
ГО «Народний Захист»              Проект «Бюджетна Цитадель»                        www.захист.zp.ua   

1 
 

Пропозиції за результатами  реалізації  проекту «Бюджетна Цитадель» 

№ Проблема Рішення Відповідальний 

1 Відсутність систематизованої 

інформації про витрати оборонного 

бюджету в розрізі джерел 

фінансування . У відкритому доступі 

не міститься достовірної  комплексної 

деталізованої  інформації  про видатки 

оборонного бюджету, суми, форми і 

надавачів міжнародної військової 

допомоги та  українських 

благодійників.   

 «Зобов’язати МО та 

МВС систематизувати 

інформацію про 

доходи та  витрати 

оборонного бюджету з 

2014  року в розрізі 

джерел фінансування 

та опублікувати її на 

своєму сайті в 

машоночитному 

форматі з 

щоквартальним  

оновленням 

інформації» 

Міністерство оборони  

МВС 

 

2 Відсутність  належного обліку  

видатків субвенцій місцевих бюджетів 

Державному бюджету на виконання 

Програм соціально-економічного 

розвитку  регіонів. 

Відсутність  повноважного ЦОВВ, 

відповідального за контроль  за 

видатками субвенцій місцевих 

бюджетів Державному бюджету на 

виконання Програм соціально-

економічного розвитку  регіонів. 

 

 

  

-Визначити орган, 

відповідальний за 

зовнішній контроль  

використання 

субвенцій місцевих 

бюджетів Державному 

бюджету і забезпечити   

неупередженість, 

законність, 

ефективність, 

плановість, 

системність  і 

поточність процесу 

контролю. 

-Внесення змін до ЗУ 

Про Рахункову палату. 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Застосування класифікаціі 

Міністерства фінансів України 

призводить до узагальнення даних до 

ступеня унеможливлення проведення 

контролюючих функцій  органами 

місцевого самоврядування  (власних 

функцій) і здійснення громадського 

контролю. 

 

Форми звітів про виконання місцевих 

оборонних Програм не узгоджені з 

класифікацією і одиницями виміру  

профільних Міністерств. Подаються  

у вигляді інформації в описовому 

безіндикаторному вигляді. 

 

Оприлюднення і надання у відповідь 

на запити  звітів у формі pdf 

ускладнює роботу з аналізу 

інформації у звітах. 

 

Відсутність системи деталізованого 

обліку,  звітування про використання 

-Розробити і 

імплементувати в 

законодавчу і 

нормативну базу 

уніфіковані  форми 

індикаторного 

звітування про 

виконання місцевих 

Програм і відкритості 

всієї інформації, 

передбаченої ст.28 БК.  

 

-Прийняти нормативне 

забезпечення 

деталізації обліку 

спецфондів 

Міноборони та МВС. 

 

-Для звіту про 

виконання паспортів 

бюджетних місцевих 

та регіональних 

Програм 

Міністерства фінансів 

України 
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коштів  місцевих бюджетів на 

оборонні та правоохоронні цілі. 

 

передбачити додаток 

до форми Звіту про 

виконання Паспорту 

бюджетної 

програми,затвердженої 

Наказом Міністерства 

фінансів України 

№836 від 26 

серпня 2014 року № 

836 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів 

України від 29 грудня 

2018 року № 1209, 

передбачивши 

внесення до додатку 

до звіту даних 

про всі предмети 

закупівель, їх 

ідентифікатори, 

розпорядників 

бюджетних 

коштів  та  їх 

ЄДРПОУ. 

 

-Підпункт 3 пункту 2 

Наказу Міністерства 

фінансів  від 

26.08.2014  № 836 

«Про деякі питання 

запровадження 

програмно-цільового 

методу складання та 

виконання місцевих 

бюджетів» викласти в 

такій редакції: 

«оприлюднюють в 

машиночитному 

форматі шляхом 

розміщення на своїх 

офіційних сайтах 

паспорти бюджетних 

програм на поточний 

бюджетний період 

(включаючи зміни до 

паспортів бюджетних 

програм) протягом 3 

робочих днів з дня 

затвердження таких 

документів та звіти 

про виконання 

паспортів бюджетних 

програм за звітний 

бюджетний період 

протягом 3 робочих 

днів після подання 

зведеної річної 

бюджетної звітності». 
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4 Дисбаланс між повноваженням і 

напрямами  фінансування 

правоохоронних органів та оборонних 

структур, що призводить до 

дублювання, неефективних і 

необліковуваних витрат  бюджетів.  

