
 
 

 
 

Семінар-тренінг 

«Оцінка ефективності бюджетних програм» 
 

Місце проведення : готель Олександрівський. Миколаїв, вул. Нікольська 25 а  

Тренер: 
Тетяна Золотухіна, експерт ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (ФРММ) ,  

 
Запрошені.  Представники головних розпорядників та  фінансових органів ОМС міст 
Миколаєва, Дніпра, Вознесенська,  Воскресенської, Баштанської, Могилівської та 
Токмаківської, Новоолександрівської ОТГ .   
 
11-12 вересня 2018р. – для представників місцевого самоврядування 

означених громад  
13-14 вересня 2018р. – для представників депутатського корпусу, 

громадськості 
 

 
Програма  

 

1 день   

9-30 – 10-00 ППррииввііттаанннняя  ууччаассннииккіівв,,  ооззннааййооммллеенннняя  зз  ппоорряяддккоомм  ппррооввееддеенннняя  ззааххооддуу 

10-00--10-30 
Нормативно-правові підстави впровадження системи оцінки 
ефективності бюджетних програм місцевих бюджетів.  ООррггааннііззааццііййнноо  --  

ммееттооддооллооггііччнніі  ззаассааддии  

10-30--11-00 
Виклики  - 2018р та перспективи впровадження системи оцінки 
ефективності  бюджетних коштів.  

11-00--11-20 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

11-20 -12-00 
Основні завданнями оцінки ефективності бюджетних програм при 
виконанні бюджету 

12-00 – 13-00 
Критерії ефективність бюджетної програми  

13-00 – 14-00 
ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

14-00--14-30 
Методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності 
бюджетних програм  

14-30--15-00 Методика здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних 
програм, які виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів  

15-00--15-15 
Практична вправа 1 «Оцінка ефективності бюджетних програм за 
2017р в галузі освіта» 

15-15--15-35 
  

ББррееййкк  ––  ккаавваа   



15-35--16-10 Практична вправа 2 «Порівняльний аналіз ефективності бюджетних 
програм»» 

16-10--17-00 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 1 дня. 

18-00 Вечеря 

2 день 

9-30--11-15 ПРОДОВЖЕННЯ . Практична вправа 2 «Порівняльний аналіз 
ефективності бюджетних програм»   

 
11-15--11-30 

  

ББррееййкк  ––  ккаавваа  

  

 
11-30--13-00 

ООббггооввоорреенннняя  ррееззууллььттааттіівв  ППррааккттииччнниихх  ввппрраавв  

13-00--14-00 ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

14-00--15-15 Практична вправа 3.  
«Врахування висновків оцінки ефективності бюджетних програм 2017р  
в місцевому бюджеті 2018р та прогнозі бюджету на наступні за 
плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації 
відповідних бюджетних програм». 

  

15-15--15-40 
ББррееййкк  ––  ккаавваа   

15-40--17-00 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 2 дня 

 
________________________________________________________________________ 

Семінар-тренінг проводиться в рамках проекту ГО «Фонд розвитку міста 
Миколаєва» на тему: «Від цілісності до ефективності місцевих бюджетів 4 
областей України»  за підтримки Посольства Великої Британії в Україні. 
Партнери проекту:  ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з 
питань регуляторної політики»; Херсонська ГО «Причорноморський центр політичних 
та соціальних досліджень»; ГО «Кризовий медіа - центр «Сіверський донець" 

(Северодонецьк). 


