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ВСТУП, або що таке #ГромадськаПрефектура? 

 

Розпочаті в Україні в 2014р реформи мають на меті 

поліпшити економічне, політичне становище країни.  

Але на жаль станом на 1 квартал 2020р основної реформи – 

конституційної поки що не відбулось. Згідно запропонованих 

змін в Основний Закон України повинні з’явитись інституції, що 

прийдуть на зміну теперішній вертикалі державної влади – 

обласним та районним державним адміністраціям – система 

префектур. Головною їх відмінністю повинно стати виконання 

зовсім інших повноважень – контроль органів місцевого 

самоврядування при виконанні делегованих державою 

повноважень та нагляд за дотриманням законності при 

виконанні власних повноважень.   

Як факт можна констатувати, що 6 річне зволікання з 

проведенням саме цієї реформи а також порушення логістики 

при проведення пакету інших реформ (прокуратури, судової) 

привело до ситуації, що система контролю та нагляду в 

публічному адміністрування в країні зруйнована. 

Реформа прокуратури в 2014 призвела до ліквідації 

повноважень нагляду за органами місцевого самоврядування в 

виконанні ними власних та делегованих повноважень. Жодна 

інша інституція дані повноваження не отримала. Тільки 

фрагментарно визначені повноваження контролю дотримання 

бюджетного законодавства розпорядниками бюджетних коштів 

місцевих бюджетів за Державною аудиторською службою, 

Рахунковою палатою України, Державною казначейською 

службою, профільними підрозділами обласних державних 

адміністрацій. Але ступінь повноважень порядки та сфери 

проведення такого контролю кожною в перелічених інституцій 

не визначені жодним організаційно-розпорядчим та нормативно-

правовим актом Центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ). 

Згідно із ст. 109-115 Бюджетного кодексу функцію 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснює 

Верховна Рада України, Рахункова палата, Міністерство фінансів 
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України, Державна казначейська служба України, Державна 

аудиторська служба України, Верховна Рада АР Крим, Рада 

Міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації та виконавчі 

органи відповідних місцевих рад.  

Аналіз нормативно-правових актів свідчить, що Рахункова 

палата має право на притягнення до відповідальності посадових 

осіб, які вчинили бюджетне правопорушення. У свою чергу, 

Державна казначейська служба має право порушувати питання 

про притягнення до відповідальності. Державна аудиторська та 

Державна казначейська служби мають право застосовувати 

заходи впливу. Залежно від виду та ступеня складності 

порушення до учасників бюджетного процесу - державних 

установ згідно з Бюджетним кодексом України можуть 

застосовуватися такі заходи впливу: попередження про 

неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою 

щодо усунення порушення бюджетного законодавства, 

зупинення операцій із бюджетними коштами, призупинення 

бюджетних асигнувань, зменшення бюджетних асигнувань, 

повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету, 

зупинення дії рішення про місцевий бюджет, безспірне 

вилучення коштів із місцевих бюджетів, інші заходи впливу, які 

можуть бути визначені законом про Державний бюджет 

України/рішенням про місцевий бюджет.  

В липні  2019р представники громадянського суспільства на 
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міжрегіональній конференції вирішили об’єднатись під 

«прапором» #ГромадськаПрефектура. Підписанти Меморандуму 

про утворення громадянського об’єднання «Громадська 

префектура Миколаївської/Херсонської області погодились, що 

метою створення відповідної інституції є сприяння підвищенню 

загального рівня прозорості, відкритості, ефективності 

муніципальних та адміністративних послуг виконавчих органів 

місцевого самоврядування Миколаївщини (Херсонщини), 

доброчесності та цілісності бюджетного процесу на місцевому 

рівні через запровадження постійно діючого громадського 

контролю.  

В Конституції, хоча і не міститься вичерпний перелік усіх 

можливих механізмів участі громадян та їхніх організацій у 

формуванні та реалізації державної політики, проте нею було 

створено підґрунтя для розвитку нормативно - правової бази у 

досліджуваній сфері. Базові засади залучення інститутів 

громадянського суспільства до формування та реалізації 

державної політики шляхом взаємодії останніх із органами 

державного управління утворюється нормами Конституції 

України, Закону України від 1 липня 2010 р. № 2411-VI "Про 

засади внутрішньої і зовнішньої політики", Закону України від 22 

березня 2012 р. № 4572- VI "Про громадські об'єднання", Указу 

Президента України від 26.02.2016 № 68/2016 «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні».  

 

 

 

 

 

ЇЇ завдання допомогти:  

- виявити прогалини в нормативно-правовому, 

внутрішньому організаційно-розпорядчому забезпечені 

діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

державної влади, що заважають ефективній реалізації 

Громадська префектура жодним чином 

не може та не повинна підміняти собою 

державні контролюючі органи. 
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відповідних повноважень,  та в кінцевому результаті і 

ефективності використання бюджетних коштів; 

-  виявити корупційні ризики та корупціогенні чинники, що 

можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень 

посадовцями місцевого самоврядування та державної влади.  

Та шляхом розробки відповідних рекомендацій органам 

влади та місцевого самоврядування а також використанням всіх 

можливих форм публічного тиску та громадського контролю 

за діями/бездіяльністю виконавчих органів місцевих рад 

впроваджувати відповідні зміни в місцевій публічній політиці за 

для дотримання в принципів доброчесності,  відкритості, 

ефективності бюджетного процесу. 

 

Методи та форми 

роботи громадських 

префектів 

визначаються в 

залежності від 

обраного завдання та 

умов його виконання.  

Та основними 

можуть вважатись 

наступні: 

А) громадська 

експертиза/громадський аудит процесів в органах місцевого 

самоврядування/місцевих органах державної влади в різних 

соціальних сферах, 

Б) методологічна та тренінгова підтримка як дійсних та 

потенційних членів громадських об’єднань та представників 

місцевих самоврядувань, депутатського корпусу в набутті знань 

та навичок, пов’язаних зі змінами в принципах та формах робот 

державного/муніципального управління, 

В) реалізація громадських ініціатив у тому числі адвокасі 

місцевого рівня для впровадження принципів доброго 

управління при коуч-підтримці експертного середовища. 
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Пройшов майже рік з підписання Меморандуму. Коаліції 

#ГромадськаПрефектура в Миколаївській та Херсонській області 

підводять підсумки своєї діяльності. Результатом став 

запропонований кейс посібник, в якому зібрані практики 

громадських префектів по всіх напрямках діяльності. 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.1. Громадський аудит 

ефективності розпорядників 

коштів по утриманню 

автомобільних доріг та 

зелених насаджень громад 

Миколаївської та Херсонської 

областей 

Громадський аудит та оцінка рівня доброчесності 

запровадження ПЦМ у місцевих бюджетах, а також оцінка 

ефективності використання бюджетних коштів проводилась 

за підтримки Посольства США в Україні. Висновки, погляди, 

висловлені в дослідженні, належать виключно аудиторській групі 

і можуть не співпадати з позицією Посольства США в Україні.  

 

Мета аудиту: 

Дати оцінку реалізації виконавчими органами міських рад 

(сільських рад ОТГ) місцевої політики організації благоустрою 

територій та утриманню та розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури  

Блок 1. Практики діяльності 

#ГромадськаПрефектура – громадська 

експертиза/громадський аудит як аналітична 

складова діяльності . 
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- капітального/поточного ремонту автодоріг місцевого 

значення за рахунок коштів міського бюджету міста об’єктів 

аудиту. У тому числі з досягнення цілей державної політики 

покращення якості доріг у відповідній сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний 

розпорядник бюджетних коштів  

- забезпечення благоустрою населених пунктів ;  

Визначити причини ( фактори), які негативно впливають 

на ефективність використання бюджетних коштів;  

Надати пропозиції щодо підвищення ефективності 

управлінських рішень в обраній сфері ГРБК об’єктів аудиту, 

ефективності використання бюджетних коштів на утримання та 

розвиток дорожньої та транспортної інфраструктури громад з 

урахуванням вимог національного законодавства).  

Об’єкти аудиту. (Пул досліджувальних ОМС)  

Місцеві самоврядування областей: Миколаївської (м. 

Миколаїв, Вознесенськ, Баштанська міська ОТГ), Херсонської (м. 

Херсон, Каховка, Нова Каховка, м Олешки).  

Період аудиту. 2017 – 2019р (травень) .  

 

Експертна група:  

- ГО «Фонд розвитку м. Миколаєва» (дослідження по 

Миколаївській області, узагальнення результатів коаліційного 

дослідження)  

- Херсонська ГО «Європейський вектор розвитку» (м. 

Херсон) (дослідження по Херсонській області)  

 

Гіпотези аудиту  

1. Відсутність стратегій розвитку дорожньої і 

транспортної галузей а також забезпечення благоустрою 

територій та недостатній контроль з органів місцевого 

самоврядування за використанням бюджетних ресурсів за 

зазначеними напрямками не дозволяють вирішити наявні 

проблеми міста щодо незадовільного стану рівня благоустрою, 

якості доріг, якісними забезпечення населення послугами з 

перевезення.  



8 

 

2. Неякісне оперативне планування діяльності по 

благоустрою населених пунктів, ремонту дорожньої та 

транспортної інфраструктури не дозволяє ефективно 

використовувати бюджетні ресурси на реалізацію означених 

функцій. 

3. Недостатній рівень вимог органів влади 

(депутатського корпусу) до розпорядників бюджетних коштів 

щодо дотримання фінансової дисципліни негативно позначився 

на використанні ресурсів громади 

4. Відсутність контролю за відповідністю обсягів 

виконаних робіт умовам договору та тендерній документації 

призводить до необґрунтованого витрачання бюджетних коштів. 

5. Недоліки при проведенні претензійно-позовної 

роботи не дозволяють забезпечити виконання запланованих 

завдань та заходів бюджетної програми та негативно впливають 

на ефективність використання бюджетних коштів 

 

Повний текст дослідження за посиланням 

https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFbjlQV2k0T1BLYX

J1YW1ienlyWHZjbGtueTJ3/view 

 

 

Витяг: 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (МИКОЛАЇВ) 

 

ВИСНОВКИ 

1. На рівні стратегічного планування в м. Миколаєві в обраних 

сферах спостерігається повна відсутність стратегічного бачення 

розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури. 

Миколаївською міською радою станом на 2019р не затверджено 

не тільки будь якого стратегічного документу, що унормовує 

розвиток автомобільних доріг , а навіть взагалі Стратегій 

розвитку міста на середньостроковий або довгостроковий період.  

2. Неякісне оперативне планування діяльності по благоустрою 

населених пунктів, ремонту дорожньої та транспортної 

https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFbjlQV2k0T1BLYXJ1YW1ienlyWHZjbGtueTJ3/view
https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFbjlQV2k0T1BLYXJ1YW1ienlyWHZjbGtueTJ3/view
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інфраструктури не дозволяє ефективно використовувати 

бюджетні ресурси міста:  

- Міською радою не розроблялись окремі цільові програми, 

направлені на розвиток дорожньої галузі чи зелених зон міста, 

хоча рівень видатків саме на ці галузі досить високий.  

- Жодної статистичної інформації щодо кількості та протяжності 

доріг Миколаєва, що потребують капітального, поточного 

(ямкового) ремонту а також документальної достовірної 

інформації площі та структури зелених зон міста жоден 

документ ММР та виконавчих органів , що є підставою для 

фінансування означених робіт з міського бюджету, не містить.  

- Розподіл повноважень між виконавчими органами ММР щодо 

утримання автомобільних доріг та зелених зон міста 

неефективний та недоцільний. В місті з 4-ма районами в даних 

сферах «товчуться» 5 розпорядників. При чому невиконання 

одним розпорядником своїх обов’язків тягне за собою 

неефективне виконання своїх обов’язків іншими 

розпорядниками (наприклад інвентаризація зелених зон). 

Спостерігається дроблення та дублювання функцій між 

розпорядниками.  

- Жодних середньострокових/довгострокових планів по 

утриманню автомобільних доріг міста (поточні (ямкові) та 

капітальні ремонти) не існує.  

- Наявні технічні паспорти доріг не відповідають діючому 

законодавству. Техпаспорти доріг, що повинні містити повну 

інформації не тільки по загальній  

площі дороги, кількості перехресть, тротуарів, світлофорів, 

характеристики грунтів, та інше а також дані про експлуатацію 

дороги: інтенсивність руху усіх видів автомобільного транспорту, 

щорічні висновки про роботу вулиці (дороги) після обстеження, 

інформацію поточних змін на основі актів виконаних робіт з 

реконструкції та капітального ремонту НЕ ІСНУЄ. Розпорядник 

свідомо приховує дану інформацію, без якої неможливо 

перевірити ефективність, доцільність та законність бюджетних 

асигнувань на утримання та розвиток автомобільних доріг 
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Миколаєва, скласти середньострокові плани капітальних та 

поточних ремонтів доріг, перевірити доброчесність обраних 

підрядників щодо дотримання гарантійного строку ремонту.  

- Відсутність вищевказаного документу з повним пакетом 

інформації має ризик неефективного а можливо і нецільового 

використання коштів місцевого бюджету Наприклад при 

проведення повторних поточних ремонтів дорожнього одягу на 

одній і тій самій ділянці в порушення міжремонтних строків.  

3. Недостатній рівень вимог органів представницької влади 

(депутатського корпусу) до розпорядників бюджетних коштів 

щодо дотримання фінансової дисципліни негативно позначився 

на використанні ресурсів громади:  

- в сфері утримання автодоріг всі розпорядники кошів означених 

повноважень намагаються максимально вивести закупівлі з 

процедури відкритих торгів через надмірне дроблення предмета 

закупівель  

- неякісне планування має виклик неякісного подальшого 

ремонту та неефективного використання бюджетних коштів, 

існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з-

за виконання їх в період, що не є прийнятним для виконання 

ремонтних робіт (листопад-грудень).  

- предмети закупівель в сфері утримання зелених зон на відміну 

від закупівель ремонтів автодоріг сформовані з максимальним 

укрупненням. Конфігурація предмету закупівлі викреслена 

тільки для досить великих та потужних підприємств. Малому та 

середньому бізнесу за такого підходу просто неможливо брати 

участь в відкритих торгах. Тобто розпорядники свідомо 

реалізують політику звуження кола постачальників відповідних 

послуг, та сприяють монополізації ринку означених послуг. Як 

слідство на ринку постачальників в 2017-2018р бачимо всього 

постачальника ТОВ Миколаївзеленгосп та ТОВ Проектбудсервіс- 

Юг». Це призвело до того, ціна за утримання 1 ГА зелених 

насаджень (департаменту ЖКГ) найвища в Україні.  

- стану контролю депутатським корпусом розпорядників 

бюджетних коштів щодо дотримання фінансової дисципліни а 
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також ефективності управлінської політики в означених сферах 

незадовільний. За період 2017-2019р профільною постійною 

депутатською комісією з питань ЖКГ було розглянуто тільки 5 

питань звітування та/або претензій не тільки до ГРБК, а й до 

інших підприємств, установ, організацій, діяльність яких може 

або вже негативно позначилось на стан реалізації політик 

розвитку та утримання автомобільних доріг .  

4. Недоліки при проведенні претензійно-позовної роботи не 

дозволяють забезпечити виконання запланованих завдань та 

заходів бюджетної програми та негативно впливають на 

ефективність використання бюджетних коштів . Згідно 

офіційним відповідям ГРБК Миколаївської міської ради 

претензійна робота розпорядниками коштів по виконанню 

гарантійних умов з по відношенню до виконавців робіт не 

проводиться.  

НАСЛІДКИ 

 Поточний ремонт на вул.. Самойловича 5а був 

проведений в кінці 2018р. В травні 2019 ця вулиця має вигляд: 
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 Вартість утримання 1 Га зелених зон за 2017р, тис. грн 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Розробити та затвердити міською радою Стратегію розвитку 

дорожньо-транспортного господарства міста.  

2. У відповідності до Стратегії сформувати та затвердити окрему 

цільову (галузеву) Програму міської ради по розвитку дорожньо-

транспортного господарства міста з визначенням конкретних 

результативних показників виконання Програми.  

3. Упорядкувати та оптимізувати повноваження виконавчих 

органів міської ради по утриманню дорожньо-транспортної 

інфраструктури та зелених зон міста.  

4. Провести повну інвентаризацію зелених зон міста, скласти 

паспорти на всі зелені зони. У подальшому проводити 

інвентаризацію не рідше раз в 5 років.  

5. Скласти технічні паспорти доріг та вулиць міста у відповідності 

до діючого законодавства України, внести до них повний пакет 

інформації щодо структури та експлуатації дороги а також даних 

щодо проведених поточних/капітальних ремонтів.  

6. Складати предмети закупівель в означених сферах за 

принципом потенційного підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, розширення ринку 

постачальників відповідних робіт та послуг . 
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7. Запровадити практику складання 

середньострокових/довгострокових планів ремонтних робіт , не 

допускати виконання робіт поточного та капітального ремонту 

дорожнього одягу у період кінець осені - взимку.  

8. Налагодити контроль з боку розпорядників виконавців 

ремонтних робіт щодо дотримання та виконання гарантійних 

договірних умов.  

9. Посилити контроль депутатським корпусом розпорядників 

бюджетних коштів відповідних сфер через запровадження 

періодичного звітування розпорядників по стану виконання 

бюджетних програм, проведення процедур публічних закупівель, 

виконання договорів з підрядником.  

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ (ВОЗНЕСЕНСЬК) 

ВИСНОВКИ 

1. На рівні стратегічного планування в м. Вознесенську в обраних 

сферах спостерігається наявність стратегічного бачення розвитку 

дорожньої та транспортної інфраструктури. Розвиток вказаних 

галузей визначений як в Стратегії громади, так і в програмних 

документах інших рівнях (ПСЕР, галузеві (цільові) програми 

міської ради.  

2. Однак є припущення що виконання Стратегії в напрямку 

розвитку дорожньої і транспортної галузей а також забезпечення 

благоустрою територій неповне та  

нерівномірне, що може стати викликом вирішення наявних 

проблем щодо рівня благоустрою, якості доріг, якісними 

забезпечення населення послугами з перевезень. Звіту про 

виконання Стратегічного плану не виявлено за жодний 

бюджетний період. Крім того м. Вознесенськ в Стратегії не 

враховує розвиток означених галузей з урахуванням приєднання 

до міста окремних сіл.  

3. Стратегією також не передбачено нових можливостей в сфері 

утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства а 

саме можливості спів фінансування ремонтів доріг загального 
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користування місцевого значення з дорожнього фонду України 

(договірні відносини з ОДА).  

