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Голові Запорізької обласної ради 

Щодо  підвищення рівня ефективності                                         Самардаку Г.В. 

витрачання бюджетних коштів за Програмами 

 сприяння виконанню депутатських повноважень 

 депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки 

 та Програмою соціальної підтримки ветеранів війни, 

 праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп  

населення, що перебувають у складних життєвих  

обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки 

Рекомендації 

Під час моніторингу нами  використання обласної Програми сприяння виконанню 

депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, 

затвердженої  рішенням Запорізької обласної ради № 54 від 06.04.2017 зі змінами, (що 

проводилась за підтримки Європейського Союзу), нами виявлені факти неефективного 

використання бюджетних коштів (як на стадії  підготовки , затвердження рішення 

обласною радою, так і на стадії використання коштів, контролю і звітування), порушення 

під час використання, проведення закупівель  та звітування про використання бюджетних 

коштів розпорядниками, а також Департаментом фінансів ЗОДА. А також відсутність  

належного контролю з боку Запорізької обласної ради (далі-ЗОР) за  використанням  коштів 

та достовірністю звітів розпорядників бюджетних коштів. Що призвело до окремих  

випадків, що мають ознаки розтрати бюджетних коштів на суму 3,757 млн. грн. 

Дослідження виділення коштів депутатами в якості матеріальної допомоги 

громадянам, що опинились у складних життєвих умовах за Програмою соціальної 

підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп 

населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 

2015-2019 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради №28 від 25.12.2014   зі 

змінами, взагалі  іноді носить ознаки непрямого підкупу виборців та  фінансової підтримки 

наближених до органів влади осіб. Встановлено факти неодноразового виділення 

нелімітованих сум одним і тим самим особам не тільки впродовж 2018, а і на протязі  двох 

останніх років. Що призвело до використання 55% коштів з ознаками неефективності. 

Загальний бюджет на 2018 рік - 24, 954783 млн.грн. 

Зафіксовані неодноразові випадки надання депутатами матеріальної допомоги 

громадянам з округів, за якими закріплені інші депутати облради. Контроль ані 

депутатський, ані державний (КУ “КОМП`ЮТЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР” ЗОР) не проводиться через нормативну неврегульованість. 

Через безконтрольність  і нормативну неврегульованість процесу надання 

матеріальної допомоги громадянам фіксуються факти можливих зловживань і з боку 



         Громадська  органiзацiя  ”Народний   Захист”          
 

окремих громадян, які впродовж останніх двох років збільшили кількість депутатів, від 

яких отримують кошти впродовж року. Доводячи суми отриманих коштів  з «депутатських 

фондів» до 50 тис.грн.за рік.  

При цьому, один з громадян впродовж 2018 року спромігся отримати матеріальну 

допомогу від 47 депутатів обласної ради (56%  від загальної кількості депутатів) на 

загальну суму 120 тис.грн. Обгрунтованість виділення йому коштів з обласного бюджету в 

такому розмірі, що має ознаки неефективного використання бюджетних коштів.  

Загалом процес надання матеріальної допомоги депутатами  носить неврегульований 

і  неконтрольований  характер. Більш того, рішення про встановлення «депутатського 

фонду» на ці цілі коштом обласної Програми «Назустріч людям» немає. Кошти 

виділяються , починаючи з 2017 року шляхом внесення змін до  додатку 8 Програми 

(рішення ЗОР№ 28 від 25.12.2014) шляхом доповнення  заходом (рішення №39 від 

06.04.2017): 

 «33.Надання адресної грошової допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих 

обставинах депутатами обласної ради ( у рівних частинах для кожного) відповідно до 

Порядку її надання. 

Загальний обсяг – 75600,00тис.грн. 

2017- 25200,00 тис. грн. 

2018- 25200,00 тис. грн. 

2019- 25200,00 тис. грн.», що є досить сумнівним  нормативним регулюванням і ускладнює 

проведення громадського контролю за законністю і ефективністю використання цих 

коштів.  

Рішенням № 93 від 01.03.2018 року суму на 2019 рік збільшено до 42 000,00 тис.грн. 

Натомість  розподіл коштів по п.32 Додатку 8  регулюється  окремим Порядком, 

затвердженим Розпорядженням голови Запорізької ОДА. Рішення приймається  комісійно. 

Проводиться перевірка. Державні службовці несуть відповідальність за свої дії. На відміну 

від депутатів. 

Соціальна програма на 99,9% використовується для надання фінансової допомоги на 

лікування, що дозволяє зробити висновки про доцільність замість неї прийняття медичної 

Програми з розробкою механізму надання допомоги важкохворим за місцем лікування  без 

додаткової процедури збору довідок. 

Інформація про порядок  використання коштів не оприлюднено на веб-сайті 

Запорізької обласної ради. Як і самі Програми зі звітами про їх використання, що 

суперечить вимогам ст.ст.89-91 БК України і ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної 

інформації». 

У  зв’язку з чим, ми: 

1.Рекомендуємо Запорізькій обласній раді: 

-Розробити актуальні версії Програми з усіма додатками і актуалізовувати  після кожного 

внесення змін. 

-Оприлюднити актуальні версії Програм і Порядку використання коштів за ними на 

офіційному сайті  ЗОР і оновлювати після кожного внесення змін і доповнень у строк, 

визначений ЗУ «Про доступ до публічної інформації». 
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-Розмістити звіти про використання коштів за обома Програмами на офіційному веб-сайті 

ЗОР. 