Колізії і внутрішні протиріччя в 

законодавстві. 

Ввести пряму 

заборону на 

законодавчому рівні 

будь-якого 

фінансування 

правоохоронних 

органів з місцевих 

бюджетів ( в т.ч. 

шляхом надання 

субвенцій місцевих 

бюджетів 

Держбюджету. 

Виключивши: 

- частину 3 статті18 із 

ЗУ Про Службу 

Безпеки України; 

-частину 5,6 статті 105 

із ЗУ Про Національну 

поліцію; 

Додавши до: 

- ЗУ Про прокуратуру 

ч.3 статті 91: 

«Забороняється 

фінансування органів 

прокуратури  коштом 

місцевих бюджетів 

всіх рівнів ( в т.ч. 

через надання 

субвенцій  місцевих 

бюджетів Державному 

бюджету України); 

- ЗУ Про Національну 

поліцію ч.5 статті 105: 

«Забороняється 

фінансування 

Національної Поліції  

коштом місцевих 

бюджетів всіх рівнів (в 

т.ч. через надання 

субвенцій  місцевих 

бюджетів Державному 

бюджету України); 

- п.16 ч.1 ст.43 ЗУ Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні після слів  

«затвердження 

програм соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

відповідно району, 

області, цільових 

програм з інших 

питань» слова «що 

віднесені до питань 

місцевого 

самоврядування». Далі 

ВР 
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за текстом; 

-ЗУ Про місцеве 

самоврядування в 

Україні статтю: 

«Забороняється в будь-

якій формі 

фінансувати заходи на  

забезпечення  

оборонних і 

правоохоронних 

функцій держави (в 

т.ч. через надання 

субвенцій  місцевих 

бюджетів Державному 

бюджету України)»; 

-Бюджетного Кодексу 

статтю, що  містить 

пряму заборону на 

будь-яке фінансування  

оборонних та 

правоохоронних 

заходів  коштом 

місцевих бюджетів і 

надання субвенцій 

місцевих бюджетів 

Державному бюджету 

на ці цілі. 

 Встановлення режиму самоконтролю Внесення змін до  п 5.2 

Методичних  

рекомендацій щодо 

порядку розроблення 

регіональних цільових 

програм, моніторингу 

та звітності про їх 

виконання», 

затверджених Наказом 

Міністерства 

економіки України від 

04.12.2006  №  367 в 

частині   покладання 

функцій контролю на 

безпосередніх 

виконавців  заходів 

(розділивши 

виконавчу і 

контролюючу  

функції). 

 

Направити цей звіт до 

КМУ для врахування 

всіх ризиків  при 

розробці 

законопроекту «Про 

державний нагляд» ( в 

частині недопущення 

встановлення режиму  

самоконтролю. 

Міністерство розвитку  

економіки, торгівлі та 

сільського господарства 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМУ 
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Невизнання таким 

органом  державного 

нагляду ОДА  які  є 

розробниками 

проектів рішень і 

Програм, які потім 

самим же доведеться 

перевіряти що 

закладає  передумови 

для створення 

корупційних схем і  

неправомірного 

втручання в діяльність 

ОМС та  має  ознаки 

конфлікту інтересів. 

 Низький рівень внутрішнього 

контролю місцевих рад 

Внесення змін до 

Бюджетного Кодексу 

України в частині 

введення обов’язку 

органів місцевого 

самоврядування   

розгляду і 

затвердження звітів 

про виконання 

місцевих програм.  

ВР 

 Відсутність гарантій держави з 

забезпечення принципів законності і 

гласності  у процесі здійснення 

місцевого самоврядування. 

 

Відсутність належного зовнішнього 

контролю. 

 

Розробка і прийняття  місцевих 

Програм з порушенням 

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх 

виконання», затверджених Наказом 

Міністерства економіки України від 

04.12.2006  №  367. 