4. Операційне планування розвитком дорожньо-транспортної 

інфраструктури та благоустрою територій також має достатній 

рівень. Окремих галузевих програм міської ради не виявлено. 

Однак ці напрямки входять складовими в Програму розвитку 

ЖКГ м. Вознесенська до 2020р. На перспективу розроблений та 

проходить узгодження проект окремої галузевої «Програма 

будівництва, реконструкції та ремонту вулиць, провулків та доріг 

Територіальної громади міста Вознесенська» .  

5. Не виявлено «вихідних даних» в галузі утримання 

автомобільних доріг. В жодній з програм (ПСЕР та Програма 

ЖКГ) не міститься інформації щодо кількості та протяжності 

доріг комунальної власності, а також площі доріг, що потребують 

капітального чи поточного ремонту. Не містяться також вихідні 

дані і в проекті Програма будівництва, реконструкції та ремонту 

вулиць, провулків та доріг Територіальної громади міста 

Вознесенська. Вихідні дані по зелених зонах міста поки що не 

мають свого документального підтвердження. Інвентаризація 

зелених зон проведена, але паспорти зелених зон, що є підставою 

для обчислення видатків на утримання зон, відсутні.  

6. Середньострокових/ довгострокових планів по утриманню 

автомобільних доріг ОТГ (поточні (ямкові) та капітальні ремонти) 

не існує. Наявні тільки річні плани закупівель бюджетний рік 

ремонтів автомобільних доріг комунальної власності ВМР.  

7. В ВМР відсутні первинні документи, що є підставою для 

формування середньострокових та довгострокових планів 

поточних/капітальних ремонтів дорожнього одягу. Відсутні 

технічні паспорти доріг та вулиць ОТГ 

8. Використання бюджетних коштів в сфері утримання 

автомобільних доріг та зелених зон не є прозорою відкритою. Всі 

закупівлі допорогові та були проведені без використанням 

електронної системи Прозоро. Спостерігається надмірне 

дроблення предмету закупівель. З року в рік послуги надаються 

одним і тим же колом підрядників. Критерії обрання не 
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зрозумілі. Це має виклик штучної монополізації надання 

вказаних послуг. Виявлено укладення договору на ремонти з 

підприємством, що не має права здійснювати відповідні 

роботи/послуги (КП «СОМ»)  

9. Контроль розпорядників бюджетних коштів з боку 

депутатського корпусу не здійснюється. Відсутність контрольної 

функції може стати викликом у подальшому ефективності 

управлінських рішень та як наслідок ефективності використання 

бюджетних коштів в обраних сферах.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Переглянути Стратегічні документи в напрямках та сферах 

утримання дорожньо-транспортної інфраструктури на предмет: 

- відображення в них в якості засобів реалізації нових 

можливостей, що надало бюджетне законодавство в частині спів 

фінансування ремонтів доріг загального користування місцевого 

значення за рахунок коштів місцевих бюджетів та дорожнього 

фонду України  

- включення в Стратегічний план розвиток приєднаних до міста 

окремних сіл.  

2. Запровадити процес публічного звітування виконання 

Стратегічного плану з а бюджетний період  

3. Переглянути наявні галузеві програми відповідних сфер, а 

також проект Програми будівництва, реконструкції та ремонту 

вулиць, провулків та доріг Територіальної громади міста 

Вознесенська на предмет узгодження завдань та заходів Програм, 

усунення дублюючих норм.  

4. Запровадити практику середньострокового/довгострокового 

планування капітальних а особливо поточних ремонтів доріг, що 

по суті повинні бути профілактичними ремонтами.  

5. Розробити та затвердити технічні паспорти вулиць та доріг на 

території міста, внести до них повний перелік інформації, що 

вимагає діюче законодавство України  

6. Провести повну паспортизацію зелених зон міста.  
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7. Передбачити можливість розміщення паспортів зелених зон та 

технічних паспортів доріг на офіційному сайті Вознесенської 

міської ради  

8. За для недопущення штучної монополізації ринка вказаних 

послуг та підвищення прозорості використання бюджетних 

коштів запровадити практику проведення закупівель послуг 

ремонтів доріг та утримання зелених зон тільки з використанням 

електронної системи публічних закупівель ПРОЗОРО в 

незалежності від суми закупівель.  

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

(БАШТАНСЬКА ОТГ) 

ВИСНОВКИ 

1. На рівні стратегічного планування в Баштанській ОТГ в 

обраних сферах спостерігається наявність стратегічного бачення 

розвитку дорожньої та транспортної інфраструктури. Розвиток 

вказаних галузей визначений як в Стратегії громади, так і в 

програмних документах інших рівнях (ПСЕР, галузеві (цільові) 

програми міської ради).  

2. Однак спостерігається нерівномірність реалізації стратегії в 

напрямку розвитку дорожньої і транспортної галузей а також 

забезпечення благоустрою територій, що може стати викликом 

вирішення наявних проблем щодо рівня благоустрою, якості 

доріг, якісними забезпечення населення послугами з перевезень.  

3. Стратегією також не передбачено нових можливостей в сфері 

утримання та розвитку дорожньо-транспортного господарства а 

саме можливості спів фінансування ремонтів доріг загального 

користування місцевого значення з дорожнього фонду України 

(договірні відносини з ОДА).  

4. Операційне планування розвитком дорожньо-транспортної 

інфраструктури та благоустрою територій також має досить 

високий рівень. Розроблені та реалізуються окремі галузеві 

програми відповідних сфер («Програма розвитку та збереження 

зелених зон в межах ОТГ Баштанської міської ради на 2017-2022 
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роки». Пріоритет розвитку дорожньо-транспортної 

інфраструктури присутній в цільовій програмі розвитку ЖКГ. 

Однак жодна з вказаних Програм не містить показників 

виконання, за якими можна було б оцінити якість реалізації 

управлінських рішень виконкому ОТГ.  

5. Не виявлено «вихідних даних» в галузі утримання 

автомобільних доріг. В жодній з програм (ПСЕР та Програма 

ЖКГ) не міститься інформації щодо кількості та протяжності 

доріг комунальної власності Баштанської ОТГ, а також площі 

доріг, що потребують капітального чи поточного ремонту. 

Вихідні дані по зелених зонах ОТГ поки що не мають свого 

документального підтвердження. Інвентаризація зелених зон 

тільки розпочата.  

6. Середньострокових/ довгострокових планів по утриманню 

автомобільних доріг ОТГ (поточні (ямкові) та капітальні ремонти) 

не існує. Наявні тільки річні плани закупівель бюджетний рік 

ремонтів автомобільних доріг Баштанської ОТГ.  

7. В ОТГ відсутні первинні документи, що є підставою для 

формування середньострокових та довгострокових планів 

поточних/капітальних ремонтів дорожнього одягу. Відсутні 

технічні паспорти доріг та вулиць ОТГ. 

8. Відмічено досить висока ступінь прозорості використання 

бюджетних коштів в сфері утримання автомобільних доріг. Всі 

закупівлі були проведені з використанням електронної системи 

Прозоро. Предмети закупівель поточних/капітальних ремонтів 

сформований таким чином, щоб оптимально провести відповідні 

закупівлі.  

9. Відсутність якісного планування робіт по утриманню 

дорожньо-транспортної інфраструктури призводить до того, що 

існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з-

за виконання їх в період підвищеної вологості. Хоча і в незначній 

мірі але має місце виконання договорів по ремонту в «невчасний» 

для подібних робіт час середина листопада - кінець грудня.  

10. Контроль розпорядників бюджетних коштів з боку 

депутатського корпусу не здійснюється. Відсутність контрольної 
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функції може стати викликом у подальшому ефективності 

управлінських рішень та як наслідок ефективності використання 

бюджетних коштів в обраних сферах.  

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

11. Переглянути Стратегічні документи в напрямках та сферах 

утримання дорожньо-транспортної інфраструктури на предмет  

- відображення в них в якості засобів реалізації нових 

можливостей, що надало бюджетне законодавство в частині спів 

фінансування ремонтів доріг загального користування місцевого 

значення за рахунок коштів місцевих бюджетів та дорожнього 

фонду України.  

- необхідності створення комунального підприємства з 

обслуговування та утримання дорожньо-транспортної 

інфраструктури як такого що може викликати дублювання 

функцій з виконкомом ОТГ.  

12. Переглянути наявні галузеві програми відповідних сфер, 

внести до них розділ результативних показників виконання  

13. Запровадити практику середньострокового/довгострокового 

планування капітальних а особливо поточних ремонтів, що по 

суті повинні бути профілактичними ремонтами.  

14. Розробити та затвердити технічні паспорти вулиць та доріг на 

території ОТГ, внести до них повний перелік інформації, що 

вимагає діюче законодавство України.  

15. Провести повну паспортизацію зелених зон ОТГ.  

16. Передбачити можливість розміщення паспортів зелених зон 

та технічних паспортів доріг на офіційному сайті Баштанської 

ради.  
 

Херсонська область 
 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІ 

 

ВИСНОВКИ 

 На рівні стратегічного планування в Херсоні, Олешки, 

Н.Каховка, Каховка та Гола Пристань, містах Херсонської 
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області, в обраних сферах спостерігається повна відсутність 

стратегічного бачення розвитку дорожньої та транспортної 

інфраструктури, не розробляються операційні дії та, станом на 

01.02.20 відсутні перспективні плани розвитку доріг та дорожньої 

інфраструктури з урахуванням вимог нових Державних 

Будівельних норм  (ДБН –Б. 2.3.5-18). Херсонською міською радою 

станом на 2019р., не затверджено не тільки будь якого 

стратегічного документу, з новим підходом ДБН, що унормовує 

розвиток автомобільних доріг, а навіть взагалі Стратегій розвитку 

міста на середньостроковий або довгостроковий період. Не 

займаються цими питаннями і 4 міста нашої області.  

 Техпаспорти доріг, що повинні містити повну інформації 

не тільки по загальній площі дороги, кількості перехресть, 

тротуарів, світлофорів, характеристики грунтів, та інше а також 

дані про експлуатацію дороги: інтенсивність руху усіх видів 

автомобільного транспорту, щорічні висновки про роботу вулиці 

(дороги) після обстеження, інформацію поточних змін на основі 

актів виконаних робіт з реконструкції та капітального ремонту 

НЕ ІСНУЄ в жодному з зазначених міст області. Розпорядники 

свідомо приховують дану інформацію, без якої неможливо 

перевірити ефективність, доцільність та законність бюджетних 

асигнувань на утримання та розвиток автомобільних доріг як 

Херсону так і міст області.  

 Без об’єктивного аналізу стану дорожнього покриття, 

року прокладки та капітальної побудови, роботи проводяться не 

прозоро, в «ручному режимі», без опису стану дорожніх об’єктів, 

тих чи інших ділянок робіт, без потрібного технічного нагляду, 

без рекламацій, без штрафних санкцій, тобто, претензійна робота 

відсутня. Роботу Замовник (ГРБК) приймає, як якісну, і за це 

чиновники по «засвоєнню коштів»,  як за «ефективну роботу» 

отримують премії. Це система корупційних ризиків. Це застаріло 

- звичне явище, відпрацьоване роками «начальниками» місцевих 

влад, бо і в застарілих картотеках не відображено обґрунтованої 

потреби в ремонті запланованих ділянок робіт до щорічного 

виконання. Все це робиться за прямою вказівкою керівництва, 
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особливо це стосується  міста Херсон. Вони вважають що Накази 

та Правила носять «рекомендацій», а не обов’язковий характер.  

Нижче наведено дані зі Звіту виконання  ПБП-2018 Управління 

доріг (УТДіЗ ХМР),  

 

Основні показники Одиниця 

виміру 

Звіт 

виконання 

Затрат:   площа вулично-

дорожньої мережі, всього 

Тис.м2 3530,0 

норматив щорічного поточного 

ремонту та утримання вулично - 

дорожньої мережі (2,1% 

    Тис.м2 74,13 

нормативна потреба бюджетних 

призначень для проведення 

поточного ремонту та 

утримання об’єктів дорожньої 

інфраструктури 

     Тис.м2 40 623,24 

Якості: питома вага площі 

вулично - дорожньої мережі 

(ВДМ), на якій планується 

провести капремонт до 

нормативу щорічного 

капремонту ВДМ 

             % 66,54% 

За ефективності (середня витрати на поточний ремонт та 

утримання об’єктів дорожнього господарства з розрахунку на 1 

кв.м = 0,548 тис. грн. ),за  потреби виконано лише  66%.  А 34%- у 

2018 році  знову не відремонтуються. В малих містах області 

спостерігається аналогічна ситуація. 

 Неякісне оперативне планування діяльності по 

благоустрою населених пунктів, ремонту дорожньої та 

транспортної інфраструктури не дозволяє ефективно 

використовувати бюджетні ресурси міста:  

- Міськими радами не розроблялись окремі цільові 

програми, направлені на розвиток дорожньої галузі чи 
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зелених зон міста за дотримання вимог ДБН, хоча рівень 

видатків саме на ці галузі досить високий.  

- Жодної статистичної інформації, технічного обліку та 

паспортизації доріг та дорожньої інфраструктури за 20 

останніх років не було складено. Не ведеться правильно 

облік щодо кількості та протяжності доріг  у містах 

Херсонській області, які потребують капітального, 

поточного (ямкового) ремонту.  

 Відсутня  також документальна достовірна інформація 

площ та структури зелених зон міст, жоден документ міських рад 

та виконавчих органів, який є підставою для фінансування 

означених робіт з міського бюджету, не містить посилань на 

інвентаризацію і достовірних розрахунків. Усі ці порушення - є 

ознаки створення корупційних ризиків. Зовнішня система 

контролю і сьогодні не відпрацьована, як оперативний орган за 

виконанням чинного законодавства України ГРБК. 

 Хоча відповідні Управління, відділи, служби 

самоврядування  мають самостійно  забезпечувати вимоги 

Технічних Правил ремонту, утримання вулиць та доріг 

населених пунктів, (наказ Мінрегіонрозвитку та ЖКГ України  за 

№ 54 від 14.02.2012 року), де передбачено, що під час планування 

робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг повинна 

враховуватись оцінка стану вулиць та доріг (п. 3.1)). 

Оцінку стану вулиць та доріг  мали б виконувати на підставі 

результатів: 

 поточних технічних оглядів, які постійно здійснюють 

дорожньо-експлуатаційні організації;  

 сезонних технічних (періодичних) оглядів, які здійснюють 

керівники дорожньо-експлуатаційних організацій щонайменше, 

2 рази на рік після закінчення зимового та літнього сезонів. 

(фактично не проводиться (Актів та хоча б загального Реєстру на 

Запит  нам не надано); 

  спеціальних (детальних) обстежень, які здійснюють 

спеціалізовані організації через кожні 3 - 4 роки, а також  

протоколи комісії з питань щодо стану вулиць та доріг, які за 
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потребою створюються балансоутримувачами вулиць та доріг (п. 

3.2) теж не ведуться, хоча  під час технічних оглядів  саме і 

виявляються та фіксуються пошкодження дорожнього покриття, 

бордюрів, елементів інженерного обладнання вулиць та доріг, 

інженерних споруд, зливостоків та інших водовідвідних споруд, 

тощо.  

 Розподіл повноважень між виконавчими органами 

районних у м. Херсоні рад ХМР щодо утримання автомобільних 

доріг та зелених зон міста відсутній, бо зняті з них функції 

повноважень з 2016 року. Держадміністрацій в Херсоні не 

створено. 

Наразі, у Херсоні - це прерогатива  лише Департаменту ЖКГ в 

частині «зелені зони, догляд та благоустрій», де у ПБП закладені 

завдання « Прибирання в ручному режимі прибордюрних 

проїзних частин, зовнішнє освітлення вулиць та доріг міста».  

Департамент ЖКГ ХМР ігнорує чинне законодавство і  за останні 

10 років, станом на 01.03.20 не проведена  інвентаризація зелених 

зон. Але міські  дороги ще більше потребують уваги. 

 Жодних середньострокових/довгострокових планів по 

утриманню автомобільних доріг міста (поточні (ямкові) та 

капітальні ремонти) не існує.  

-  технічні паспорти доріг відсутні, а картотека зразку 1981року 

формою не відповідають діючому законодавству.  

- відсутність вищевказаного документу з повним пакетом 

інформації має ризик неефективного, а можливо, і нецільового 

використання коштів місцевого бюджету. Є випадки, коли 

проводяться повторні поточні ремонти дорожнього одягу на 

одній і тій самій ділянці в порушення міжремонтних строків. І 

знову жодних гарантійних строків. 

 Недостатній рівень вимог органів представницької влади 

(депутатського корпусу) до розпорядників бюджетних коштів 

щодо дотримання фінансової дисципліни негативно позначився 

на використанні ресурсів громади, так:  

- у сфері утримання міських автодоріг усі розпорядники кошів 

означених повноважень намагаються максимально вивести 
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закупівлі з процедури відкритих торгів через надмірне 

дроблення предмета закупівель ( ділянки однієї вулиці надають 

двом підрядникам).  

- неякісне планування має виклик неякісного подальшого 

ремонту та неефективного використання бюджетних коштів, 

існує ризик неякісного виконання ремонтів дорожнього одягу з 

порушенням температурного та волого режимів, що є забороною 

по технології  виконання ремонтних робіт (листопад-грудень).  

- предмети закупівель в сфері утримання зелених зон сформовані 

з «умовами для своїх»,малий бізнес (учасники)за останні 10 років 

незмінні. Тобто розпорядник БК, Департамент ЖКГ свідомо 

реалізує політику звуження кола постачальників відповідних 

послуг, та сприяють монополізації ринку означених послуг. Це 

призвело до того, ціна  покосу 1 ГА зелених зон (планування 

департаменту ЖКГ) найвища в Україні, а виконано від потреби 

лише 15%.  

- стану контролю депутатським корпусом розпорядників 

бюджетних коштів щодо дотримання фінансової дисципліни а 

також ефективності управлінської політики в означених сферах 

незадовільний. 

 За період 2017-2019р.р. профільною постійною 

депутатською комісією з питань ЖКГ було розглянуто тільки 4 

питання звітування з суттєвими  претензіями не тільки до 

Департаменту ЖКГ, а і до УТДіЗ, управлінська діяльність яких 

сукупно  негативно позначилась на стані реалізації політики 

розвитку та утримання автомобільних доріг та придорожньої 

території .  

