та 
Міністерства фінансів 
України щодо виконання 
Державного бюджету 
України за підсумками 
трьох кварталів у  разі  
перевищення показників  
доходів,  врахованих  у  
розписі державного 
бюджету на відповідний 
період,  більше ніж на  15  
відсотків.  Такі  висновки 
подаються  Комітету  
Верховної Ради України з 
питань бюджету до 15-го 
жовтня поточного року. 
Верховна Рада України 

приймає проект Закону 
«Про Державний бюджет 
України»  у першому 
читанні не пізніше 20-го 
жовтня (25-го жовтня, якщо 
проект бюджету був 
прийнятий  до  розгляду  
після  повторного подання 
Кабінетом Міністрів 
України) року, що передує 
плановому 
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Листопад 

Не пізніше 3-го листопада 
(8-го листопада,  якщо 
проект бюджету був 
прийнятий до розгляду 
після повторного подання 
Кабінетом  Міністрів 
України) року, що передує 
плановому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не пізніше 25-го листопада 
року, що передує 
плановому 

 

 

 

 

Після   прийняття  проекту  
Закону  «Про  Державний  
бюджет України» у 
першому читанні Кабінет 
Міністрів України у  
двотижневий термін  готує  
і  подає не пізніше 3-го 
листопада (8-го листопада,  
якщо проект бюджету був 
прийнятий до розгляду 
після повторного  подання 
Кабінетом  Міністрів 
України) року,  що передує 
плановому,  проект закону 
про Державний бюджет 
України,  доопрацьований 
відповідно до Бюджетних 
висновків Верховної Ради 
України, і порівняльну 
таблицю щодо їх 
врахування з 
умотивованими 
поясненнями  щодо  
неврахованих пропозицій. 

Розгляд проекту Закону 
«Про Державний бюджет        
України» у третьому 
читанні.  

Комітет  Верховної   Ради   
України   з   питань   
бюджету доопрацьовує 
проект закону про 
Державний бюджет 
України та вносить його на 
розгляд Верховної  Ради  
України  у  третьому  
читанні  не пізніше 25-го 
листопада року, що передує 
плановому 

 

Підготовка та подання на 
розгляд відповідним радам 
звіту про виконання 
місцевих бюджетів (у 
двомісячний строк після 
завершення відповідного 
бюджетного періоду). 
Аналіз виконання бюджету 
в поточному році. Аналіз 
бюджетних запитів і 
прийняття рішення щодо їх 
включення до проекту 
місцевого бюджету. 
Розробка проекту місцевого 
бюджету та підготовка 
проекту рішення на підставі 
положень і показників 
міжбюджетних відносин, 
доведених місцевим 
органам влади у тижневий 
термін після ухвалення 
Верховною Радою України 
Закону «Про Державний 
бюджет України» у 
другому читанні. 

 

У тижневий термін після  
ухвалення  Закону  «Про  
Державний бюджет   
України»  в  другому  
читанні  Кабінет  Міністрів 
України доводить Раді  
міністрів  Автономної  
Республіки Крим,  місцевим 
державним  адміністраціям  
та  виконавчим  органам 
відповідних рад положення 
та показники 
міжбюджетних відносин 
(обсяги  міжбюджетних 
трансфертів   для  
відповідних  бюджетів  і  
текстові  статті,  що 
визначають  особливості   
міжбюджетних   відносин   
на   наступний бюджетний 
період),  які були 
проголосовані Верховною 
Радою України при 
прийнятті  проекту  Закону  
«Про  Державний  бюджет  
України» у другому читанні 

 

 

 

На підставі проведеного 
моніторингу  
розробляються 
рекомендації для  
громадських організацій 
стосовно покращення рівня 
програм, вдосконалення 
механізмів їх реалізації, 
уточнення або розширення 
якості і змісту програм 
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Грудень 

До 1-го грудня року, що 
передує плановому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 14-го грудня року, що 
передує плановому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не   пізніше   31-го  грудня  
або  на  останній  день  
іншого бюджетного періоду 

 

 

Закон «Про Державний 
бюджет України»  
приймається  Верховною 
Радою України до 1-го 
грудня року, що передує 
плановому 

 

Бюджет  Автономної  
Республіки  Крим,  обласні  
і  районні бюджети, міські 
(міст Києва та Севастополя, 
міст республіканського 
Автономної  Республіки 
Крим і міст обласного 
значення) бюджети на 
наступний бюджетний 
період затверджуються 
рішенням Верховної  Ради 
Автономної  Республіки  
Крим,  відповідної  
обласної,  районної чи 
міської ради не пізніше ніж 
у двотижневий термін після  
офіційного опублікування 
закону про Державний 
бюджет України. 