-Внести зміни до Порядку формування пропозицій депутатів Запорізької обласної ради, 

спрямованих на реалізацію заходів, пов’язаних з соціально-економічним розвитком 

Запорізької області зі змінами (затвердженим рішенням ЗОР №54 від 06.04.2017) 

посиливши процес планування, уніфікувавши  тексти заявок депутатів, з обов’язковим 

відображенням: 

-головного розпорядника бюджетних коштів і  всіх розпорядників нижчого рівня з 

зазначенням їх ЄДРПОУ; 

-точної адреси, де буде знаходитись предмет закупівлі; 

-точної деталізованої назви предмету  закупівлі з зазначенням кількості та CPV; 

-реквізитів  і посилання на рішення розпорядника бюджетних коштів  про проведення 

закупівлі цих товарів/робіт/послуг(Програми тощо) і річного плану закупівель, що 

знаходиться у відкритому доступі. 

-Запровадити контроль за ефективністю витрачання коштів «депутатських фондів» на всіх 

стадіях: від планування до звітування, не допускаючи появи в проектах рішень 

необгрунтованих і неефективних пунктів. 

 -Внести зміни до Розділу 8«Організація управління та контролю за ходом виконання 

Програми» (Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами 

Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки), визначивши головних розпорядників, 

депутатів та  Департамент фінансів Запорізької ОДА відповідальним за контроль реалізації 

заходів і  ефективність  використання бюджетних коштів при формуванні проекту рішення 

Програми сприяння депутатських повноважень і достовірність звітування. 

-Внести зміни до Програми «Назустріч людям», вилучивши з Додатку №8 пункт 33. Вільні 

кошти в розмірі 42 000,00 тис.грн. направити на нову медичну обласну  Програму адресної 

допомоги хворим, розробивши механізм ефективного і оперативного виділення коштів за 

принципом «кошти ходять за хворим», механізм верифікації, відповідальних, всіх видів 

контролю і відповідальності. 

2. Рекомендувати Виконавчому апарату Запорізької обласної ради: 

1.Змінити механізми  (під час складання рішення із затвердження річної  Програми  

сприяння депутатським повноваженням депутатів ЗОР)  попередньої верифікації 

інформації, зазначеної в заявках депутатів на відповідність і достовірність всіх 

уніфікованих даних з метою забезпечення підвищення якості верифікації і унеможливлення 

завищення сум запланованих закупівель. 

2.Проводити попередню перевірку на стадії формування проекту рішення вірного 

визначення CPV майбутньої закупівлі з метою уніфікації даних, створенням належних умов 

для  проведення перевірок та унеможливлення  уникнення  конкурентних процедур під час 

здійснення державних закупівель.  

3. Забов’язати  розпорядників всіх рівнів використовувати  під час процедури закупівлі 

лише предмету закупівлі і CPV, визначених у Програмі сприяння реалізації депутатських 

повноважень депутатами Запорізької обласної ради. 

4.Визначити відповідальний підрозділ/особу за формулювання предмету закупівлі і  

визначення CPV під час формування проекту Програми. 
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5.Приймати до розгляду  пропозиції лише з наданими посиланнями на оприлюднені на 

офіційних сайтах рішення і річні плани закупівель розпорядників. 

6.Звернутись до ДФС України з пропозицією  щорічного включення до плану перевірок  

проведення фінансового аудиту виконання обласних  Програм «Назустріч людям» і  

сприяння реалізації депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради з 

інформуванням Запорізьку обласну раду про результати аудитів. 

4.Рекомендувати розпорядникам бюджетних коштів  всіх рівнів ( в т.ч. юридичним 

особам публічного права): 

- розмістити на своїх веб-сайтах  річні плани закупівель, інформацію про держзакупівлі,  

звіти про використання бюджетних коштів. (ст.89-91 БК) 

-оприлюднити всі Договори, специфікації, акти, звіти про державні закупівлі. 

-оприлюднювати окремо  деталізовані звіти (з усіма додатками) про використання коштів  

за Програмою сприяння  виконанню депутатських повноважень. 

-встановити контроль за достовірністю звітів про використання коштів за обласною 

Програмою сприяння депутатських повноважень. 

-зареєструватись в системі ПрозоРРО і  дотримуватись рішення ЗОР про проведення 

закупівель за допомогою системи ПрозоРРО , починаючи з суми у 30 тис. грн. 

-при проведенні державних закупівель використовувати  лише  визначення предмету 

закупівлі і CPV, затверджене відповідним рішенням ЗОР. 

-в зверненні до депутата зазначати суму закупівлі у відповідності з даними річного плану 

закупівель і рішеннями розпорядника, уникаючи  їх завищення. 

 

За загальною оцінкою, на нашу думку, продовження практики подальшого 

одноособового розподілу коштів обласного бюджету за так званими «депутатськими 

фондами» ані в частині  виділення коштів на соціально-культурний розвиток територій, ані 

для матеріальної допомоги громадянам що опинились в складних життєвих умовах, є 

недоцільним. 

Детальна інформація міститься в Звіті реалізації проекту «Дослідження  витрат 

«депутатського фонду» депутатами Запорізької обласної ради», що проводиться за 

підтримки Європейського Союзу. 

З повагою 

 

Голова Правління                                           Заболотна Н.О. 

 

 

 

Вик. Капля.Є.І. 