 Відсутність претензійно-позовної роботи не дозволяють 

забезпечити виконання запланованих завдань та заходів 

бюджетної програми та негативно впливають на ефективність 

використання бюджетних коштів . Згідно офіційним відповідям 

ГРБК Херсонської міської ради  та міських рад Олешки, Гола 

Пристань, Каховка та Н. Каховка, претензійна робота 

розпорядниками коштів по виконанню гарантійних умов з по 

відношенню до виконавців робіт не проводиться.  
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НАСЛІДКИ 

Капітальний ремонт на вул.. 49 Гвардійської дивізії, 18, корпус 2. 

був проведений в кінці 2017р., але роботу до кінця ділянки не 

закінчено і остався «недоробок», площею десь 200 м2. Х 930грн. 

Ось 190 тис. грн.. пройшло, як «приписка» по Акту виконаних 

робіт. В травні 2019 ця вулиця має такий вигляд: 

  
І претензійна робота відсутня? 

 

  
Херсон, Вул.. Ворошилова, інститут підвищення кваліфікації 

вчителів. Сюди приїжджають вчителі області. Гарно? 
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На цьому фото «яскрава» виконавча робота і КП, і приватних 

підрядників і «керівного» розпорядника - Управління 

Транспорту, дорожньої інфраструктури та зв’язку ХМР,  служб 

Трансбезпека і поліції.  Усі ці порушення - це є ознаки створення 

корупційних ризиків. Зовнішня система контролю і сьогодні не 

реагує оперативно за виконанням чинного законодавства 

України Розпорядниками коштів з бюджетів міст. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ (міста Херсонської області). 

 

1.  Провести інвентаризацію зелених зон та затвердити 

паспорти у 2020році. У подальшому проводити інвентаризацію 

не рідше  одного разу в 5 років. 

2. Систематично виконувати вимоги Технічних Правил 

ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, ( наказ 

Мінрегіонрозвитку та ЖКГ України  за № 54 від 14.02.2012 року. 

3. Створити Паспорти доріг (прописавши історії дороги), де 

передбачити, що під час щорічного  планування  ремонтних 

робіт та з утримання (догляд) вулиць та доріг повинна 

враховуватись оцінка стану вулиць та доріг при комісійному 
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огляді. Внести до них повний пакет інформації щодо структури 

та експлуатації дороги а також даних щодо проведених 

поточних/капітальних ремонтів. Та строків перспективних 

ремонтів, з дотриманням ДБН-18. 

4.  Розробити та затвердити міськими радами міст 

Херсонської області Стратегії розвитку дорожньо-транспортного 

господарства міст.  

5.  У відповідності до Стратегії сформувати та затвердити 

окремі цільові (галузеві) Програми міської ради з розвитку 

дорожньо-транспортного господарства міста з визначенням 

конкретних результативних показників виконання Програми.  

6. Упорядкувати та оптимізувати повноваження виконавчих 

органів міської ради по утриманню дорожньо-транспортної 

інфраструктури та зелених зон міста.  

6. Складати предмети закупівель в означених сферах за 

принципом потенційного підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, розширення ринку 

постачальників відповідних робіт та послуг  

7. Запровадити практику складання 

середньострокових/довгострокових планів ремонтних робіт, не 

допускати виконання робіт поточного та капітального ремонту 

дорожнього одягу у осінньо-зимового період, за температури 

повітря нижче +4*, та вологості вище 75%.  

8. Налагодити контроль з боку розпорядників виконавців 

ремонтних робіт щодо дотримання та виконання гарантійних 

договірних умов.  

9. Посилити контроль депутатським корпусом 

розпорядників бюджетних коштів відповідних сфер через 

запровадження періодичного звітування розпорядників по стану 

виконання бюджетних програм, проведення процедур публічних 

закупівель, виконання договорів з підрядником.  

10. Систематично вести контроль за якістю виконаних робіт 

підрядником та ввести обов’язкову системну позовно- 

претензійну роботу. 
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1.2. Внутрішній аудит 

ефективності виконання 

бюджетних програм за 2018 

рік розпорядниками коштів 

обласного бюджету 

Миколаївської області 

 

В листопаді 2019р експерта-

методиста коаліції #ГромадськаПрефектура, фінансового 

експерта ГО Фонду розвитку м. Миколаєва було залучено 

Розпорядженням голови Миколаївської облдержадміністрації до 

проведення внутрішнього аудиту ефективності бюджетних 

програм розпорядників обласного бюджету за 2018р. 

Проведення експертом ФРММ вказаного аудиту було 

здійснено за підтримки  Посольства Великої Британії в Україні.  

 

Витяг з аудиторського звіту 

Внутрішній аудит ефективності бюджетних програм 

обласного бюджету Миколаївської області проведено згідно 

Розпорядження голови Миколаївської обласної адміністрації від 

11.11.2019 № 510 «Про проведення внутрішнього аудиту в 

структурних підрозділах облдержадміністрації за 2018 рік та 

завершений період 2019 року» (далі – Розпорядження № 510), 

Операційного плану діяльності з внутрішнього аудиту на 2019 

рік (зі змінами) та відповідно до вимог статті 26 Бюджетного 

Кодексу України, Порядку здійснення внутрішнього аудиту та 

утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затвердженого 

постановою Кабінету міністрів України від 28.09.2011 № 1001, 

Стандартів внутрішнього аудиту, затверджених наказом 

міністерства фінансів України 04.10.2011 № 1247.  

Матеріали аудиту призначені для керівників та спеціалістів 

структурних підрозділів Миколаївської обласної державної 

адміністрації, керівників бюджетних установ, які беруть участь у 

формуванні та виконанні обласного бюджету, здійснюють 
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контроль за використанням бюджетних ресурсів підприємств, 

установ та організацій, які причетні до формування та 

виконання бюджету області, забезпечують надання соціальних 

гарантій та послуг, здійснюють контроль за раціональним, 

законним та ефективним використанням комунального майна та 

ресурсної бази громади області.  

Відповідно до Розпорядження № 510 внутрішній аудит 

проводився головним спеціалістом сектору внутрішнього аудиту 

апарату Миколаївської облдержадміністрації Круглою Л.І., 

головними спеціалістами сектору внутрішнього аудиту 

департаменту соціального захисту населення Миколаївської 

облдержадміністрації Міхєєвою К.В., Гармашем Є.В. та експертом 

Громадської організації «Фонд розвитку міста Миколаєва» 

Золотухіною Т.В.  

 

Об’єкт аудиту – бюджетні програми обласного бюджету 

Миколаївської області за 2018 рік структурних підрозділів 

Миколаївської обласної державної адміністрації, а саме: 

департамент освіти і науки, департаментом соціального захисту 

населення, департамент агропромислового розвитку, 

департамент економічного розвитку та регіональної політики, 

управління культури, національностей та релігій, управління 

молоді та спорту, управління житлово-комунального 

господарства, управління інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю, управління охорони здоров`я, 

управління капітального будівництва, управління 

інфраструктури, управління екології та природних ресурсів, 

управління з питань цивільного захисту, управління 

містобудування та архітектури, служба у справах дітей, апарат 

облдержадміністрації.  

Період за який проведено внутрішній аудит - 2018 рік та 

завершений період 2019 року.  

Методи аудиту: при дослідженні використано методи 

економічного та статистичного та порівняльного економічного 

аналізу, фінансової звітності, статистичні дані, проаналізовано 
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дані головного управління статистики у Миколаївській області, 

виконавчих органів місцевого самоврядування та державної 

влади Дніпропетровської, Харківської, Волинської області 

фінансових органів щодо наявних та додаткових ресурсів 

досліджуваної території. 

Список скорочень: 

ПБП – паспорт бюджетних програм;  

ГРБК – головний розпорядник бюджетних коштів;  

БП – бюджетні програми;  

ВА – внутрішній аудит;  

БК – Бюджетний Кодекс;  

ПЦМ – програмно-цільовий метод.  

 

ІІІ. РЕЗЮМЕ 

(основні висновки) 

Питання ефективного та раціонального використання 

бюджетних ресурсів в умовах їх обмеженості є одним із 

пріоритетних завдань, що стоять перед органами влади та всіма 

учасниками бюджетного процесу. Зазначене зумовило 

необхідність проведення даного внутрішнього аудиту та 

здійснення оцінки сучасного стану виконання бюджетних 

програм обласного бюджету Миколаївської області, що 

дозволило запропонувати рішення для підвищення ефективності 

використання ресурсів, якості життя населення та покращення 

соціально – економічного розвитку області.  

Неефективні управлінські рішення окремих підрозділів 

Миколаївської облдержадміністрації, в повноваженнях яких є 

функції по забезпеченню розвитку комунальної інфраструктури 

та майна області, не дозволили отримати позитивні результати 

від їх діяльності, що призвело до значного необґрунтованого 

навантаження на бюджет. Проте, рівень фінансового та 

матеріально – технічного забезпечення освітніх та лікувальних 

закладів є недостатнім, що не дозволяє забезпечити населення 

області належним рівнем освіти та медико-санітарної допомоги.  
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Відсутність стратегії розвитку дорожньої та транспортної 

галузей області, чітко обумовлених результативних показників 

при плануванні заходів на ремонт та утримання доріг 

призводить до безсистемного здійснення заходів та 

розпорошення коштів.  

Непідкріплення місцевих цільових та бюджетних програм 

фінансовими ресурсами та розподіл коштів дрібними частинами 

на різні заходи не дозволяє отримати позитивні результати та не 

дає можливості надати населенню послуги на більш високому 

рівні.  

Результати проведеного аудиту свідчать про недостатній 

рівень внутрішнього контролю розпорядників коштів обласного 

бюджету, який не забезпечував відповідної фінансової 

дисципліни під час використання бюджетних ресурсів при 

виконання паспортів бюджетних програм.  

З метою ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів і комунального майна, вирішення проблем 

територіальної громади, усунення виявлених порушень 

аудиторською групою розроблено пропозиції до кожного з 

розпорядників коштів обласного бюджету Миколаївської області.  

 

На підставі проведеного дослідження аудиторська група 

дійшла висновку, що основна гіпотеза дослідження «Недоліки 

під час розробки БП, не підкріплення їх фінансовими 

ресурсами та низький рівень планування діяльності ГРБК 

призводять до розпорошення бюджетних коштів та не 

сприяють досягненню запланованих цілей» підтверджується.  

 

1. Недоліки при розробці БП 

Рішення Миколаївської обласної ради про обласний бюджет 

на 2018 рік видатки (кредитування тощо) затверджені у розрізі 

бюджетних програм з визначенням кодів їх програмної 

класифікації та кредитування, що свідчить про застосування 

ПЦМ.  

На початок 2018 року рішенням Миколаївської обласної ради 

про обласний бюджет на 2018 рік було визначено 18 головних 
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розпорядників бюджетних коштів, кількість яких на кінець 2018 

року склала 19.  

Затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

26.08.2014 № 836 форма паспорту бюджетної програми 

передбачає наявність у розділі 11 (в 2019 році це розділ 11) 

результативних показників бюджетної підпрограми у розрізі 

підпрограм і завдань, а саме: затрати, продукт,ефективність, 

якість.  

Проте, під час дослідження змісту паспортів БП ГРБК 

встановлено недотримання вимог абзацу 2 частини 8 статті 20 

Бюджетного Кодексу та пункту 2.7 Правил складання паспортів 

бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання 

щодо визначення результативних показників БП та відповідних 

пояснень розпорядників щодо їх відсутності.  

Так, у паспортах БП ГРБК, відсутній повний та достовірний 

перелік результативних показників, який всебічно характеризує 

ефективність виконання БП.  

В ПБП по завданнях, направлених на утримання та розвиток 

комунальної інфраструктури відсутні дані по показниках 

«затрати»: групи показників, що визначають обсяги та структуру 

ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та 

характеризують структуру витрат БП.  

По завданнях, пов’язаних з утриманням та ремонтом 

дорожньо-транспортної інфраструктури області (Управління 

інфраструктури) не зазначені загальна протяжність та площа 

дорожнього покриття доріг, що знаходяться на балансі 

розпорядника, а також загальна площа дорожнього покриття, що 

потребує поточного/капітального ремонтів.  

По завданнях, пов’язаних з капітальним ремонтом чи 

реконструкцією будівель соціальної сфери (Управління 

капітального будівництва) не зазначена загальна площа будівель, 

протяжність комунікацій, та площа/протяжність, що потребує 

ремонту в розрізі видів ремонтів.  

По таких завданнях розпорядник зазначає лише обсяг 

бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, що 
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ніяким чином не сприяє дослідженню ефективності виконання 

як БП так і ефективності діяльності самого розпорядника.  

Аудитом встановлено, що в ПБП окремих ГРБК не визначено 

повний перелік показників затрат, а саме: відсутні дані про 

кількість /площу/ протяжність об’єктів комунального майна та 

інфраструктури, ступінь їх зносу, економічно обґрунтовану 

потребу в бюджетних асигнуваннях на подальше 

відновлення/утримання.  

Показники продукту в звітах про виконання БП пов’язаних з 

наданням соціальних послуг (медичні, освітні, культурні) 

показані таким чином, що постає сумнів в достовірності наданих 

даних.  

Так, Управління культури, національностей та релігій по 

КПКВК 1014010 звітує, що кількість вистав зросла з планового 

показника 979 од. до фактичного 1189 од, що на 21 % більше 

планового показника. Кількість вистав на 1 установу приблизно 

складає 396 вистав. Тобто, на підготовку (планування, репетицій 

та інше) та проведення 1 вистави було затрачено 22 години, що є 

малоймовірним.  

Управління охорони здоров`я по КПКВК 0712020 показує, 

що середня кількість відвідувань у поліклініках на одну штатну 

посаду лікаря з 40446 одиниць збільшилась до 43078 одиниць. 

Тобто, навантаження на 1 лікаря (кількість лікарських 

відвідувань/1лікар) розрахунково складають в 2018 році 172 події 

на 1 лікаря в день (за умови, що сам лікар не хворів та не 

використав щорічну відпустку). Тобто, на 1 хворого лікар 

використав не більше 3 хвилин робочого часу з розрахунку 8 

годинного прийому пацієнтів, що є маловірогідним. Крім того, 

завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного 

перебування в 2018 році за даними розпорядника складає 

401день?!  

Управління освіти по КПКВК 0611040 звітує, що кількість 

днів відвідування збільшилась з 264 до 266 одиниць. 

Достовірність показників ефективності та якості викликає сумнів, 

оскільки кількість учбових днів у 2018 році склала лише 167 та 
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сумнівна 100% явка учнів протягом всього учбового року. Дана 

програма потребує більш детальної перевірки щодо її 

достовірності.  

Майже всі розпорядники ігнорують визначення групи 

результативних показників якості. Ці показники або не 

показуються, або визначаються таким чином, що їх зміст не 

відповідає змісту інших груп показників. Проте, саме за цими 

показниками можна відстежити динаміку змін в діяльності ГРБК, 

щодо досягнутих результатів виконання БП.  

Висновок: Недоліки при розробці БП, не запровадження 

системи моніторингу досягнення їх результатів не сприяють 

якісному та ефективному використанню бюджетних коштів.  

 

2. Не підкріплення БП фінансовими ресурсами та низький 

рівень планування діяльності ГРБК 

 

В результаті дослідженні встановлено наступне.  

БП завданням яких є надання соціальних послуг 

профінансовані в 2018 році майже повністю. Мінімальний рівень 

фінансування складає 96 відсотків.  

Проте, БП «житлово-комунального характеру» в деяких 

випадках профінансовані тільки на чверть.  

Управління капітального будівництва. КПКВК 1517367 

профінансована тільки на 41%, КПКВК 1517368 профінансована 

на 59%, КПКВК 15178340 на 26%.  

Управління інфраструктури. КПКВК 1917462 

профінансовано на 91% (залишок невикористаних коштів 

складає 21,996 млн. грн)  

Управління містобудування та архітектури. КПКВК 

1617350 профінансовано на 82%.  

Таким чином, аудитом встановлено, що причинами 

неповного фінансування БП є відсутність перспективного 

планування як поточної діяльності так і 

середньо/довгострокового планування.  
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Так, паспорти БП впродовж 2018 року змінювались, по 

деяким розпорядникам кілька разів. При цьому, зміни 

стосувались не тільки контрольних показників бюджетних 

асигнувань та взаємопов’язаних з асигнуваннями показників 

продукту, а також зміни зазнавали показники ефективності 

(умовно ціна за одиницю товарів/робіт/послуг) та якості, що є 

підставою для оцінки ефективності виконання бюджетних 

програм. Змінювались підпрограми та завдання БП, що при 

якісному плануванні діяльності є неможливим.  

Апарат облдержадміністрації.  

БП КПКВК 0210180 змінювалась протягом року 5 разів, при 

цьому не тільки в частині уточнення обсягу бюджетних 

асигнувань, але в формулюваннях завдань БП та пакетів 

результативних показників програми.  

Базовий паспорт містив тільки 1 завдання - проведення 

медіа-моніторингів, соціологічних опитувань та інших заходів 

(175,0 тис. грн).  

Після внесення змін від 26.04.2018 року паспорт містить 3 

завдання:  

Завдання 1. Забезпечення впровадження додаткового сервісу 

щодо зворотного зв’язку з громадськістю з питань поширення 

соціальної реклами, проведення медіа-моніторингів, 

соціологічних опитувань та інших заходів (175 тис. грн).  

Завдання 2. Організація виготовлення та вручення відзнаки 

для вшанування видатних заслуг в економічній, науковій, 

соціально-культурній, військовій, державній, громадській та 

інших сферах суспільної діяльності жителів області та інших 

областей України (65 тис. грн).  

Завдання 3. Упровадження сучасних інформаційно-

комп’ютерних технологій, розвиток інфраструктури відкритих 

даних та телекомунікаційного середовища (10,076 млн. грн).  

Кінцевий варіант паспорту налічує тільки 2 та 3 завдання.  

Такі зміни завданнями та заходами свідчить про повну 

відсутність складової перспективного планування своєї діяльності 

ГРБК.  
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Управління інфраструктури.  

В ПБП КПКВК 1917464, що затверджений рішенням 

Миколаївської обласної ради від 12.04.2018 № 16 «Про внесення 

змін до обласного бюджету Миколаївської області на 2018 рік» 

http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1525267492.pdf  

результативні показники не відображають завдання програми. 

По завданню по реконструкції системи світлосигнального 

обладнання аеродрому Миколаїв с. Баловне Новоодеського 

району розпорядник запланував відремонтувати дороги від с. 