Міські (міст районного 
значення) бюджети, 
районні у містах  
(якщо такі створено), 
селищні та сільські 
бюджети  на  наступний  
бюджетний  період  
затверджуються  відповідно 
до рішень міської,  
районної у місті,  селищної 
або сільської ради не  
пізніше  ніж  у  
двотижневий  термін після 
затвердження районного чи 
міського (міст  
Києва і Севастополя, міста 
республіканського 
Автономної Республіки  
Крим чи міста обласного 
значення) бюджету. 

Місцеві державні  
адміністрації та органи 
місцевого самоврядування 
забезпечують публікацію 
інформації про місцеві  
бюджети, в тому числі 
рішень про місцевий 
бюджет та періодичних 
звітів про їх виконання.  
Рішення про місцевий  
бюджет повинно  бути  
оприлюднене  не  пізніше 
ніж через десять днів після 
його ??? 

Не   пізніше   31-го  грудня  
або  на  останній  день  
іншого бюджетного періоду  
Державне  казначейство  
України  закриває  всі 
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Грудень 

Не   пізніше   31-го  грудня  
або  на  останній  день  
іншого бюджетного періоду 

 

рахунки,  відкриті  у 
поточному бюджетному 
періоді.  За виняткових 
обставин міністр фінансів 
України  може  визначити  
інший  термін закриття  
рахунків,  який повинен 
настати не пізніше ніж 
через п'ять робочих днів 
після закінчення 
бюджетного періоду 

 

 

                                                                                                             Додаток 3 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють роботу у 
сфері місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин, є: 

1. Бюджетний кодекс України; 

2. Закон України від 21.05.97 №280/97-ВР „Про місцеве самоврядування”; 

3. Закон України від 11.07.01 №2625/ІІІ „Про органи самоорганізації населення”; 

4. Закон України від 1.07.04 №1953-IV „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та 
бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань”;  

 5. Указ Президента України від 30.08.2001 №749/2001 „Про державну підтримку розвитку 
місцевого самоврядування в Україні”; 

6. Указ Президента України від 11.07.2005 №1088/2005 „Про заходи щодо посилення державної 
підтримки колишніх політичних в'язнів, репресованих та їх громадських організацій”;  

7. Постанова ВРУ від 24.06.04 №1854-IV „Про Основні напрями бюджетної політики на 2005 рік”; 
  

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.12.97 №1349 „Про фінансове забезпечення 
діяльності органів місцевого самоврядування”;  

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.09.01 №1195 „Про затвердження Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”;  

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.03.02 №256 „Про затвердження Порядку 
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту за рахунок субвенцій з державного бюджету”;  

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.02 №490 „Про затвердження Порядку 
перерахування дотації вирівнювання, додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій між 
місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ та субвенцій з державного 
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бюджету місцевим бюджетам, коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів, 
а також міжбюджетних трансфертів між місцевими бюджетами”;  

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 2.10.03 №1550 „Про затвердження Порядку 
використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання 
житла окремим категоріям громадян”;  

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.12.03 №1952 „Про затвердження Порядку 
забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим 
або придбаним за рахунок бюджетних коштів”;  

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.03 №1994 „Про затвердження Методики 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міст районного 
значення, сіл, селищ”;   

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.04 №483 „Про проведення експерименту з 
надання пільг у грошовій формі з оплати житлово-комунальних послуг та спожитих енергоносіїв 
окремим категоріям громадян”;  

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.07.04 №835 „Про внесення змін до Порядку 
контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 
виконавчої влади”;  

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 8.09.04 №1187 „Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. N 256”;  

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.09.04 №1198 „Про прогноз економічного і 
соціального розвитку України на 2005 рік”;  

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.10.04 №1316 „Про затвердження Порядку 
використання коштів спеціального фонду Державного бюджету України, що спрямовуються на 
фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва”;  

20. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.04 №1378 „Деякі питання щодо забезпечення 
участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики”;  

21. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.04 №1529 “Про перерозподіл обсягів 
субвенцій з Державного бюджету України на 2004 рік між місцевими бюджетами”;  

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.04 №1581 “Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 548”, якою вносяться зміни до постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 р. N 548 "Про реалізацію статті 68 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2004 рік";  

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.04 №1652 “Про внесення змін до Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”; 

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.04 №1782 „Деякі питання врегулювання 
міжбюджетних відносин”;  

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.04 №1787 „Про внесення змін до Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”;   

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.01.05 №41 „Про затвердження граничних 
показників вартості твердого палива для надання у 2005 році пільг окремим категоріям громадян та 
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житлових субсидій населенню на його придбання за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам”;   

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.05 №104 „Про затвердження Порядку надання 
та погашення середньострокових безвідсоткових позичок місцевим органам виконавчої влади та 
органам місцевого самоврядування”;   

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.05 №196 „Про внесення змін до Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”;  

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.05 №409 „Про виплату у 2005 році 
громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень і страхових внесків, 
вкладених до 2 січня 1992 р. в установи колишнього Ощадного банку СРСР, що діяли на території 
України, і установи колишнього Укрдержстраху, та викуп облігацій Державної цільової безпроцентної 
позики 1990 року”;  

30. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.06.05 №486 „Про порядок надання в 2005 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво газопроводів-відводів і 
газифікацію населених пунктів, у першу чергу сільських”;  

31. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.05 №639 „Про затвердження переліку об'єктів, 
що фінансуються за рахунок субвенції з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 
соціально-економічний розвиток регіонів, виконання заходів з упередження аварій та запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах 
комунальної власності і на виконання інвестиційних проектів у 2005 році”; 

32.Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.05 №664 „Про затвердження переліку об'єктів, 
що фінансуються у 2005 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських”; 

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 3.08.05 №687 „Про затвердження переліку об'єктів, 
що фінансуються у 2005 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво газопроводів-відводів та газифікацію населених пунктів, насамперед сільських”; 

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 14.09.05 №911 „Про внесення змін до Формули 
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до 
державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами”; 

35. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.05.93 №56-93 „Про місцеві податки і збори”; 

36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.09.02 №538-р „Про схвалення Концепції 
застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі”;  

37. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.01.05 №25-р „Питання продовження 
експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році окремих місцевих зборів”; 

38. Наказ Міністерства фінансів України від 14.04.05 №280 „Про внесення доповнень до 
бюджетної класифікації”; 

39. Наказ Міністерства фінансів України від 19.08.05 №577 „Про затвердження форм документів”; 

40. Наказ Міністерства фінансів України від 11.10.05 №686 “Про затвердження форм документів 
для надання середньострокових позичок”; 

41. Європейська хартія місцевого самоврядування. 
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                                                                                                  Додаток 4 

Офіційні сайти Дніпропетровських органів влади: 

Дніпропетровська обласна державна адміністрація .......................... http://adm.dp.ua/ 

 
Дніпропетровська обласна рада .......................................................... http://oblrada.dp.ua 
 
Дніпропетровська міська рада ............................................................ http://dniprorada.gov.ua 
 
Прокуратура в Дніпропетровській області ........................................ http://www.dnipr.gp.gov.ua 
 
ГУ МВС України в Дніпропетровській області ................................. http://uit.umvd.dp.ua 
 
ГУ МНС в Дніпропетровській області ............................................... http://www.dnipro-mns.dp.ua 
 
Головне управління юстиції в Дніпропетровській області .............. http://www.obljust.dp.ua 
 
Державна податкова адміністрація України  
в Дніпропетровській області ............................................................... http://www.dpa.dp.ua 
 
Головне управління пенсійного фонду України  
в Дніпропетровській області ............................................................... http://dpfu.dp.ua 
 
Головне архітектурно-планувальне управління 
міста Дніпропетровська ....................................................................... http://www.gapu.dp.ua 
 
Дніпропетровський регіональний центр зайнятості ......................... http://www.dcz.gov.ua 
 
Державна санітарно-епідеміологічна служба 
в Дніпропетровській області ............................................................... http://www.sesobl.dp.ua  
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