
 
               ГО «Суспільний добробут» 

 

Школа громадських префектів. Тренінг – курс №1  

 «Організація діяльності місцевих демократичних груп по ефективності 

бюджетного процесу» 

 29-30 серпня 2019 р  

Мета: отримання слухачами знань бюджетного процесу в Україні. Основні питання тренінгу: 

-  Як знайти інформацію про місцеві бюджети.  
- Ефективність використання коштів і як її оцінити.  
- Дослідження бюджетного процесу потребам громади. Оцінка ціни управлінських і 

громадських послуг.  
- Як використовувати результати аналізу для ефективності бюджету.  
- Значення правдивої інформації про бюджет і важливість перевірки даних. Типові 

помилки при інформуванні жителів про бюджет. Як відомо писати про бюджет.  
Учасники: NGO та ініціативних груп з Миколаївської, Херсонської, Одеської областей/ 

Міcце проведення : конференц-зал готелю «Інгул» (вул. Адміральська,буд. 28, м. 
Миколаїв ). 

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

Програма 

1 день   

10-00- 10-15 ППррииввііттаанннняя  ууччаассннииккіівв,,  ооззннааййооммллеенннняя  зз  ппоорряяддккоомм  ппррооввееддеенннняя  ттррееннііннггуу 

10-15 – 10-40  Опитування: що я знаю про місцеві бюджети? 

10-40 – 11-00 Блок 1. Що таке бюджет та як функціонує бюджетна система України. 

Структура та принципи формування бюджету 

11-00 -11-30 Логіко-структурна матриця програмних та стратегічних документів 

місцевої ради. ПСЕР - Цільові програми – Бюджетні програми місцевого 

бюджету. Взаємозвязок.  

11-30—11-50 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

11-50—13-15 Блок 2. Законодавчі підстави запровадження програмно-цільового 

бюджетування місцевих бюджетів. Виклики впровадження ПЦМ в місцевих 

бюджетах міст обласного значення та ОТГ. Обговорення  

13-15 – 14-00 ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

14-00--14-40 Аналітична та моніторингова функція ПЦМ. Практичне застосування 



 ПЦМ як інструмента моніторингу та контролю. 

Структура та принципи формування бюджету в форматі ПЦМ. 

Відповідальність ГРБК. Особливості взаємовідносин.Типова форма рішення 

про місцевий бюджет. 

14-40—15-30 Бюджетні документи формату ПЦМ: бюджетний запит, паспорт бюджетної 

програми, звіт про виконання паспорту. 

15-30—15-45 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

15-45-16-40 Блок 3. Методи громадського контролю місцевого бюджету. 

Практична вправа «Вчимось читати бюджетні документи» 

16-40—17-10 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 1 дня 

2 день 

9-30--10-00 Блок 2. Методи громадського контролю місцевого бюджету 

ППааккеетт  ррееззууллььттааттииввнниихх  ппооккааззннииккіівв  ббююдджжееттннооїї  ппррооггррааммии  

10-00—11-15 

 

Блок 2. Аналітична та моніторингова функція ПЦМ. Практичне 

застосування ПЦМ як інструмента моніторингу та контролю. 

11-15 – 11-30 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

 

11-30-13-00 

Блок 2. Оцінка ефективності бюджетних програм, порівняльна оцінка 

ефективності БП.  

Практична вправа. “Вчимось аналізувати бюджетні документи” 

13-00—13-45 ППееррееррвваа  ннаа  ооббіідд  

13-45—15-00 

 

Блок 2.  Бюджетні правопорушення . Як і куди   оскаржувати. Органи 

оскарження та контролю.   

15-00—15-30  Блок 2. Інші методи контролю місцевого бюджету. Антикорупційна 

громадська експертиза. 

15-30 – 15-50 ББррееййкк  ––  ккаавваа   

15-50 – 16-00 Обговорення, відповіді на питання та підведення підсумків 2 дня. Від’їзд 

учасників. 

Навчання у «Школі громадських префектів»  проводиться в рамках проекту «Демократія та 

законність для ефективних місцевих бюджеті на півдні України» за підтримки NED (м. Вашингтон, 

ОК, США), який реалізує ГО «Фонд розвитку міста Миколаєва»  

Проект реалізується в партнерстві з ГО «Суспільний добробут»  (м. Южне Одеської областіа), 

ГО «Причорноморський центр політичних і соціальних досліджень» http://pcpsd.blogspot.com (м. 

Херсон) та в рамках діяльності мережі «Ресурсні центри із розвитку місцевої демократії». 

http://pcpsd.blogspot.com/