Калинівка до Снігурівка, що знаходяться на протилежному 

напрямку від аеродрому. За 240 млн. грн планувалось 

відремонтувати (поточний ремонт) більше ніж 48 км доріг по 

плановій ціні в 4,964 млн грн./км.  

Управління капітального будівництва.  

БПБП за КПКВК 1517361 передбачено реконструкцію певних 

об’єктів соціальної інфраструктури, яку не виконано в повному 

обсязі.  

Відповідно до ПБП 1517361 на 2019 рік заплановано видатки 

на реалізацію даної програми (капітальні ремонти) у розмірі  

8,200 млн. гривень. Але, в 2019 році в ПБП не заплановано 

проведення реконструкції об’єктів, готовність яких в 2018 році 

складала 75 відсотків. Таке планування призводить до появи 

нових об’єктів незавершеного будівництва.  

В звітах про виконання ПБП, особливо по капітальних 

видатках, спостерігається значні відхилення (більше 30%) 

планових та фактичних результативних показників продукту, 

ефективності та якості.  

Управління інфраструктури.  

В ПБП за КПКВК 1917464 за 2018 рік обсяг бюджетних 

призначень зменшився до 10,62 млн. грн, як зазначено в 

останньому ПБП, затвердженому 28.12.2018 року. Відремонтовано 

(поточний ремонт траси Снігурівка-Калинівка та поточний 

ремонт дороги державного значення Н-11 Дніпро-Миколаїв) 1,02 

км доріг по ціні 10,417 млн. грн./км. Тобто, показник 

http://www.mk.gov.ua/store/files/announce_1525267492.pdf
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ефективності – вартість поточного ремонту 1 км збільшився на 

112%. Пояснень даного відхилення розпорядник не надав.  

Управління молоді та спорту.  

В ПБП за КПКВК 1113131 середні витрати на забезпечення 

участі в регіональному заході державної політики з питань сім'ї 

для одного учасника зменшились з 28,0 грн до 14,0 грн, що на 50% 

менше запланованого.  

ГБРК пояснюють дане відхилення економією коштів. Проте, 

більш ніж подвійна різниця в планових та фактичних показниках 

свідчить про відсутність економічно та документально 

обґрунтованої потреби в обсязі бюджетних асигнувань, або про 

свідоме завищення планового показника.  

Управління житлово-комунального господарства.  

В ПБП за КПКВК 1217370 відсоток невикористаних коштів 

складає 60% (16 тис. грн з 42 тис. грн запланованих). ГРБК надав 

пояснення щодо відхилення планових та фактичних значень 

результативних показників, яке не в повному обсязі висвітлює 

причини виникнення відхилень, а саме: 25,3 тис. грн - Програма 

інформатизації «Електронна Миколаївщина на 2018-2020 роки» 

освоєна на 40% за рахунок досягнутої домовленості про 

зменшення ціни договору. Дане пояснення не може служити 

логічним обґрунтуванням, так як невикористання коштів на 60% 

свідчить про відсутність якісного планування.  

З аналізу виконання ПБП постає висновок про відсутність у 

певних ГРБК складової якісного операційного управління. А 

саме, вчасного та ефективного проведення процедур публічних 

закупівель. В результаті постачальник послуг по сезонним 

роботам визначається з запізненням.  

Управління інфраструктури.  

В 2018 році перше оголошення про проведення публічних 

закупівель по поточному ремонту доріг загального користування 

місцевого значення датовано кінцем серпня. При середній 

тривалості всієї процедури 1,5-2 місяці, початок робіт припав на 

листопад 2018 року. В зв’язку з цим, значна частина коштів не 

освоєна та якість виконання робіт з поточного ремонту в осінньо-

зимовий період викликає сумнів.  
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Апарат облдержадміністрації.  

ПБП за КПКВК 0210180 затверджений в квітні 2018 року. 

Процедура закупівель оголошена в кінці серпня, договір з 

переможцем укладений 23 жовтня. При цьому, Постачальник 

ТОВ «Корпоративні бізнес системи» зобов’язаний поставити та 

передати у власність Покупця (ГРБК) обладнання для 

мультисервісної мережі інформаційних послуг, передачі даних та 

системи IP-телефонії для органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в Миколаївській області з монтажем, 

установленням, налаштуванням та тестуванням. Договір 

повністю сплачений до кінця 2018 року. Але варто зазначити, що 

на виконання договору, а саме створення системи ІР-телефонії по 

всій території області, у постачальника було лише 2 місяці, що 

викликає сумнів в якісному впровадженні зазначеної системи. 

Дана програма потребує більш детальної перевірки щодо її 

ефективності.  

Висновок: не підкріплення БП фінансовими ресурсами, 

необґрунтованість потреби в обсягах асигнувань свідчать про 

низький рівень планування діяльності ГРБК та призводить до 

розпорошення бюджетних коштів.  

 

3. Однією із складових виконання ПБП є демократизація 

бюджетного процесу.  

Стаття 28 Бюджетного кодексу України (далі - БКУ) 

зобов’язує оприлюднювати бюджетні запити, паспорти 

бюджетних програм, у тому числі зі змінами, звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм, а також результати 

оцінки ефективності виконання бюджетних програм 

розпорядниками на офіційному сайті органа влади.  

Проте, жоден з ГРБК не оприлюднив вказану інформацію в 

повному обсязі.  

Результати оцінки ефективності на порталі МОДА 

опубліковано лише 2-ма структурними підрозділами - 

Управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю та Апаратом Миколаївської облдержадміністрації. 

Управління містобудування та архітектури та Управління 
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інфраструктури взагалі не представили та не проводили аналіз 

ефективності виконання БП.  

Згідно статті 116 Бюджетного кодексу України не 

оприлюднення вказаних документів, не проведення оцінки 

ефективності, не оприлюднення її результатів є порушенням 

бюджетного законодавства та відповідно до статті 212.3 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

  

4. Порівняльний аналіз ефективності бюджетних 

програм.  

В ході аудиту, на підставі отриманих даних паспортів та 

звітів про виконання паспортів бюджетних програм за 2018 рік, 

проведено порівняльний аналіз ефективності виконання ПБП за 

2018 рік, аналіз ефективності діяльності розпорядників коштів 

між собою.  

Для проведення аудиту ГРБК надано узагальнені результати 

оцінки ефективності БП, на підставі яких проведено 

порівняльний аналіз результатів оцінки внутрішнього аудиту та 

оцінки ГРБК.  

Нормативно-правовим та методологічним підґрунтям в 

проведенні даного дослідження є:  

- наказ Міністерства фінансів України № 608 від 17.05.2011 

«Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення 

оцінки ефективності бюджетних програм»;  

- лист Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року № 31-

05110-14-5/27486 «Удосконалена Методика здійснення 

порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм, які 

виконуються розпорядниками коштів місцевих бюджетів».  

Аналіз співставлення проведених оцінок свідчить, що більша 

частина ГРБК всупереч Методиці завищила бали оцінки.  

Управління з питань цивільного захисту, управління з 

питань молоді та спорту, департамент соціального захисту 

населення при «самооцінці» ефективності деяких БП поставили 
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собі від 270 до 425 балів Дана оцінка суперечить Методиці, яка 

дозволяє максимальний бал ефективності не більше 250.  

ГРБК в порушення Методиці включають в розрахунок 

показники в випадку значних (більше 30%) відхилень планових 

та фактичних показників без детального обґрунтованого аналізу 

причин таких відхилень.  

Слід зазначити, що аудитом не враховано індикатор 

ефективності за результатами БП за 2017 рік.  

Аудиторською групою проведено аналіз ефективності БП по 

кожному розпоряднику, а також проведено аналіз ефективності 

виконання БП між розпорядниками бюджетних коштів.  

Згідно методики:  

- Висока ефективність: більше 215 балів  

- Середня ефективність: від 215 до 190 балів  

- Низька ефективність: менше 190 балів  
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За результатами проведеного аудиту середній показник 

роботи всіх структурних підрозділів облдержадміністрації за 2018 

рік відноситься до низької ефективності (157 балів). Проте, за 

даними ГРБК середній показник складає 207 балів, що відповідає 

середній ефективності.  

Аудитом встановлено, що найгірший результат в Управлінні 

житлово-комунального господарства, який складає 66 балів, що 

свідчить про низьку ефективність виконання ПБП.  
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Облдержадміністрація

Управління капітального будівництва 

Департамент агропромисловго розвитку 

Департамент екології та природних ресурсів 

Департамент економічного розвитку та 
регіональної політики 

Управління охорони здоров'я 

Департамент соціального захисту населення

Управління культури, національностей та релігій 

Управління з питань молоді та спорту

Служба у справах дітей

Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

Управління інфраструктури 
облдержадміністрації

Управління житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації 

Управління інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадскістю 

Управління з питань цивільного захисту

Департамент освіти і науки

ЗАГАЛЬНИЙ ПО МОДА

Зведений порівняльний аналіз ефективності 
виконання паспортів бюджетних програм за 

2018р по підрозділах Миколаївської 
облдержадміністрації , що були визначені ГРБК 

та внутрішнім аудитом

ВА ГРБК
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За результатами проведеного аудиту висока ефективність 

відсутня у всіх структурних підрозділах. Середню ефективність 

мають 4 структурні підрозділи: управління з питань цивільного 

захисту, служба у справах дітей, управління містобудування та 

архітектури, департамент соціального захисту населення. Всі інші 

підрозділи мають низьку оцінку ефективності виконання 

бюджетних програм.  

Згідно методики у випадку низької ефективності ГРБК 

проводить поглиблений аналіз причин, що викликали такий 

негативний результат.  

ГРБК виконали оцінку ефективності та по своїх підрахунках 

отримали низькі результати, проте поглибленого аналізу не 

здійснив жоден ГРБК.  

По кожному ГРБК за результатами проведеного 

внутрішнього аудиту ефективності виконання БП за 2018 рік 

аудиторською групою складено довідки, які узгоджено та 

підписано без коментарів. 

 

Повний текст дослідження можна отримати в секторі аудиту 

Миколаївської обласної державної адміністрації, або звернувшись до ГО 

Фонд розвитку м. Миколаєва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок 2. Практики діяльності 

#ГромадськаПрефектура – КОУЧ та 

ГРАНТОВА ПІДТРИМКА реалізації 

місцевих моніторингових адвокаційних 

громадянських ініціатив для впровадження 

принципів доброго управління  

. 
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2.1. ГО «Учбово-методичний центр захисту прав 

людини» HRTC 

 

   

 

 

 

 

 

Проект за підтримки ГО 

«Фонду розвитку міста 

Миколаєва» за кошти NED 

(Вашингтон,США ) 

 

Опис конфліктної ситуації: 

Однією з вимог реформи освіти в Україні є прозорість 

бюджетів шкіл. З 67 діючих шкіл Миколаєва тільки 24 мають 

відкритий і прозорий бюджет. Тобто, тільки 35% шкіл публікують 

повну і якісну фінансову інформацію у відкритому доступі. У той 

же час, проблема «вимагання в школах» дуже гостро стоїть в 

Миколаєві на протязі останніх декількох років. Питання 

непрозорого використання бюджетних і благодійних грошей 

шкільними адміністраціями турбує суспільство і викликає 

значний резонанс в засобах масової інформації. Наприклад, в 

кінці 2018 року жителі Миколаєва були настільки обурені 

вимаганням, що 

навіть 

розмістили на 

сайті 

Миколаївської 

міської ради 

петицію 

http://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=489#  з проханням 

Моніторинг використання 

бюджетних коштів і 

благодійних внесків школами 

міста Миколаєва 

http://petition.mkrada.gov.ua/petition/?pid=489
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заборонити збір грошей з батьків в школах міста. При цьому, 

щорічно не використаний залишок цільового державного 

фінансування миколаївських шкіл становить понад 1,5 мільйона 

гривень. Тобто адміністрації шкіл не використовують в повному 

обсязі державні гроші. При цьому директори шкіл продовжують 

збирати гроші з батьків і не звітують про їх використання. 

 

Передумови. 

Проведена протягом 2019р громадська компанія по 

підвищенню прозорості фінансів закладів освіти . В результаті 

Управління освіти ММР в грудні 2019р – січні 16 наборів даних на 

держаному порталі відкритих даних . Самі учбові заклади почали 

публікувати фінансову інформацію на власних веб-сайтах. Це 

стало основою для подальшої роботи громадських префектів. 

 

Спосіб вирішення конфліктної ситуації 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета: Підвищити ефективність бюджетних процесів в сфері 

освіти шляхом усунення ризиків подвійного фінансування одних 

і тих же заходів з бюджетних і благодійних коштів. 

- Виявити недоліки і порушення в розподілі бюджетних і 

благодійних коштів адміністраціями миколаївських шкіл. 

- Вжити заходів до усунення недоліків і недопущення їх у 

подальшому. 

- Підвищити рівень залученості громадян у процеси 

моніторингу та планування бюджетів миколаївських шкіл. 

- Підвищити рівень організаційного розвитку організацій - 

учасниць проекту, коаліції «Прозорі шкільні бюджети 

Миколаєва» та Громадянської префектури в цілому.  

 

Проведені заходи – аналітична складова. 

 

Проведене протягом листопада2019-лютого 2020р 

аналітичне дослідження «Шляхи підвищення ефективності 

бюджетних процесів в галузі освіти» дає відповіді на питання 
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«Як відбуваються порушення?» і містить інформацію про: 

методику аналізу; виявлені порушення, недоліки, ризики; роль та 

можливості директорів шкіл, педагогів і батьків школярів у 

плануванні шкільних бюджетів. 

В період з  1 січня по 29 лютого 2020 громадськими 

префектами було проведено порівняльний аналіз заходів, 

виконаних за кошти благодійної допомоги та за бюджетні кошти 

у 2019-му році в 7-ми загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Миколаєва, які є розпорядниками бюджетних коштів нижчого 

рівня та здійснюють ведення бухгалтерського обліку самостійно. 

Гіпотези дослідження: 

1. Наявність факторів подвійного фінансування 

однакових заходів за кошти міського бюджетів і за кошти 

благодійних внесків. 

2. Наявність факторів фінансування заходів 

виключно за кошти благодійних внесків без залучення або з 

мінімальним залученням бюджетного фінансування (без 

включення цих заходів в клопотання  та  бюджетні запити). 

 

У ході дослідження опрацьовано відповідь виконавчого 

комітету Миколаївської міської ради від 28.12.2019 

№7238/02.02.01-40/14/19; проведено аналіз заходів, виконаних за 

рахунок благодійної допомоги; проведено аналіз бюджетних 

запитів головних розпорядників бюджетних коштів на 2019; 

проведено аналіз клопотань включення до бюджетного запиту в 

розрізі навчальних закладів, які увійшли в пул дослідження; 

проведено аналіз дефектних актів в розрізі навчальних закладів, 

які увійшли в пул  дослідження, а саме: 

МЗОШ№1 імені Олега Ольжича, Миколаївський 

Економічний Ліцей № 2,  Академія дитячої творчості, МЗОШ № 

19, Миколаївський морський ліцей імені професора М. 

Александрова,  МЗОШ №11, Миколаївська гімназія №2 

 

Висновки дослідження: 

1. Фінансова звітність подана на сайтах майже всіх 

навчальних закладів не в повному обсязі та у різних форматах, 
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що суттєво ускладнює дослідження на основі інформації з 

відкритих джерел.  

2. Є ознаки подвійного фінансування однакових 

заходів за бюджетні кошти і за кошти благодійної допомоги. 

Наприклад, на основі порівняльного аналізу даних бюджетних 

запитів та клопотань на 2019 рік та інформації у відкритих 

джерелах про благодійні внески, ознаки і ризики подвійного 

фінансування мають місце: 

2.1. В МЗОШ №1 імені Олега Ольжича при проведенні 

ремонтних робіт; закупівлі будівельних матеріалів; закупівлі 

меблів і обладнання; закупівлі господарчих товарів і матеріалів: 

- проведення ремонтних робіт та закупівлі 

будівельних матеріалів: 

За бюджетний період 2019 р. з міського бюджету виділено коштів 

на закупівлю будівельних товарів на суму 44122,49грн. 

В той же період за кошти благодійних внесків були 

проведені наступні заходи: 

1. Ремонт трубопроводу - 1515,00грн;  

2.  ремонт дверей - 852,00 грн;   

3. закупівля будівельних матерів -1924,00грн. 

 

- закупівля меблів та обладнання: 

За бюджетний період 2019 р. з міського та державного 

бюджету виділено коштів на закупівлю меблів  на суму 257064,00 

грн. В той же період за кошти благодійних внесків були 

закуплено меблі на суму 11672,00 грн 

- закупівля господарчих товарів та матеріалів: 

За бюджетний період 2019 р. з міського бюджету виділено 

коштів на закупівлю господарських товарів на суму 9288,00 грн. 

В той же період за кошти благодійних внесків були 

закуплені господарські матеріали  на суму 572,00 грн 

 http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/index/finansovi_zviti/0-26 

        http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/index/0-27 

http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/index/finansovi_zviti/0-26
http://mzoch1-olzhich.ucoz.ua/index/0-27
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2.2. В Академії дитячої творчості при закупівлі 

будівельних інструментів, оргтехніки, а також спеціального 

обладнання та інструменту: 

- закупівля меблів: 

За бюджетний період 2019 р. з міського та з державного 

бюджету виділено коштів на закупівлю меблів  НУШ на суму 

129600,00 грн. 

В  той же період за кошти благодійних внесків були закуплені 

меблі на суму 138113,00 грн; 

- закупівля обладнання та матеріалів  : 

За бюджетний період 2019 р. з міського та державного 

бюджету виділено коштів на закупівлю учбового обладнання та 

матеріалів  для  НУШ на суму 53307,00 грн. 

В той же період за кошти благодійних внесків були закуплені 

матеріали для  оформлення школи на  суму 27171,82 грн.  

http://artacademy.org.ua/index/bukhgalterija/0-67 
3. Є ознаки щорічного фінансування деяких заходів 

виключно за рахунок коштів благодійних внесків без включення 

цих заходів в клопотання та бюджетні запити: 

Наприклад, в Миколаївській гімназії №2 це – заходи з 

комп’ютеризації, навчально-методична робота, господарчі 

потреби, послуги охорони, закупівля очищеної води та послуги 

«гімназія онлайн» https://gymnasiya2.org.ua/blogs.html.    

 

Висновки та рекомендації: 

Широкі повноваження з усіх окреслених вище питань 

належать управлінню освіти Миколаївської міської ради. 

