
  
 

 

 

 

 

 

ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»  

ГО «Європейський вектор розвитку» (м.Херсон) 

 

Тренінг – курс №5 в 

Школі громадських префектів:  

«Ресурсна та організаційна спроможність Коаліцій громадських префектів 

Миколаївської/Херсонської області» 

 

10-11 жовтня 2019 р. 

Міcце проведення: Конференц-зал готелю «Фрегат» (просп. Ушакова, 2 м. 

Херсон). 

 

Мета тренінгу: надати потенційним громадським префектам Миколаївської 

/Херсонської областей теоретичні та практичні знання та навички щодо організації, 

здійснення та методів громадського аудиту діяльності органів місцевого 

самоврядування . 

 

Завдання тренінгу: 

- Отримання знань з питань особливостей муніципального менеджменту 

реалізації місцевих політик органами місцевого самоврядування; 

- Визначення напрямків та методів громадського аудиту. 

 

Діяльність коаліції громадських префектів має дати відповіді на прості 

запитання: 

- Яким чином місцеве самоврядування надає муніципальні та адміністративні 

послуги громадам? Чи відповідає місцеве нормативно-правове забезпечення  

реалізації соціальних політик законодавчим актам центральних органів 

виконавчої влади. 

- Чи відповідає місцева політика різних соціальних сфер цілям державної 

політики 

- Наскільки ефективно використовуються ресурси громади (бюджет 

комунальне майно, та інш) при реалізації місцевої соціальної політики? 

- Результативність управлінських дій ОМС. 

 

Учасники: представники громадських організацій та ініціативних груп з 

Миколаївської, Херсонської областей – підписанти Меморандуму про створення 

Громадської префектури (ГП) в Миколаївській /Херсонській області та організації 

(ініціативні групи), що мають намір долучитись до Коаліцій ГП. 

 

 



 

Програма 

1 день   

10-00 – 10-20 ППррииввііттаанннняя  ууччаассннииккіівв,,  ооззннааййооммллеенннняя  зз  ппоорряяддккоомм  ппррооввееддеенннняя  ттррееннііннггуу 

10-20--11-30   ГГррооммааддссььккиийй  ааууддиитт..  ЗЗ  ччооггоо  ппооччииннааттии??  

- Логіко-структурна матриця програмних та стратегічних 

документів громади 

- Формування місцевого нормативно-правого забезпечення 

реалізації політики у визначеній сфері на прикладі: а)  

«утримання та розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури; б) «розвитку інформаційної політики та 

громадянського суспільства» (бюджет участі та конкурс 

мікрогрантів для громадських ініціатив) та інш 

11-30--11-50 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

11-50--13-00 ГГррооммааддссььккиийй  ааууддиитт..  ЗЗ  ччооггоо  ппооччииннааттии??  

Структура та принципи формування бюджету 2020 Відповідальність 

ГРБК. Особливості взаємовідносин. Методичні рекомендації МФУ 

щодо впровадження середньострокового планування в місцеві 

бюджети 

13-00 – 14-00 
ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

14-00--15-15 ГГррооммааддссььккиийй  ааууддиитт..  ЩЩоо  ввииккооррииссттооввууввааттии??  

Методи громадського аудиту 

«Антикорупційна експертиза нормативних активів місцевого 

самоврядування» . Практики проведення АЕ.  

15-15--15-35 
ББррееййкк  ––  ккаавваа   

15-35--16-15  ГГррооммааддссььккиийй  ааууддиитт..  ЩЩоо  ввииккооррииссттооввууввааттии??  

Методи громадського аудиту 

Новели законодавства в впровадженні системи внутрішнього 

контролю та аудиту в ОМС. ООррггааннііззааццііййнноо  --  ммееттооддооллооггііччнніі  ззаассааддии..  

Сутність внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту, спільне та 

від’ємне . 

16-15--16-45 ППррааккттииччннаа  ввппрраавваа..  ««ВВииззннааччеенннняя  ссффееррии,,  ссуубб’’єєккттаа  ттаа  ообб’’єєккттаа  ааууддииттуу..  

Вибір методу аудиту» 

16-45--17-00 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 1 дня. 

2 день 

9-30 -- 10-40 
ГГррооммааддссььккиийй  ааууддиитт..  ЯЯкк  ппррооввооддииттии??  

Стандарти внутрішнього аудиту – загальний огляд 

Планування та організація аудиту (попереднє вивчення об’єкта 

аудиту, розроблення робочого плану, складення та затвердження 

програми аудиту).  

   10-40 -11-10 Проведення аудиторських процедур, формування і оформлення 
аудиторських доказів, підготовка аудиторських висновків, пропозицій 
та рекомендацій; 



Звітування за результатами аудиту, підписання звіту та подання звіту 
об’єкту аудиту; 

Здійснення моніторингу виконання наданих за результатами аудиту 
пропозицій та рекомендацій та результатів їх упровадження. 

11-10 – 11-40 ББррееййкк  ––  ккаавваа  

11-40--13-00 ППррааккттииччннаа  ввппрраавваа..  ««Розробка рекомендацій виконавчим органам 

місцевого самоврядування (ОМС) за результатами аудиту» 

13-00 – 13-40 
ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

 13- 40 - 14-30 Представлення, обговорення результатів, що напрацьовано в групах.  

14-30 – 15-00 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків тренінгу  

  

15-00 Від’їзд учасників 

_________________________________________________________________________

______________ 

Тренінг  проводиться в рамках «Громадська префектура (ГП) для прозорості та 

ефективності місцевих бюджетів», якій реалізує ГО «Фонд розвитку міста 

Миколаєва» спільно з ГО «Європейський вектор розвитку" за підтримки Фонду 

сприяння демократії Посольства США в Україні  

 