 

Низький рівень виконання 

законодавчої і нормативної бази 

розробниками  оборонних та 

правоохоронних Програм і 

депутатами місцевих рад. 

 

Фінансування без врахування потреб. 

 

 

Порушення бюджетного 

законодавства на всіх стадіях 

бюджетного процесу. 

 

Створення єдиного 

незалежного 

зовнішнього органу 

контролю. 

КМУ, ВР 
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 Проведення закупівель коштом  

субвенцій місцевих бюджетів 

Державному бюджету на виконання 

Програм соціально-економічного 

розвитку регіонів  без застосування 

системи Прозорро. 

 

Порушення бюджетного 

законодавства на всіх стадіях 

бюджетного процесу. 

 

Випадки недостовірності у  звітуванні 

головних розпорядників бюджетних 

коштів.  Недієвість внутрішнього і 

зовнішнього контролю. 

 

Комплексна перевірка 

всіх виконавців. 

Управління стратегічних 

розслідувань 

 Фінансування  контролюючих органів 

коштом місцевих бюджетів. 

Проведення перевірки 

на наявність конфлікту 

інтересів  

НАЗК 

 Некоректне відображення ДКСУ сум 

видатків субвенцій місцевих бюджетів 

Державному бюджету на виконання 

Програм соціально-економічного 

розвитку регіонів . 

Проведення перевірки 

ДКСУ з метою 

встановлення причин  

неналежного 

відображення сум 

фактичних видатків  

місцевих бюджетів в 

розрізі функціональної 

класифікації  по коду 

0300  “Громадський 

порядок, безпека та 

судова влада”. 

Рахункова палата 

 Низький рівень відкритості 

інформації  про використання 

бюджетних коштів обласних 

оборонних та правоохоронних 

Програм на всіх етапах бюджетного 

процесу. 

Відкликання 

законопроекту № 

2228, посилення 

контролю за 

оприлюдненням 

бюджетної інформації 

 

ВРУ, Уповноважений 

ВРУ з прав людини 

 Відсутність повноважень у ТЦК та 

СП на здійснення мобілізаційної 

діяльності та повноважень обласних 

військкоматів , дані про яких 

вилучено з ЄДР, на проведення 

господарської діяльності. 

 

-Проведення перевірки 

результатів і наслідків  

реформи військових 

комісаріатів 

Міністерством 

оборони України з 

розробкою  шляхів 

виправлення 

юридичних колізій і 

відсутності 

повноважень на 

виконання державних 

оборонних функцій у 

ТЦК та СП станом на 

червень 2020. 

Внесення змін до 

законодавства з 

передачі  функцій 

ВР 
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військкоматів  до ТЦК 

та СП. 

 

- У зв’язку з 

прийняттям Постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 03.06.2013 

№389, якою 

затверджено 

Положення про 

військові комісаріати, 

надати 

роз’яснення щодо 

доцільності і порядку 

фінансування коштом 

місцевих бюджетів 

оборонних Програм і 

заходів, 

розпорядниками 

бюджетних коштів 

яких є військові 

комісаріати. 

 

 

 

Міністерство фінансів 

України 

 Закритість інформації про 

використання коштів місцевих 

бюджетів на оборонні та 

правоохоронні цілі. 

Створити веб-сайти 

для обласних 

військкоматів, ТЦК та 

СП та всіх 

розпорядників 

бюджетних коштів для 

розміщення інформації 

згідно ст.28 БК 

України та ст.15 ЗУ 

Про доступ до 

публічної інформації. 

Міністерство оборони, 

МВС, Уповноважений 

ВРУ з прав людини 

 Використання  тероборони для 

легалізації фінансування  оборонних і 

правоохоронних  обласних Програм. 

Прийняття Закону Про 

територіальну оборону 

з визначенням джерел 

фінансування, 

мінімального 

квотування 

фінансування її 

заходів з  місцевих 

бюджетів (при обранні 

Естонської моделі) і з 

100% фінансуванням 

коштом Державного  

бюджету (при обранні 

Польської моделі). 

Зняття  статусу 

закритої інформації з 

Положення про 

тероборону і Указу 

Президента, яким його 

затверджено. 

ВР 

 