Зокрема, п.п. 2.2. Положення про управління освіти 

Миколаївської міської ради, затверджене рішенням 

Миколаївської міської ради від 17.07.2018 № 40/2 (далі – 

Положення) встановлює, що одним з основних завдань 

управління освіти Миколаївської міської ради є управління 

закладами загальної середньої, дошкільної, позашкільної та 

професійної (професійно-технічної) освіти, фінансування яких 

здійснюється  з місцевого бюджету. 

http://artacademy.org.ua/index/bukhgalterija/0-67
https://gymnasiya2.org.ua/blogs.html
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Відповідно до п.п. 4.9. Положення для ведення 

бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

підпорядкованих закладів освіти та складення звітності 

утворюється централізована бухгалтерія при управлінні освіти, 

яка діє відповідно до Положення про неї та структури, 

затверджених начальником управління. 

Разом з тим відсутній дієвий механізм, який би забезпечив 

контроль за використанням загальноосвітніми навчальними 

закладами коштів, товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога та з інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 21 

Закону України «Про громадські об'єднання», громадські 

префекти пропонують: 

1. Забезпечити уніфіковану подачу фінансової  звітності 

на веб-сайтах навчальних закладів  у повному обсязі та у 

машинозчитуваних форматах. Це забезпечить прозоре 

використання публічних фінансів та довіру благодійників. 

2. Усунути (у разі підтвердження) подвійне фінансування 

однакових заходів за бюджетні кошти і за кошти благодійної 

допомоги. 

3. Розглядати благодійні внески, як допоміжний, але не 

основний інструмент фінансування закупівель. 

4. Створити у межах штатного розпису структурний 

підрозділ управління освіти Миколаївської міської ради, який був 

би відповідальний за здійснення контролю за надходженням та 

використанням загальноосвітніми навчальними закладами 

коштів, товарів, робіт і послуг, отриманих в якості  благодійної 

допомоги та з інших джерел, не заборонених законодавством. 

4.1. Розробити нормативно-правову базу, яка б 

регулювала діяльність вищезгаданого структурного підрозділу. 

4.2. Забезпечити належний контроль за надходженням та 

використанням коштів, товарів, робіт і послуг, отриманих як 

благодійна допомога шляхом проведення постійного 
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моніторингу веб-сайтів загальноосвітніх навчальних закладів та 

проведення фактичних перевірок. 

4.3. Забезпечити формування громадської ради при 

управлінні освіти Миколаївської міської ради, яка б здійснювала 

громадський контроль та заслуховування звітів вищезгаданого 

структурного підрозділу. 

 

Проведені заходи – інформаційна складова 

Виступ на радіо. 03.02.2020 з 12:15 до 12:45 у приміщенні радіо-

студії «Миколаїв-92FM» ТРК «Суспільне» «Перевірка шкіл 

громадськими префектами» 
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Інформаційно-просвітницький захід, у т.ч. «круглий стіл» 

«Шляхи підвищення ефективності бюджетних процесів в галузі 

освіти». 12 лютого 2020 р у конференц-залі готелю 

«Олександрівський», вул. Нікольська, 25    

  

Крім цього, інформацію про прес-конференцію, круглий 

стіл, тренінг і фокус-групу розповсюджено у загальних групах в 

ФБ «Правопросвітництво» «Щоденник подій. Миколаїв» 

«Відкритий майданчик "Новий Миколаїв"» «Миколаївщина: 

зміни на місцях»:  «Николаев – лучший город»: «Медиатусовка 

Николаева» та інш.  
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 Та у групах, що адмініструються Учбово-методичним 

центром захисту прав людини: «Прозорі шкільні бюджети 

Миколаєва», «Правдиве радіо»,  «Друзі Nesehnuti» .  

12 лютого 2020 ТРК «Суспільне» у прямому ефірі програми 

«Тема дня» 

Проведені заходи – адвокаційна складова 

Відповідне звернення було направлено на Миколаївський 

міськвиконком та міського голову 16 березня за. №26. Подальші 

дії будуть відбуватись в залежності від результатів розгляду 

звернення  

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 
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2.2. ГО «Вознесенська асоціація розвитку місцевої 

демократії» 

  

  

 

 

Проект за підтримки ГО 

«Фонду розвитку міста 

Миколаєва» за кошти NED 

(Вашингтон,США ) 

Опис конфліктної ситуації: 

Територіальна громада міста Вознесенська була створена в 

серпні 2018 року шляхом приєднання Новогригорівської сільської 

ради в складі 2-х сіл до міста обласного значення Вознесенська.  

Внаслідок чого кількість жителів Територіальної громади 

збільшилась на 1400 осіб, а територія збільшилася у 4 рази. До 

комунальної власності міста Вознесенська передані всі об’єкти 

комунальної власності сіл Ракове та Новогригорівка. 

Це перша об’єднана громада в Миколаївській області, в 

якій об’єдналися місто обласного значення та одна сільська рада 

у складі 2-х сіл. 

Оперативне  управління об’єктами комунальної власності 

громади здійснює  Управління комунальної власності 

Вознесенської міської ради відповідно до Положення, 

затвердженого рішенням міської ради від 22.07.2016 № 7. 

Бюджет громади регулярно недотримує надходження від 

відчуження (продажу) майна, що перебуває в комунальній 

власності : 

 2017 2018 1 

півріччя 

Громадський аудит 

ефективності використання 

комунальної власності 

територіальної громади 

міста Вознесенська в 

інтересах її жителів 

file:///C:/Users/Root/AppData/Roaming/Microsoft/Word/Заявка%20Вознесенськ.docx
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2019 року 

надходження від 

відчуження 

(продажу) майна, 

що перебуває в 

комунальній 

власності 

КБКД 31030000 

43,5% 

(65,261тис.грн.) 

83,1 % 

(215,937 

тис.грн.) 

0 % 

Аналогічно не виконуються планові показники і по сплаті за 

оренду землі та майна комунальних установ Територіальної 

громади міста Вознесенська, кошти від яких йдуть на наповнення 

загального фонду міського бюджету. 

 2017 2018 1 півріччя 

2019 року 

Внесок до 

спеціального 

бюджету від 

відчуження 

майна 

0,13 % 1,71 % 0 % 

Внесок від 

продажу 

землі 

1,78 % 11.35 % 5,97 % 

Борг по платі 

за землю  

49,7% від 

загальної 

суми 

податкового 

боргу до 

бюджету 

міста 

35% від 

загальної суми 

податкового 

боргу до 

бюджету міста 

28,8% від 

загальної 

суми 

податкового 

боргу до 

бюджету 

міста 

 

У 2016 році громадська організація «Вознесенська асоціація 

розвитку місцевої демократії» проводила громадський 

моніторинг міського бюджету в проекті «Моніторинг цільового 

використання коштів місцевого бюджету у м. Вознесенську». За 

підсумками проекту було направлено звернення до Державної 
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аудиторської служби з проханням провести фінансовий аудит 

міського бюджету по запропонованим гіпотезам. В 

аудиторському звіті було визначено «недостатній рівень 

бюджетної самозабезпеченості та дотаційну залежність м. 

Вознесенська. Питома вага міжбюджетних трансфертів значно 

перевищує власні доходи. 

Тому збільшення доходів має бути першочерговим завданням 

міської влади. Одним із шляхів збільшення доходів – є 

підвищення ефективності та створення системи управління 

комунальним майном»  

 

Спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета: 

Сприяти створенню ефективної системи управління 

комунальною власністю Територіальної громади міста 

Вознесенська для забезпечення стабільного надходження 

коштів в бюджет міста, ефективного і раціонального 

використання майна комунальної власності та земельних 

ресурсів громади в інтересах її жителів. А саме: 

 оцінити законність, своєчасність і повноту прийняття 

управлінських рішень щодо управління об’єктами 

комунальної власності Територіальної громади міста 

Вознесенські, належними громаді матеріальними та 

іншими активами, що мають фінансові наслідки для 

міського  бюджету;  

  оцінити стан обліку, використання і розпорядження 

об’єктами  комунальної власності  громади, переданими в 

оперативне управління іншим розпорядникам коштів; 

  оцінити повноту надходжень коштів за використання 

об’єктів комунальної власності, належних громаді 

матеріальних та інших активів, що мають фінансові 

наслідки для міського  бюджету; -  

 сприяти поліпшенню ефективності діяльності об’єктів 

аудиту з питань управління об'єктами комунальної  
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власності, зокрема шляхом надання рекомендацій щодо 

покращення їх організаційних і внутрішніх процесів;  

 надати рекомендації  Вознесенській міській раді  щодо 

повноти і своєчасності виконання функцій у частині 

управління об'єктами комунальної власності 

Територіальної громади міста Вознесенська.  

 

Проведені заходи – аналітична складова. 

Проведений в листопаді2019-лютому 2020р громадський 

аудиту ефективності діяльності Управління комунального майна 

Вознесенської міської ради з питань обліку, відчуження та оренди 

об'єктів комунальної власності Територіальної громади міста 

Вознесенська, за рахунок яких відбувається наповнення дохідної 

частини міського бюджету, а також бюджету розвитку громади 

виявив: 

 У Вознесенській міській раді не створений Єдиний реєстр 

обліку об’єктів комунальної власності міста : 

- облік нерухомого майна , землі та житлового фонду 

громади здійснює Управління комунальної власності. 

- дороги, парки, цвинтарі, фонтани, свердловини т.і. 

перебувають на балансі у різних комунальних підприємств. 

 Відсутні технічні паспорти на 90% об’єктів комунальної 

власності міста: дороги, зливостоки, парки, сквери, фонтан та ін.  

 Не розроблена міська  комплексна програма  управління 

об’єктами  комунальною власністю Територіальної громади міста 

Вознесенська  

 Відсутнє Рішення міської ради «Про передання іншим 

органам окремих повноважень щодо управління майном, яке 

належить до комунальної власності відповідної територіальної 

громади, визначення меж цих повноважень й умов їх здійснення» 

( відповідно до вимог п. 31 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, ).  

 Відсутнє Рішення міської ради – «Про затвердження 

переліку об’єктів комунальної власності  по кожному 

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/86056
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розпоряднику бюджетних коштів». – ( ЗУ «Про місцеве 

самоврядування, ст.60, п.1)  

 

Поповнення міського бюджет за рахунок комунальної 

власності є незначним 

  Кошти від продажу земельних ділянок складають 3,3- 

7,1% від Спеціального фонду міського бюджету. Кожного року 

продається тільки одна земельна ділянка (є всього 12 земельних 

ділянок) 

 Кошти від відчуження комунального майна складають 

0,23-1,07 % від Спеціального фонду міського бюджету. Кожного 

року продається один об’єкт. У 2019 році не продано жодного.  

 Кошти від оренди земельних ділянок складають 3,03 -3,1%  

від Загального фонду міського бюджету 

 Кошти від оренди комунального майна складають 0,24-

0,21 % від Загального фонду міського бюджету. 

 

Прийняття рішень міської ради зменшують надходження 

до міського бюджету 

 Управління комунальної власності за останні 2 роки 

підготувало ряд проектів рішень щодо зменшення ставок 

орендної плати, списання боргу окремим суб’єктам, що може 

бути визнаним як порушення ст.60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», яка зазначає, що  «проведення майнових 

операцій з об’єктами комунальної власності, не повинні 

ослабляти економічних основ місцевого самоврядування, 

зменшувати надходження до міського бюджету…»  

 

Наприклад 

 ТОВ «ГРВ ГРУП – ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» - 

змінено цільове призначення земельної ділянки, що надало змогу 

зменшити орендну ставку ТОВ «ГРВ ГРУП – ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ 

ЕЛЕВАТОР»  в 2 рази  та реструктурувати борг майже в 2 

млн.грн. на 10 років. А Вознесенська громада втратила від цього 

12 млн.грн. на наступні  10 років.  
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 ТОВ «Біологічні очисні споруди» - зменшено орендну 

ставку за оренду комунального майна у 2,8 рази. 

Реструктуруваний борг цього підприємства за орендну плату 

комунального майна  з 2014 року в сумі 1,77 млн. грн. до 2032 року 

згідно укладеної Мирової угоди від 21.03.2018р.  

 

56 % приміщень здані в оренду за 1 грн.в рік 

 Міський бюджет недоотримує кошти від використання 

нерухомого    комунального майна  внаслідок значної питомої 

ваги площ, що передані в оренду на пільгових умовах у загальній 

структурі орендованих площ:  

 ( безкоштовне користування та надання в оренду за 1 грн. 

на рік державним установам -  прокуратура, поліція, 

казначейство тощо). 

 а приміщення суду  у 2019 році взагалі передано із 

комунальної власності державну.   

 

Комунальні підприємства міста - збиткові 

 Управління комунальної власності неефективно здійснює 

координацію і фінансовий контроль за  роботою 

комунальних підприємств міста.  

 Із існуючих 6-ти комунальних підприємств за 

підсумками 2018 року -  5 – отримали збитки від 300 до 

600 тис.грн., мають борги по сплаті за комунальні 

послуги від 200 тис.грн. до 1 млн.грн..  

 Відсутня Програма фінансової підтримки  

комунальних підприємств (як того вимагав Державний 

аудит). Міська рада продовжує здійснювати 

поповнення Статутного капіталу комунальних 

підприємств на проведення поточних ремонтів, що є 

порушення чинного законодавства.  

 

Закриття дитячих установ приводить до збільшення 

витрат на утримання порожніх приміщень 
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 Міська рада закриває дитячі комунальні установи. А 

потім ці приміщення утримає, витрачаючи кошти 

міського бюджету на охоронців, опалення освітлення 

тощо, без перспективи продажу чи реорганізації цих 

установи.  

 Протягом 3-х років вилучено приміщення та  переведено 

у пристосоване приміщення на території ЗОШ № 7 

Станцію юних техніків, закрита Вечірня школа, дитячий 

садок № 5.   

  Витрати на утримання тільки однієї Станції Юних 

техніків  становить 566 тис.грн. за 3 роки.  

 

Рекомендації: 

1. Визначити Стратегію  дій щодо управління комунальною 

власністю  на 3 роки з метою отримання реальних доходів до 

міського бюджету ;  

2. Розробити  комплексну цільову Програму  управління та 

ефективного використання об’єктів комунальної власності та 

земельних ресурсів Територіальної громади міста Вознесенська 

на 2020-2022 роки;  

3. Розробити  Програму фінансової підтримки та 

поповнення Статутних фондів комунальних підприємств міста 

4. Перевірити актуальність списків на отримання житла.  

5. Розробити нормативно-правові акти - Рішення міської 

ради:  

- «Про передання іншим органам окремих 

повноважень щодо управління майном, яке належить до 

комунальної власності Територіальної громади міста 

Вознесенська, визначення меж цих повноважень й умов їх 

здійснення»  (п. 31 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР, ). 

- «Про затвердження переліку об’єктів комунальної 

власності  по кожному розпоряднику бюджетних коштів».  

 ( ЗУ «Про місцеве самоврядування, ст.60, п.1)  

https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/86056
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- «Про затвердження Положення про Єдиний 

реєстр об’єктів комунальної власності Територіальної громади 

міста Вознесенська». 

Мета - запровадження прозорої системи надання в оренду 

таких об’єктів  підприємцям на конкурсній основі. Нововведення 

сприятиме стимулюванню розвитку малого і середнього бізнесу в 

громаді. (Асоціація міст України)  

 

Проведені заходи – інформаційна складова 

- Проведено Стартову робочу зустріч членів робочої 

групи проекту «Ефективне використання комунальної власності 

територіальної громади міста Вознесенська в інтересах її жителів» 

29 листопада 2019 року  з презентацією попередніх результатів 

проекту 

- Підготовлено відео-ролик за матеріалами Стартової 

зустрічі. https://photos.google.com/share/AF1QipNfHtItn-

GlAK5g9FQlDEM5MqxbxzV7PyOLMiuX5NcMIT7I5kkr5KB1MuRC2I

do4A?key=VlAzaDZEX0VwbkpoMEZmczlFWFd5Q3RsTWJra1Vn 

21 грудня 2019 року проведена презентація попередніх 

результатів проекту на засіданні постійної депутатської комісії з 

питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження за участю заступників 

міського голови, секретаря міської ради, начальника Управління 

комунальної ради. 

- Розпочата інформаційна кампанія в ЗМІ щодо 

оприлюднення проблемних питань з неефективного управління 

https://photos.google.com/share/AF1QipNfHtItn-GlAK5g9FQlDEM5MqxbxzV7PyOLMiuX5NcMIT7I5kkr5KB1MuRC2Ido4A?key=VlAzaDZEX0VwbkpoMEZmczlFWFd5Q3RsTWJra1Vn
https://photos.google.com/share/AF1QipNfHtItn-GlAK5g9FQlDEM5MqxbxzV7PyOLMiuX5NcMIT7I5kkr5KB1MuRC2Ido4A?key=VlAzaDZEX0VwbkpoMEZmczlFWFd5Q3RsTWJra1Vn
https://photos.google.com/share/AF1QipNfHtItn-GlAK5g9FQlDEM5MqxbxzV7PyOLMiuX5NcMIT7I5kkr5KB1MuRC2Ido4A?key=VlAzaDZEX0VwbkpoMEZmczlFWFd5Q3RsTWJra1Vn
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комунальною власністю Територіальної громади міста 

Вознесенська: 

-  «З 1 листопада 2019 року починається громадський аудит 

використання комунальної власності громади Вознесенська» «Що, кому, 

на яких підставах належать? Як продаються земельні ділянки та 

комунальне майно?...»- http://voznesenskonline.com.ua/z-1-listopada-2019-

roku-pochinayetsya-gromadskiy-audit-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-

gromadi-voznesenska/  

- Зустріч щодо реалізації проекту Ефективне використання 

комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська 

«Чи реально збільшити  доходи міського бюджету за рахунок 

ефективного управління комунальним майном, земельними ділянками 

та іншою комунальною власністю громади?» 

-http://voznesenskonline.com.ua/zustrich-shhodo-realizatsiyi-

proektu-efektivne-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-teritoralnoyi-

gromadi-mista-voznesenska-v-interesah-yiyi-zhiteliv/  

-  Оприлюднення інформації на сайтах України 

Ресурсний центр ГУРТ. «У Вознесенську громадські 

префекти знайдуть як збільшити доходи бюджету ОТГ» 

-https://gurt.org.ua/news/informator/57027/ 

 

Подальший розвиток. 

Буде проведений громадський аудит 

-  Управління комунальної власності Вознесенської міської 

ради на предмет ефективності управління комунальними 

підприємствами громади та житловим фондом та нежитловими 

приміщеннями громади 

- Управління житлово-комунального господарства та 

капітального будівництва ВМР на предмет ефективності 

управління об'єктами загальноміського користування громади 

управління 

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 

http://voznesenskonline.com.ua/z-1-listopada-2019-roku-pochinayetsya-gromadskiy-audit-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-gromadi-voznesenska/
http://voznesenskonline.com.ua/z-1-listopada-2019-roku-pochinayetsya-gromadskiy-audit-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-gromadi-voznesenska/
http://voznesenskonline.com.ua/z-1-listopada-2019-roku-pochinayetsya-gromadskiy-audit-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-gromadi-voznesenska/
http://voznesenskonline.com.ua/zustrich-shhodo-realizatsiyi-proektu-efektivne-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-teritoralnoyi-gromadi-mista-voznesenska-v-interesah-yiyi-zhiteliv/
http://voznesenskonline.com.ua/zustrich-shhodo-realizatsiyi-proektu-efektivne-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-teritoralnoyi-gromadi-mista-voznesenska-v-interesah-yiyi-zhiteliv/
http://voznesenskonline.com.ua/zustrich-shhodo-realizatsiyi-proektu-efektivne-vikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-teritoralnoyi-gromadi-mista-voznesenska-v-interesah-yiyi-zhiteliv/
https://gurt.org.ua/news/informator/57027/


60 

 

2.3.  Громадська організація «Розвиток» 

 

  

  

Проект за підтримки ГО 

«Фонду розвитку міста 

Миколаєва» за кошти NED 

(Вашингтон,США ) 

Опис конфліктної ситуації: 

Актуальною проблемою херсонського самоврядування є 

неефективне використання  бюджетних коштів комунальними 

підприємствами міста.   

Неодноразово, протягом останніх років,  виникали скандали 

серед депутатського корпусу і в ЗМІ з приводу необґрунтованого 

фінансування комунальних підприємств з бюджету. міста і 

витрачання виділених коштів на закупку  робіт, матеріалів, 

послуг за завищеними цінами  та без суттєвої користі для 

громади. 

Одним із таких комунальних підприємств є МКП «Гарантія», 

яке, наприклад, протягом 2017- 2018 років будувало та 

перебудовувало в Гідропарку причал і понтон для швартування 

маломірних суден для перевозки пасажирів на дачі.  

На цю діяльність були витрачені кошти громади, причому:  

- загалом було витрачено бюджетних коштів, у сумі більше 3 

млн. грн.,  на будівництво в рекреаційній зоні, яке не було 

належним чином обґрунтовано,   

- будівництво причальної споруди у сумі 1млн. 374 тис. 638 

грн. виконувала явно фіктивна фірма, обрана за фактично 

сфабрикованим тендером, 

КП «Гарантія» та інші. 

Припинити та попередити  

гарантовані втрати 

бюджетних коштів. 
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- декілька разів перероблялися документи, на що теж 

витрачалися бюджетні кошти. 

Також, у суді з 2018 року  знаходиться кримінальне 

впровадження  № 42018231010000035 від 22.08.2018 за фактом 

розтрати бюджетних коштів по цьому та інших випадках 

«бурхливої діяльності» МКП «Гарантія».   

Незважаючи на факти постійних корупційних скандалів, 

витрати на діяльність КП «Гарантія» щороку зростають. В 2017 

році було витрачено бюджетних коштів - 7млн.914тис.326грн., в 

2018 році – 12млн.186тис.118грн. І на 2019 рік заплановано 

виділення 18млн. 874тис. 447грн. Можна припустити, що з боку 

МКП «Гарантія» і в 2019 році будуть зловживання у використанні 

бюджетних коштів. 

Причинами такого стану справ щодо неефективного 

витрачання бюджетних коштів даним підприємством і взагалі 

комунальними підприємствами міста є: 

- непрозора діяльність комунальних підприємств м. Херсона; 

- відсутність дієвого контролю за ефективністю витрачання 

бюджетних коштів з боку виконавчих органів, яким 

підпорядковані комунальні підприємства, депутатського корпусу 

та громади міста; 

- відсутність належного оперативного реагування на факти 

корупційних діянь з боку  правоохоронних органів; 

- слабке розуміння громадою міста суті місцевого бюджету та 

важливості громадського контролю  за ефективністю бюджетного 

процесу.  

 

Спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета - підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів комунальними підприємствами міста Херсона шляхом 

лобіювання механізмів дієвого громадського контролю за  

ефективністю витрачання бюджетних коштів комунальними 

підприємствами міста на прикладі  проведення громадського 

аудиту діяльності  МКП «Гарантія» та створення і просування 
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місцевого НПА щодо   системного інформування громади про 

діяльність комунальних підприємств шляхом: 

-  Проведення громадського аудиту діяльності МКП 

«Гарантія», в частині використання бюджетних коштів за 2017-

2019 роки, подання висновків громадського аудиту в Південний 

офіс Держаудитслужби та представлення громаді міста Херсона 

- Проведення аналізу системи інформування громади м. 

Херсона про діяльність комунальних підприємств та підготовка 

концепції якісного інформування  та звітування комунальних 

підприємств міста про свою діяльність депутатському корпусу та 

громаді міста  

- Лобіювання прийняття НПА - рішення Херсонської міської 

ради щодо системного висвітлення діяльності комунальних 

підприємств міста, в т.ч. щодо використання бюджетних коштів. 

- Представлення просвітницьких матеріалів, в т.ч. про 

механізми громадської префектури, для громади м. Херсона 

щодо бюджетного процесу та механізмів впливу громадськості на 

підвищення його прозорості та ефективності на сайті «Херсон. 

Громада. Ініціатива»  

 

Проведені заходи – аналітична складова. 

Проведений громадський аудит ефективності  аналізу та 

контролю Херсонської міської ради за ефективністю витрачання 

бюджетних коштів та діяльністю комунальних підприємств міста 

Херсона виявив наступні факти: 

1. Наявні факти перерахування МКП «Гарантія» 

бюджетних коштів субпідрядникам на діяльність, яка є видами 

діяльності даного комунального підприємства. Це дає 

можливість виконати роботи власними силами, а на частину 

бюджетних коштів получити «відкат». Загальна сума  таких 

коштів за 2017-2019 роки склала 2 472 860.95 грн.  

 Фактично, таким чином, через комунальні   підприємства 

практикується виведення  бюджетних коштів громади з під 

безпосереднього контролю, який є більш дієвим для першої 

ланки контролю - у розпорядників бюджетних коштів.  



63 

 

Перерахування комунальними підприємствами бюджетних 

коштів субпідрядникам унеможливлює контроль за первинними 

документами. Це створює умови для  корупції та неефективного 

витрачання бюджетних коштів громади. 

2. Систему витрачання бюджетних коштів, яку практикує 

МКП «Гарантія (перераховуючи кошти субпідрядникам), 

можна екстраполювати на діяльність інших комунальних 

підприємств. Про це свідчить статистика кримінальних 

проваджень щодо розтрат бюджетних коштів.  На  18 

комунальних підприємств міста з 28, які отримують бюджетне 

фінансування, за даними сайту Youcontrol,  відкрито 29 

кримінальних справ, з них за фактами розтрати бюджетних 

коштів – 20 кримінальних справ .   

3. Наявні факти нанесення збитків громаді міста з боку 

МКП «Гарантія» при побудові причалу, коли  вкладаються 

бюджетні кошти  у діяльність, яка є сферою ринкових відносин, 

без доказу фактів, що таке втручання піде на користь громаді.  

 Витрачено: 

 2млн.649тис.100грн., у 2017-2019 роках, на побудову 

причалу МКП «Гарантія» в Гідропарку, поруч із діючим 

причалом.   

 413 256 грн. – у 2018 році витрачено (заплановано?)  на 

зарплату Підрозділу  з питань швартовки маломірних суден у 

Гідропарку,  в той час, як причал було введено у дію в 2019 році. 

 Планується витрачати близько півмільйона 

гривень щорічно на функціонування причалу.  

4. Система аналізу і контролю за ефективністю діяльності 

комунальних підприємств міста та витрачання ними 

бюджетних коштів, яка базується на: 

 діяльності Економічної ради з питань контролю за 

ефективністю діяльності підприємств комунальної власності 

територіальної громади м.Херсона (рішення Херсонської міської 

№  1007 ради від 18.02.2009), 

 Порядку складання, затвердження та контролю  

виконання фінансових планів  підприємств комунальної 
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власності територіальної громади  м. Херсона» (Рішення 

виконкому № 171 від 17.05.2016р.) 

 не є достатньо ефективною, про що свідчить статистика 

кримінальних проваджень і невеликий, порівняно з 

фінансуванням комунальних підприємств,  план прибутковості 

комунальних підприємств:  

 В 2017 році: фінансування КП з міського бюджету - 

146,4 млн грн. , фактично надійшло податку на прибуток від 12 

комунальних підприємств –  272,0 тис. грн. (Плановий показник 

виконано на 28,5 %.) 

 В 2018 році: фінансування КП з міського бюджету - 

169,9 млн грн., фактично надійшло податку на прибуток від 11 

комунальних підприємств 167,6 тис. грн. Плановий показник 

виконано на 40,9 %. 

 За 9 місяців 2019 року: фінансування КП з міського 

бюджету - 174,5 млн грн., Фактично надійшло від 15 

комунальних підприємств – 984,9 тис. грн.  

5. Система з питань запобігання,  виявлення корупції  та 

внутрішнього аудиту в Херсонській міській раді,  яка базується  

на діяльності Відділу з питань запобігання,  виявлення корупції  

та внутрішнього аудиту не є ефективною, про що свідчать 

матеріали ЗМІ та статистика кримінальних проваджень щодо 

діяльності комунальних підприємств міста.  

 

Рекомендації громадського аудиту 

1. Відділу з питань запобігання,  виявлення корупції  та 

внутрішнього аудиту (або спеціалістам держаудитслужби) 

провести перевірку  коштів у сумі 2 472 860.95 грн., витрачені 

МКП «Гарантія» у 2017-2019 роках, на перерахування коштів 

субпідрядникам, на виконання робіт, які є видами діяльності 

МКП «Гарантія», і на які у даного підприємства існує відповідний 

штат (38 осіб), який отримує зарплату за рахунок бюджетних 

коштів.   

2. Відділу з питань запобігання,  виявлення корупції  та 

внутрішнього аудиту, Управлінню економічного розвитку, 
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Департаменту бюджету та фінансів підсилити контроль за 

виведення коштів громади через комунальні підприємства.   

Заборонити комунальним підприємствам наймання 

субпідрядників на роботи, які є видом діяльності комунального 

підприємства.  

3. Відділу з питань запобігання,  виявлення корупції  та 

внутрішнього аудиту (або спеціалістам Держаудитслужби) 

провести перевірку витрат на з/плату МКП «Гарантія» в 2018 та 

2019 роках в частині витрат на заробітну плату Підрозділу з 

питань швартовки маломірних суден у Гідропарку у 

співставленні з реальною роботою причалу.   

4. Розробити і прийняти рішення Херсонської міської 

ради, згідно якого, фінансування витрат комунального 

підприємство з бюджету на види діяльності, якими займаються 

підприємці (без бюджетних витрат), має бути допущене тільки у 

випадку соціальної необхідності, яка підтверджена вивченням  

громадської думки щодо необхідності заміни послуг підприємців 

комунальними послугами.  

5. Управлінню економічного розвитку доопрацювати 

систему аналізу щодо контролю за ефективністю діяльності 

підприємств комунальної власності територіальної громади 

м.Херсона  

6. Управлінню економічного розвитку, Департаменту 

бюджету та фінансів доопрацювати Порядок складання, 

затвердження та контролю  виконання фінансових планів  

підприємств комунальної власності територіальної громади  м. 

Херсона  

7. Херсонському міському голові  ініціювати 

удосконалення роботи Відділі з питань запобігання,  

виявлення корупції  та внутрішнього аудиту: 

 запровадити політики, правила і заходи, які забезпечують 

системне функціонування, взаємозв’язок та підтримку всіх 

елементів внутрішнього контролю та аудиту, в т.ч.:  

 прийняття стратегічних та оперативних планів щодо 

внутрішнього контролю та аудиту 



66 

 

 розроблення  і впровадження  політика виявлення і 

попередження  ризиків  в діяльності розпорядників бюджетних 

коштів та комунальних підприємств міста 

 розроблення і впровадження політика відкритості  

системи аудиту та контролю 

 впровадити моніторинг публікацій ЗМІ щодо діяльності 

комунальних підприємств та розпорядників бюджетних коштів  

 впровадити моніторинг щодо наявності кримінальних 

проваджень щодо діяльності комунальних підприємств та 

розпорядників бюджетних коштів в системі YouControl 

https://youcontrol.com.ua/ , яка створена, як  онлайн-сервіс 

перевірки доброчесності компаній . 

 передбачити створення дорадчих органів при Відділі з 

питань запобігання,  виявлення корупції  та внутрішнього 

аудиту (аудиторські комісії тощо)  з залученням експертів від 

громадськості. 

 

Проведені заходи – інформаційна складова 

Інформаційно-просвітницький захід по презентації висновків 

та рекомендацій дослідження був проведений 29.01.20 в малій 

залі Херсонської міської ради 

https://youcontrol.com.ua/
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60 учасників круглого столу погодились з пропозиціями 

громадського аудиту ефективності, прозорості та підзвітності 

інвестицій коштів місцевого бюджету у комунальні підприємства 

та рекомендували місцевим посадовцям і депутатам виконати 

вимоги національного законодавства щодо прийняття 

міськрадою та його виконавчими органами дієвого механізму. 

Для напрацювання пакету місцевих нормативно - правових 

актів учасники круглого столу започаткували створення робочої 

групи. Крім громадських активістів учасниками групи стали 

голова бюджетної постійної депутатської комісії Руслан Рубан, 

директор МЖК Андрій Яценко, член бізнес-асоціації «Ми-

херсонці» Андрій Ткаченко  та інш. 

 

Проведені заходи – адвокаційна складова 

 Перші результати: 

На виконання вимоги оприлюднення інформації про  

комунальні підприємства 20 січня 2020 міський голова м. Херсон 

видав розпорядження №3р «Про оприлюднення інформації 

щодо діяльності комунальних підприємств територіальної 

громади м. Херсона». 

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hgi.org.ua/pdf/2020_hmvk/r3%20-%203.1.pdf
https://hgi.org.ua/pdf/2020_hmvk/r3%20-%203.1.pdf
https://hgi.org.ua/pdf/2020_hmvk/r3%20-%203.1.pdf
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2.4.  Громадська організація «Фонд Ініціативного 

Розвитку» 

 
  

  

 

 

 

 

Проект за підтримки ГО 

«Фонду розвитку міста Миколаєва» 

за кошти NED (Вашингтон,США ) 

 

Опис конфліктної ситуації: 

Виділення бюджетних асигнувань на впровадження заходів, 

що мають на меті - скорочення споживання енергоносіїв, є одним 

із пріоритетних напрямків використання коштів міського 

бюджету Миколаївською міськрадою. Прийнято програми, де 

позначені цілі - скорочення споживання ресурсів. 

- Підвищення рівня енергозбереження та енергоефективності 

в закладах и установах комунальної власності за соціального 

спрямування та житлового будинку; 

- скорочення використання паливно-енергетичних ресурсів в 

житлово-комунальному господарстві не менше, як на 25% 

порівняно з базовим рівнем; 

- відносне скорочення бюджетних видатків на використання 

паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах. 

В 2017. Створено спеціальний Департамент енергетики, 

енергозбереження та впровадження інноваційних технологій. 

     Департаментом щороку в рамках бюджетних програм, 

проводяться такі заходи за бюджетні кошти: 

  - проведення енергоаудитів; 

  - реконструкція з термосанації об'єктів бюджетної сфери (як 

правило, школи); 

  - встановлення метало пластикових вікон; 

Аналіз доцільності 

бюджетних асигнувань при 

реалізації політики 

енергозбереження м. Миколаєва 

в період 2017-2019р 
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  - відшкодування% ставок і за т.зв. «Теплим кредитами»; 

  - функціонування Центру енергоефективності; 

  - проведення просвітницької роботи з населенням та інші 

заходи. 

  Але, проведений аудит бюджетних програм та заходів з 

енергозбереження (2018), дозволяє зробити висновок, що 

політика енергозбереження в місті носить формальний характер і 

зорієнтована, насамперед, на процес витрачання бюджетних 

коштів, ніж на результат. 

За період проведення моніторингу використання бюджетних 

коштів Миколаївською міськрадою (2015-2018г.) На виконання 

бюджетних програм та заходів, що мають на меті скорочення 

споживання енергоносіїв на об'єктах бюджетної сфери, можна 

виділити наступні тенденції: 

- щорічне збільшення бюджетних асигнувань на 

впровадження енергозберігаючих заходів; 

- неможливість відстежити результативність і ефективність 

витрачання бюджетних коштів на вищевказані заходи через 

відсутність в паспортах та звітах про виконання бюджетних 

програм результативних показників, що демонструють обсяг 

фактичного скорочення споживання енергоносіїв за 

результатами проведених енергозберігаючих заходів; 

-  відсутність дієвого процесу оцінки ефективності 

бюджетних програм з енергозбереження; 

- щорічно повторювані однакові заходи незалежно від їх 

ефективності; 

- «розмитість» енергозберігаючих заходів за різними 

бюджетними програмами; 

- дублювання функцій і повноважень ГРБК при реалізації міської 

політики енергозбереження. 

 

Перераховані вище тенденції є перешкодою для 

впровадження ефективних енергозберігаючих заходів, що 

проводяться за рахунок коштів міського бюджету, тим самим 

бюджет позбавляється можливості поповнення його дохідної 
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частини, за рахунок коштів, отриманих від скорочення 

споживання енергоносіїв. 

 

Спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета -підвищення ефективності використання бюджетних коштів 

шляхом запобігання недоцільного затвердження бюджетних 

асигнувань на енергозберігаючі програми та заходи. 

Досягнення основної мети проекту планується шляхом 

вирішення наступних завдань: 

а) Провести аналіз доцільності затвердження бюджетних 

асигнувань на впровадження енергозберігаючих заходів, 

виконані в заданий період, шляхом: 

- аналізу фактично зекономлених ресурсів за результатами 

енергозберігаючих заходів, виконаних в заданий період; 

- порівняльного аналізу обсягу зекономлених ресурсів щодо 

аналогічних заходів в інших містах; 

б) розробити рекомендацій щодо підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів, що стосуються подальшої 

доцільності виділення бюджетних коштів на аналогічні заходи в 

наступних бюджетних періодах. 

 

Проведені заходи – аналітична складова. 

Проведений аналіз доцільності затвердження асигнувань та 

шляхи формування управлінських рішень щодо підвищення 

ефективності використання бюджетних коштів при реалізації 

місцевої політики енергозбереження м. Миколаєва в період 2017-

2019г. виявив наступні факти. 

Економія бюджетних коштів внаслідок впровадження 

енергозберігаючих заходів у співвідношенні з бюджетними 

асигнуваннями  по Департаменту енергетики в період 2017-2019р: 
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Для прикладу 

М. Київ  

Досвід впровадження  енергомодернізації за допомогою 

отримання енергосервісних послуг на об'єктах бюджетної сфери 

без залучення бюджетних коштів на етапі інвестицій, але з 

отриманням економії бюджетних коштів внаслідок реалізації 

проекту. Період вкладення і повернення інвестицій 2016-2019р. 

https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_u_viglyadi_energoservisnikh

_dogovoriv_zaluchiv_105_mln_grn_privatnikh_investitsiy_v_energoz

berezhennya_shkil_i_ditsadkiv/ 

Проведений аудит бюджетних програм та заходів з 

енергозбереження, дозволяє зробити висновок, що політика 

енергозбереження у місті Миколаєві носить формальний 

характер і зорієнтована, насамперед, на процес витрачання 

бюджетних коштів, ніж на результат. 

У контексті бюджетної політики, результат 

енергозбереження - це вимірний обсяг зекономлених ресурсів в 
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https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_u_viglyadi_energoservisnikh_dogovoriv_zaluchiv_105_mln_grn_privatnikh_investitsiy_v_energozberezhennya_shkil_i_ditsadkiv/
https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_u_viglyadi_energoservisnikh_dogovoriv_zaluchiv_105_mln_grn_privatnikh_investitsiy_v_energozberezhennya_shkil_i_ditsadkiv/
https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_u_viglyadi_energoservisnikh_dogovoriv_zaluchiv_105_mln_grn_privatnikh_investitsiy_v_energozberezhennya_shkil_i_ditsadkiv/
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натуральному і грошовому вираженні, отриманий в результаті 

проведених енергозберігаючих заходів. 

На основі аналізу зібраної інформації, можна зробити 

наступні попередні висновки: 

Гіпотеза дослідження  підтверджується - політика 

енергозбереження та енергоефективності, що реалізується 

Департаментом енергетики, енергозбереження та впровадження 

інноваційних технологій Миколаївської міськради за рахунок 

коштів міського бюджету неефективна з точки зору економічної 

доцільності. Обсяг бюджетних витрат на впровадження 

енергозберігаючих заходів, значно перевищує обсяг 

зекономлених фінансових ресурсів, отриманих внаслідок 

впровадження  цих заходів. 

З'явилася нова версія щодо причин неефективної політики 

енергозбереження: 

Попередньо передбачалося: 

- реалізуються неефективні з точки зору окупності заходи; 

- реалізуються заходи за завищеними цінами. 

За результатами обробленої інформації: 

- енергозберігаючі заходи не реалізуються, а тільки 

проектуються. (В рамках більшості бюджетних програм) 

 

Рекомендації  щодо підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів шляхом запобігання 

недоцільного затвердження бюджетних асигнувань на 

енергозберігаючі програми та заходи: 

- Забезпечити прозорість бюджетної політики 

енергоефективності шляхом  демонстрації фактичної 

економії енергоресурсів та  бюджетних коштів у розрізі 

програм та заходів. 

- Забезпечити механізм відбору енергозберігаючих заходів 

з точки зору їх економічної доцільності  для бюджету. 

- Забезпечити  дієвий  процес оцінки ефективності 

бюджетних програм та впливу цієї оцінки на доцільність 

використання бюджетних коштів у наступних бюджетних 

періодах.  
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- Посилити відповідальність ГРБК при проведенні 

політики енергозбереження. 

Створити експертно - громадську раду при Департаменті 

енергетики 

 

Перші результати: 

Станом на середину березня 2020 розроблені попередні 

висновки і рекомендації за підсумками дослідження. Остаточні 

висновки будуть зроблені після: 

- аналізу звітів про виконання паспортів бюджетних програм 

за 2019, які, згідно з бюджетного календаря опубліковані в 

березні, 

- аналізу уточнюючої інформації про те, скільки бюджетних 

коштів щорічно заощаджується в розрізі бюджетних програм за 

результатами проведеної політики енергозбереження .  

 На даному етапі ведеться робота над підготовкою остаточних 

висновків дослідження і розробкою рекомендацій Після розробки 

остаточних рекомендацій планується проведення піаркампанії 

(згідно графіка проекту): 

- Для висвітлення результатів проекту планується проведення 

круглого столу на тему: 

«Громадська оцінка політики енергозбереження м.Миколаєва 

з точки зору економічної доцільності для міського бюджету, за 

період 2017-2019г.» 

- Висвітлення результатів проекту на засіданні експертно-

громадської ради при виконкомі Миколаївської міськради; 

- Результати проекту планується висвітлювати на сайті «Фонд 

розвитку м.Миколаєва» і в місцевих ЗМІ. 

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 
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2.5.  Громадська організація «Импульс» 

 

 Проект за підтримки ГО «Фонду розвитку міста 

Миколаєва» за кошти NED (Вашингтон,США ) 

Опис конфліктної ситуації: 

Напрямок пасажирських перевезень електричним 

транспортом за рахунок бюджету міста Херсона фінансується 

надмірно, користуючись (відсутністю обліку перевезень 

пільгових пасажирів), одночасно в бюджеті відсутнє 

фінансування пільгових перевезень автобусним транспортом 

загального користування, що призводить до дискримінації 

громадян які мешкають в районах де відсутнє тролейбусне 

сполучення.  

Підставою так вважати є коефіцієнт співвідношення 

компенсації за перевезення пільгових категорії пасажирів к 
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платним категоріям, який у порівнянні з іншими містами 

України, значно більший.  Так, в м. Херсоні станом на серпень 

2018р. вищезазначений коефіцієнт складає 1 до 4,15, коли в інших 

містах 1 до 2,7. Складається враження, що в нашому місті, нібито, 

найбільша кількість пільговиків та пенсіонерів з правом 

безкоштовного користування громадським транспортом. Як 

наслідок підвищеного значення коефіцієнту, за його 

розрахунком сплачуються кошти (на наш погляд надлишкові) з 

бюджету міста. Протягом останніх декількох років сума 

компенсацій перевезень пільговиків електротранспортом складає, 

в середньому 60-70 млн.грн в рік, за повної відсутності 

фінансування перевезень автобусним пасажирським 

транспортом. Станом на серпень 2019 план компенсацій 

перевезень електротранспортом - 61 430 008 грн, фактично 

компенсовано 44 317 023 грн. В м. Миколаєві, натомість, за повний 

2018 рік загальна сума компенсацій за перевезення пільговиків 

усіма видами громадського пасажирського транспорту міста 

склала 95,998 млн.грн (включно з трамваєм, автобусом, 

тролейбусом), з яких компенсації за перевезення автомобільним 

транспортом сплачено 5,56 млн.грн (джерело походження 

інформації - з сайта Миколаївської міськради).  При цьому 

кількість населення в Миколаєві більш ніж в 2 рази вище, ніж в 

Херсоні, відповідно і пасажиропотік значно перевищує 

показники в Херсоні, а компенсація на третину вище. 

Спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета - підрахувати реальну кількість пільговиків та надати проект 

рішення з новим коефіцієнтом компенсації проїзду пільгових 

категорій громадян у електротранспорті м. Херсон для 

затвердження членам виконкому. 

Задача 1. Провести ретроспективний аналіз вартості проїзду 

(компенсацій в Херсон в порівнянні з містами-сусідами Миколаїв, 

Одеса) 

Задача 2. Створити методику підрахунку пільгових категорій  
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Задача 3. Підрахувати силами волонтерів кількість пільгових 

категорій які перевозить КП “Херсонелектротранс” згідно з 

запропонованою методикою. 

Задача 4. Анонсувати результати підрахунків в засобах ЗМІ та 

мережі Internet та Facebook. 

Задача 5. Провести адвокаційну кампанію за зниження 

коефіцієнту співвідношення пільгових категорій до платних 

категорій з запрошенням членів виконкому, залученням 

небайдужих громадян, засобів ЗМІ на круглому столі. 

 

Проведені заходи – аналітична складова. 

Проведено аналіз ефективності використання бюджетних 

коштів на компенсацію проїзду пільгових категорій за допомогою 

підрахунку перевезень пасажирів в електротранспорті м. Херсона 

. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

В період з 15.01.2020 по  29.02.2020 в м. Херсоні проводився 

підрахунок перевезених 

пасажирів з метою аналізу 

ефективності використання 

бюджетних коштів на 

компенсацію проїзду 

пільгових категорій за 

допомогою підрахунку 

перевезень пасажирів в 

електротранспорті м. 

Херсона 

Моніторинг проводився згідно з рекомендаціями щодо вибору 

транспортних засобів або спостереження: 

-  Загалом було досліджено за допомогою залучених 

волонтерів 7 тролейбусних маршрутів. 

-      Рахунок проводився в визначені години з використанням 

хмарних сервісів та паперових документів. 

- Для підрахунку були обрані часові показники  

06.00-09.00;      09.00-12.30 ; 12.30 – 16.00; 16.00-19.00 
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- Точками підрахунку були транспортні засоби які 

здійснювали перевезення на кожному маршруті. 

Кожен з волонтерів заповнював друковану чи онлайн 

форму наведену як приклад тролейбусу №8 на рисунку 

 

 

 

 

 

 За результатами 

дослідження протягом місяця 

згідно з наведеною моделлю в 

м.Херсоні в зимовий період 

сформовано економіко-

математичну модель загальної 

кількості перевезених пасажирів 

в зимовий період: 

14446𝑥1 + 6766,5𝑥3 + 3124,5𝑥4 + 7720,1𝑥8 + 6330,1𝑥9 + 1907,2𝑥11
+ 9505,5𝑥12 = 𝑦 

де xi- середня кількість пасажирів на рейс в відповідному 

маршруті в години пік (6.00 – 9.00). 

і- № маршруту тролейбусу в м. Херсоні 

Загалом за місяць ХЕТ згідно з розрахунками перевозить до 

2529,439 тис. пасажирів. 
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З урахування підвищення цін на проїзд до 4 грн за поїздку 

в електротранспорті ХЕТ, і середнього відсотка (7%) 

запропонованого в інших містах України в конкурсах на 

впровадження електронного квитка. розраховано необхідну суму 

коштів яку отримуватиме з міського бюджету інвестор при 

нормальній діяльності від експлуатації автоматизованої системи 

обліку оплати проїзду пасажирів АСООП. 

Оскільки інвестор отримуватиме транзакції за кожну 

поїздку не залежно пільгові чи не пільгові пасажири зайшли в 

тролейбус загальна сума виплат з місцевого бюджету 

організатору роботи 150 валідаторів лише на електротранспорті 

може сягати 708 тис. грн на місяць. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЗАЛУЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ 

ЗАЦІКАВЛЕНИХ СТОРІН ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ 

«ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА» 

Розвиток міст потребує численних навичок та компетенцій. 

Це особливо стосується запропоновано питання оптимізації суми 

(навантаження на міський бюджет) при перевезенні пільгових 

категорій громадян яке відбудеться при впровадженні 

електронного квитка.  

Результатом є отримання багаторівневого просторового та 

інституційного підґрунтя, а основним ризиком є розсіяні заходи 

замість використання послідовного підходу до соціальних, 

економічних та екологічних питань шляхом використання 

уніфікованого та добре узгодженого загального підходу. 

Спостерігається інституційна та просторова фрагментація в 

результаті труднощів управління при впровадженні 

електронного квитка, на які впливають проблеми інвестицій і 

вирішення кожної з цих проблем вимагає залучення конкретних 

установ та осіб. 

Саме тому ініціювання підготовки впровадженні  

«електронного квитка» в м.Херсоні має відображати політичну 

волюта намір координації дій.  
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Необхідною умовою підготовки впровадженні  «електронного 

квитка» є не просто вивчення питання з метою отримання 

бажаних результатів, а колективна робота представників 

численних органів влади, задіяних у вирішенні даного питання. 

Протягом усього процесу підготовки необхідно максимально 

узгоджувати цілі та засоби, що використовуються.  

Цей комбінований підхід як до вивчення, так і до 

консультування надасть можливість: 

 Здійснити детальне обговорення між різними 

зацікавленими сторонами: обраними чиновниками, державними 

службовцями, приватними зацікавленими сторонами, щоб 

отримати «повну картину впровадженні електронного квитка» та 

щоб визначити необхідні ресурси, слабкі місця та невідповідності 

поточного стану мобільності в м. Херсоні; 

 Підвищити обізнаність щодо високого рівня 

взаємозалежності між обраними варіантами впровадженні 

«електронного квитка» з урахуванням усіх видів транспорту, їх 

взаємодоповнюваності та узгодження розкладів руху з метою 

забезпечення вибіркового розвитку видів транспорту, 

адаптованих до міського середовища, щоб сприяти привабливій 

системі користувачів громадського транспорту, одночасно 

зменшуючи використання приватних автомобілів; 

 Забезпечити узгодженість між галузевою логікою шляхом 

сприяння використанню інтегрованого комплексного підходу до 

послуг, що надаються, з метою узгодження логічних схем, що 

застосовуються на рівні мереж, а також планування організації та 

інфраструктури; регулювання та експлуатація; ціноутворення; 

якість обслуговування; комунікація та планування. 

 Покращити співпрацю між різними органами влади, 

координувати галузеві підходи залежно від кількості власників, 

особливо у дорожній галузі, та сприяти узгодженості політики 

«електронного квитка» з територіальним плануванням 

(генеральний план, правила землекористування тощо). 
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 Розробити схеми ефективного консультування з 

населенням, учасниками дорожнього руху, зацікавленими 

сторонами у сфері пасажирських перевезень. 

Підготовка впровадження «електронного квитка» в Херсоні 

вимагає розширеного партнерства та консультування, 

гарантування його інтегрованого та узгодженого характеру та 

залучення великої кількості зацікавлених сторін (приватний 

сектор, науковці, інші різні адміністративні рівні) на додаток до 

зацікавлених державних органів, безпосередньо залучених як 

ключові зацікавлені сторони. 

Залучення цих зацікавлених сторін вимагає підготовки 

схеми їх відповідних функцій та повноважень, щоб визначити 

рівень та характер їх залучення для кожного завдання та цілі, 

визначеної для «електронного квитка». Первинний рівень та 

характер їх залучення буде розроблений разом з Херсонською 

міською радою. Подальший рівень та характер їх залучення буде 

розроблений після проведення індивідуальних зустрічей з 

кожною із визначених зацікавлених сторін, в результаті чого буде 

визначене більш широке коло органів та організацій, які будуть 

задіяні.  

Залучення населення та його представницьких органів 

(асоціацій учасників дорожнього руху, представників шкіл та 

вищих навчальних закладів, соціальних працівників, 

представницьких органів компаній тощо) є важливим процесом. 

В будь-якому разі ГО «Імпульс Херсонщини» буде 

працювати з містом для: 

 Орієнтування на цільову аудиторію (асоціації, особи, що 

формують думку громадськості, широка громадськість тощо). 

 Визначення відповідної комунікаційної підтримки, такої 

як: місцева преса, інформаційна розсилка, форуми, громадські 

слухання, консультації з ключовими особами та групами під час 

тематичних засідань робочих груп, створених для підтримки 

підготовки впровадження «електронного квитка», професійні 

організації, асоціації, ЗМІ тощо. 
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Проведені заходи – інформаційна складова 
Інформаційно-просвітницький захід по презентації проекту та 

подальшому його впровадженню був проведений 16.12.19. 25 

волонтерів у «Арт-клубі MassON» створили робочу групу 

«Підрахунок пільговиків 2020» та обговорили з експертами 

коаліції #ГромадськаПрефектура методику з планом 

громадського аудиту проекту. Сьогодні пільги на проїзд у 

транспорті надаються просто за пред’явленням посвідчення 

особи пільговика 

при придбанні 

проїзного квитка 

або безпосередньо 

під час проїзду. За 

чинної системи 

надання пільг на 

проїзд у транспорті 

точно оцінити обсяг 

спожитих 

пільговиками 

послуг з 

пасажирських перевезень неможливо.  

 

Проведені заходи – адвокаційна складова 

 Перші результати: 

Розроблені та подані Рекомендації для виконавчого комітету 

Херсонської міської ради  - ПОРЯДОК функціонування та вимоги 

до єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи в 

міському пасажирському транспорті загального користування у 

м. Херсон незалежно від форм власності 

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 
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2.6.  Громадська організація «Громадські 

префекти Херсона» 

 
Проект за підтримки ГО «Фонду розвитку міста Миколаєва» за  

кошти NED (Вашингтон,  США ) 

 

Опис конфліктної ситуації: 

 Ефективність використання бюджетних коштів на  

утримання та діяльність органів місцевого самоврядування,  

виконавчого комітету херсонської міськради, діяльність якого 

щорічно погіршується, давно цікавить громадських експертів.  
В складі Херсонського міськвиконкому станом на 10.09.19р. 

утримується за рахунок місцевого бюджету не тільки 

Департаменти та Управління, а й  23 комунальні підприємства, 

які є планово-збитковими  і на їх утримання  з місцевого бюджету 

із року в рік витрачаються мільйони гривен. 

http://www.city.kherson.ua/. Це кошти платників податків, які 

мають цілеспрямовано  іти на розвиток та розквіт міста, а замість 

цього витрачаються на штучно створені комунальні 

підприємства, що відтягуючи бюджетні кошти, створює 

проблему в розвитку міста.  Недоцільність деяких  Управлінь, їх 

Громадський контроль 

задля підвищення 

ефективності використання 

бюджетних видатків 

Управлінням естетики та 

зовнішньої реклами 

Херсонської міської ради 

http://www.city.kherson.ua/
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утримання та недосконала робота стала по результатам останніх 

трьох років, очевидна.   

Чи є в них потреба, як в такій юридично-створеній 

структурі, чи може достатньо за об’ємом та визначеністю 

кількості робіт під’єднати  до інших Управлінь за схожістю 

діяльності, яку функцію для міста по соціальній необхідності 

вони  виконують, маємо у цьому проекті проаналізувати як  

господарсько-фінансову діяльність Управління  естетики та 

зовнішньої реклами (надалі УЕтЗР), так і підпорядковане йому 

комунальне підприємство і як це вплине на покращення 

основних показників місцевого бюджету. 

Адже, станом на 1 вересня 2019 комунальні підприємства 

міста заборгували своїм працівникам понад  14,4 млн. грн.  

Загалом,  це виплати із заробітної плати 11  підприємств 

комунальної власності міської територіальної громади. 

(повідомлення управління соціальної політики Херсонської 

міськради). 

 У міста не вистачає бюджетних коштів на спрямування до 

бюджету розвитку для осучаснення благоустрою, тощо. За 

нашими судженнями, критична ситуація є на  визначеному для 

дослідження нашою ІГ, Управлінні ЕтЗР ХМР  та зазначеного КП 

«Господарська організація  «Бюро естетики міського середовища 

та зовнішньої реклами» Директором якого призначено  депутата 

ХМР, Статутний капітал 0₴   https://opendatabot.ua/c/26433162 

Основні функції та напрямки роботи УЕтЗР та КП  

оприлюднені на офіційному сайті ХМР, а саме:  

- регулювання діяльності суб’єктів господарювання у галузі 

монтажу (встановлення), експлуатації (розміщення) та 

демонтажу об’єктів зовнішньої реклами по місту Херсону, 

- оформлення документів дозвільного характеру для 

розміщення зовнішньої реклами, також проведення 

оформлення естетичного оздоблення міста, відповідно до 

чинного законодавства України про рекламу 

- регулювання розміщення соціальної реклами та 

інформації виконавчих органів міської ради,  (в т. ч.. 

https://opendatabot.ua/c/26433162
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привітань до державних та міських свят), а також 

контроль по місту  самовільної діяльність  у сфері 

розміщення зовнішньої великої реклами,  

- виявлення порушення  чинного законодавства України 

про рекламу.  

 Уся направленість цієї роботи має приносити суттєве та стале 

наповнення бюджету. 

                                                                                                                                           

Але натомість на сесіях та у депутатських комісіях завжди 

просять додатково грошей на своє утримання.  

 

Спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета - системна ліквідація завдань/заходів у бюджетних 

програмах, що не відповідають потребам громад міста, штучно 

занижують ефективність основних показників, та «відтягують» 

кошти з бюджету громади шляхом: 

1.1.1. моніторингу та оцінки роботи УЕтаЗР та КП з 

виконання  в зазначених цільових та бюджетних  програм,  

1.1.2. дослідження  Наказів, Рішеннь міськвиконкому та 

сесій міської ради, перспективних  планів роботи, бюджетних 

запитів та паспортів бюджетних програм, Бюджетні Програми на 

сайті Херсонського міськвиконкому; звітів по виконанню 

бюджетних програм та інші документів. 

http://mvk.kherson.ua/byudzhetni-programi 

1.1.3. дослідження  претензійної роботи розпорядників 

бюджетних коштів з визначених проблем. 

1.1.4. шляхом оприлюднення  результатів  громадського 

моніторингу створення дієвого механізму контролю 

громадянами витрат місцевого бюджету. 

1.1.5. підвищення обізнаність громадян щодо 

ефективного та доцільного  використання коштів МБ.  

1.1.6. Вплив на формування бюджетних витрат в 

наступному фінансовому році з метою підвищення ефективності 

бюджетування. 

http://mvk.kherson.ua/byudzhetni-programi
http://mvk.kherson.ua/byudzhetni-programi
http://mvk.kherson.ua/byudzhetni-programi
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Якщо в період проведених досліджень буде виявлено 

суттєві зловживання, нанесення збитку господарською 

діяльністю, виявлення корупційних чинників, порушення 

чинного законодавства України, висновки з доказовою базою 

направляються до ДАСУ, та інших фіскальних органів, до 

депутатського корпусу, на ім’я міського голови та до керівника 

ХОДА. 

 

Проведені заходи – аналітична складова. 

Проведений моніторинг та оцінка ефективності УЕтаЗР та 

підпорядкованого комунального підприємства Херсонської 

міської ради виявив наступні факти. 

- Управління повністю ігнорує у своїй діяльності поняття 

«естетичний стан території міста». Ця важлива для міста функція 

не прописана в Положенні «Про управління естетики та 

зовнішньої реклами ХМР». 

-  Робота Управління зосереджена лише як регулювання 

розміщення рекламних конструкцій, в т.ч. великогабаритних, 

уздовж доріг і на 

території зелених зон, 

контролю законності їх 

монтажу, і поповнення 

місцевого бюджету 

шляхом укладення 

договорів про тимчасове 

використання 

відведених місць 

комунальної території та 

здійснення контролю за 

своєчасною оплатою 

оренди цих крихітних територій. При цьому розміщення 

реклами стверджує херсонський виконком за рішенням сесій 

ХМР, без розпорядження Управління, а значить, Управління не 

несе самостійної функції і фактично виконує роботу відділу. 

Хоча в штатному розкладі є начальник Управління, заступник 
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начальника, самостійна бухгалтерія і 2 відділи: документообігу 

(начальник і спеціаліст) та естетичного стану та зовнішньої 

реклами (начальник і фахівець). 

- Щомісяця на цю структуру витрачається 78тис.грн., Що в 

рік становить 936 тис. Грн. Додатково утримання для окремого 

офісу, транспорту і премії 

міський бюджет витрачає ще 

1млн.грн , 

-  По суті, Положення про 

Управління естетики та 

зовнішньої реклами, 

затверджене сесією ХМР від 

18.11.14 за № 1589 застаріле і не 

відповідає нормам чинного 

законодавства. Ні керівництво 

Управління, ні начальники відділів практично не несуть 

відповідальності і ніякого правового покарання за ті суттєві 

порушення, які так поширені в місті Херсон з зовнішньою 

рекламою.  

- Не враховуються Управлінням естетики і зовнішньої 

реклами і такі вимоги Закону, як робота з міським Управлінням 

транспорту, дорожньої інфраструктури і зв'язку в частині 

узгодження дотримання розміщення крупно-габаритних 

конструкцій вздовж доріг, на міських зупинках, в комунальному 

транспорті, на поперечних проводах, і т. д., тому що не 

прописана в Положенні Управління цей взаємозв'язок. 

-  Результат оцінки ефективності УЕтаЗР за підсумками 

роботи за 9 місяців 2019 року, проведеної департаментами та 

управліннями міської ради, що координують діяльність 

підприємств за профільними напрямами - незадовільно .  
Рекомендації 

1. провести внутрішній аудит за період 2017-2019г.г. по 

ефективності управлінської діяльності Управління естетики та 

зовнішньої реклами ХМР. (Проблема-відсутність дієвого 

контролю за роботою Управління). 
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2. провести внутрішній фінансовий аудит за період 2017-

2019г.г. через неефективну господарську діяльність 

Комунального підприємства «Господарська організація" Бюро 

естетики міського середовища». 

3. матеріали проведеного фінансового аудиту передати в 

контролюючі державні структури, в т.ч. в ДАСУ, а також Голові 

профільної депутатської комісії, відповідальний за виконання 

програми «Бюджет 2020». 

4. ліквідувати Управління естетики та зовнішньої реклами 

ХМР, як неефективне і передати ці функції Управлінню 

транспорту, дорожньої інфраструктури, в створений сектор 

(відділ зв'язку) по видачі дозволів на розміщення рекламних 

конструкцій та здійснення контролю щодо дотримання вимог до 

установки конструкцій зовнішньої реклами. 

5. КП «Господарська організація" Бюро естетики міського 

середовища та зовнішньої реклами » ліквідувати як систематично 

збиткове та передати ці функції або КП «Дорожник» або КП 

«Міське дорожнє управління» в прямому підпорядкуванні 

Управлінню транспорту, дорожньої інфраструктури і зв'язку 

ХМР-. 

Подальший розвиток проекту   – реалізація 

інформаційної та адвокаційної  складової 

- круглий стіл із запрошенням начальників зазначених вище 

Управлінь, участю депутатів та інших громадських організацій, 

членами команди Громадської префектури, журналістами. 

- розміщення матеріалів в інтернет-платформах і звернення в 

ДАСУ з пропозицією провести державний аудит по роботі 

Управління естетики та зовнішньої реклами за період 2018-2020 

рік. 

-  виступ на місцевих телеканалах зі звітом по роботі від 

Громадської префектури учасниками Херсона 

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 
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2.7.  Комітет самоорганізації населення 

робітничого селища Ялти 

  

  

  

 

Проект за підтримки ГО «Фонду 

розвитку міста Миколаєва» за кошти 

NED (Вашингтон,  США ) 

 

Опис конфліктної ситуації: 

Несанкціоновані сміттєві звалища мають негативний вплив 

на навколишнє середовище. В результаті гниття органічних 

відходів виділяється енергія, що призводить до того, що навіть 

взимку, від смітників іде дуже неприємний запах, який 

поширюється на досить велику площу. Влітку це може 

призводити до самозаймання і виникнення техногенного 

навантаження на природу та завдання шкоди здоров’ю людей. 

В середовищі смітника створюються умови для розвитку і 

поширення збудників різних інфекційних хвороб. Такі тварини 

як миші, криси поширюють хвороби. Тут знаходять собі 

притулок покинуті тварини коти, собаки. Вони на смітнику 

живуть, харчуються, утворюють великі групи, розмножуються. 

Це створює небезпеку для людей. Вони голодні і агресивні, тому 

небезпечні. Собаки розтягують сміттєві пакети, забруднюючи ще 

більше прилеглу територію. 

Сезонну алергію, або поліноз, відчувають на собі близько 

20% мешканців нашої планети. І загострюється це захворювання в 

період масового цвітіння. З кінця квітня по липень у повітрі 

Запобігання не ефективному 

використанню бюджетних 

коштів адміністрацією 

Заводського району (вивезення та 

прибирання несанкціонованих 

звалищ) 
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багато пилку рослин, який проникає в наш організм через 

слизову оболонку очей і носа. 

Нерідко носії цього захворювання отримують на додачу 

кропивницю (висипи на шкірі), екзему, дерматит і навіть набряк 

Квінке. Крім того, в цей період хворі відчувають головний біль, 

слабкість і безсоння. За відчуттями це дуже схоже на сильно 

запущену застуду, яка протікає без підвищення температури. 

В мікрорайоні Ялти м. Миколаєва, як і в інших місцях 

міста, розповсюджені рослини алергени та несанкціоновані  

звалища. Але адміністрацією Заводського району не вживаються 

ніякі заходи для вирішення даних проблем, це призводить до 

погіршення екологічного та санітарного стану мікрорайону, 

підвищення рівня захворюваності жителів, в тому числі, дітей. 

Неефективне використання бюджетних коштів 

адміністрацією Заводського району Миколаєва,  призначених для 

вивезення та  прибирання стихійних звалищ, покосу трави та 

знищення алергічних рослин в мікрорайоні Ялти, призвела до 

того, що в селищі є багато таких звалищ, трава не скошується і 

алергічні рослини не знищуються. 
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Спосіб вирішення конфліктної ситуації. 

Для вирішенню конфліктної ситуації поставлена головна 

мета - досягнення ефективного використання бюджетних коштів 

для благоустрою мікрорайону, очищення території від стихійних 

звалищ та алергічних рослин. Покращення екологічного та 

санітарного стану мікрорайону, підвищення рівня культури 

місцевих жителів та довіри до місцевої влади. 

Основні задачі:  

1) Громадський аудит використання бюджетних коштів 

програми організації благоустрою адміністрацією Заводського 

району Миколаївської міської ради за період 2017-20 років. 

Розробка рекомендацій на підвищення ефективності 

використання бюджетних ресурсів, та інших програм за 

бюджетними заходам пов'язаних з проблематикою вивезення 

негабаритного сміття в мікрорайоні Ялти. 

2) Розгляд підсумків аудиту. 

3) Вплив на адміністрацію Заводського району по 

ефективному використанню бюджетних коштів. 

4) Інформаційна компанія по освітленню виконання 

проекту. 

Проведені заходи – аналітична складова. 

Проведений аудит використання бюджетних коштів, програм 

організації благоустрою Адміністрацією Заводського району 

ММР виявив наступні факти. 

У пул  дослідження 

увійшли  три типу 

звалищ у Заводському 

районі (крім Великої та 

Малої  Коренихи  та 

Абіссінії): 

- Звалища, які 

вивозяться щодня; 

- Звалища, які 

вивозяться періодично; 

- Звалища, які 
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систематично не вивозяться. 

На базі вищевказаної інформації  розрахована потреба 

щоденного вивозу сміття  для кожного типу звалищ  на основі 

фактичного обсягу сміття на звалищах (підтвердження 

фактичного обсягу: інформація від мешканців + фото звалищ, які 

зроблено протягом проекту) : 

1 тип: локації  звалищ, які вивозяться щодня - 7 м. куб; 

2 тип :  локації звалищ, які вивозяться періодично (приблизно 3 

разу на рік): 

84 м. куб х 3разу на рік : 249 робочих  днів  (2017р)= 1,02 м. куб 

84 м. куб х 3разу на рік : 250 робочих  днів  (2018р)=1,008 м. куб 

84 м. куб х 3разу на рік : 250 робочих  днів  (2019р)=1,008 м.куб 

3 тип:  локації звалищ, які систематично не вивозяться ( для 

розрахунку візьмемо – 1 раз на рік) 

42,5 м. куб : 249 робочих  днів  (2017р)=0,17 м. куб 

42,5 м. куб : 250 робочих  днів  (2018р)=0,17м. куб 

42,5 м. куб : 250 робочих  днів  (2019р)=0,17м.куб 

Якщо підсумувати щоденну потребу у вивезенні сміття за 

всіма трьома типами локацій звалищ, то отримаємо - 

приблизно 8 м куб. 

 

Аналіз бюджетних видатків на програми в рамках яких 

виконувались заходи з вивезення стихійних звалищ у мкр. 

Ялти у період 2017-2019 роки. 

Згідно звітів про виконання бюджетних програм, обсяг 

вивезеного сміття з Заводському району склав: 

2017 рік  - 35 300м3 /рік /249 р.д = 141,7 м3/день 

2018 рік – 31 520м3 /рік /250 р.д = 126 м3/день 

2019 рік – 35 600м3 / рік/250 р.д = 142,4 м3/день 

При середньому завантаженні автомобіля - 8 м.куб, для вивезення 

цього обсягу  необхідно провести ходок: 

2017: 141,7 м3/день / 8 м.куб = 17 ходок в день / 4 авто* = 4 ходки  

(по 4 авто) 

2018: 126 м3/день / 8  м.куб  = 15 ходок в день/ 4 авто* = 4 ходки 

(по 4 авто) 
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2019:142,4 м3/день / 8м.куб = 18 ходок в день / 4 авто* = 4 ходки 

(по 4 авто) 

Середня відстань на одну ходку 30 км. Час на одну ходку та 

вантажно-розвантажувальні роботи - 3 години. 

Таким чином,  ми бачимо що час щоб вивезти заявлений обсяг - 

12 годин на день. Це означає, що 4 водія  (усі водії підрядної 

організації*) щоденно малі працювати  по 12 годин  усі робочі дні 

протягом року.   

Висновок:  Обсяг з вивезення сміття завищений у декілька 

разів, і не може бути виконаний протягом 1-го робочого дня 

ресурсами залученої організації. 

 

Згідно відповіді ММР № 1547/020201-40/14/20 від 18.03.20 у 2017 

році у Заводському районі було вивезено 21 966,77 м3 стихійних 

звалищ, у тому числі із селища Ялти.   

Згідно відповіді ММР № 1546/020201-40/14/20 від 18.03.20 у 2018 

році у Заводському районі було вивезено 21 428,2 м3 стихійних 

звалищ, у тому числі із селища Ялти.   

Згідно відповіді ММР № 1549/020201-40/14/20 від 18.03.20 у 2019 

році у Заводському районі було вивезено 23 700,00 м3 стихійних 

звалищ, у тому числі із селища Ялти 

Для того, щоб виділити обсяг коштів, які були витрачені на 

вивезення стихійних звалищ, які увійшли у пул дослідження 

подані уточнюючі запроси до ММР щодо актів виконаних робіт 

по підряднику ОРБУ №4 за період 2017-2019роки. 

 

Попередні рекомендації 

- Забезпечити систему моніторингу виконання 

бюджетних програм у розрізі територіальних локацій звалищ 

Заводського району.  

- Забезпечити механізм громадського аудиту 

виконання заходів по прибиранню звалищ у рамках бюджетних 

програм, що виконує адміністрація Заводського району, зокрема 

селища Ялти 
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Проведені заходи – адвокаційна складова 

 Перші результати: 

- Участь у роботі громадської ради з питань ЖКГ та 

благоустрою у м. Миколаєві при департаменті ЖКГ 

Миколаївської міської ради 19.12.2019  щодо обговорення та 

внесення пропозиції до міської Програми реформування т 

розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки. 

- Участь у роботі громадської ради з питань ЖКГ та 

благоустрою у м. Миколаєві при департаменті ЖКГ 

Миколаївської міської ради 21.12.2019  щодо обговорення та 

внесення пропозиції до міської Програми поводження з котами і 

собаками та регулювання численності безпритульних тварин 

гуманними методами в м. Миколаєві на 2020-2024р. 

- Участь у роботі громадської ради з питань ЖКГ та 

благоустрою у м. Миколаєві при департаменті ЖКГ 

Миколаївської міської ради 23.12.2019  щодо обговорення та 

внесення пропозиції до міської Програми поводження з 

побутовими відходами на 20201-2024 роки. Внесли пропозиції – 

розвивати ОСН у приватному секторі за допомогою районних 

адміністрації. 

 

Проведені заходи – інформаційна складова 

В рамках проведення інформаційної кампанії проекту та 

привертання уваги  до проблематики  вивезення звалищ з 

мікрорайону Ялти організовано зустріч з журналістом редакції 

Свідок- інфо 

https://www.0512.com.ua/news/2612784/neblagopolucnyj-rajon-

nikolaevskie-alty-utopaut-v-musornyh-svalkah 

«Неблагополучний район: миколаївські Ялти потопають в 

сміттєвих звалищах. 

Подальший розвиток проекту   – реалізація 

інформаційної та адвокаційної  складової 

 

ПРОЕКТ ТРИВАЄ 

https://www.0512.com.ua/news/2612784/neblagopolucnyj-rajon-nikolaevskie-alty-utopaut-v-musornyh-svalkah
https://www.0512.com.ua/news/2612784/neblagopolucnyj-rajon-nikolaevskie-alty-utopaut-v-musornyh-svalkah
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