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Аналітичний звіт  дослідження витрат місцевих бюджетів на оборонні цілі реалізовано ГО 

«Народний Захист» в рамках Проекту «Бюджетна Цитадель». 

Колектив авторів: Заболотна Н.О., Мазаєва О.А., Лихачов Р.Б. 

Під редакцією Заболотної Н.О. 

 

 

В Аналітичному звіті надані результати дослідження витрат 24 обласних бюджетів на 

оборонні та правоохоронні цілі в період 2013-2019 років. Визначено  тенденції, загальні суми, 

регіональні особливості, проблеми. Зроблено аналіз юридичного обгрунтування фінансування  

оборонних та правоохоронних функцій держави коштом місцевих бюджетів. 

Виявлено рівень відкритості інформації по обласним оборонним та правоохоронним 

Програмам, дотримання законодавства на всіх етапах бюджетного процесу та проведення 

закупівель. А також рівень дотримання вимог Бюджетного Кодексу України. 

Зроблено висновки та розроблено рекомендації. 

 

Аналітичний звіт  дослідження витрат місцевих бюджетів на оборонні цілі реалізовано ГО 

«Народний Захист» в рамках Проекту «Бюджетна Цитадель», який виконує Інститут висвітлення 

війни та миру (IWPR) за підтримки  МЗС Королівства Норвегії. 

 

Думка та позиції висловлені у цьому Звіті не обов’язково відображають позицію МЗС Королівства 

Норвегії та Інститут висвітлення війни та миру (IWPR) 

                                                                                                                              © ГО «Народний Захист»;2020 

                                                                                                                                           ©;Заболотна Н.О., автор проекту;2020 

©;Заболотний А.В., дизайн обкладинки;2020 
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З 2016 року ГО «Народний Захист» моніторить проекти рішень Запорізької обласної ради і 

заперечує,  з мотивів недотримання вимог законодавства, прийняттю обласних  оборонних і 

правоохоронних Програм. 

На нашу думку, фінансування  оборонних та правоохоронних функцій держави  не 

відноситься до повноважень органів місцевого самоврядування, суперечить статті 91 Бюджетного 

Кодексу України і цілому ряду спецзаконів. Відповідно, може мати ознаки кримінальних злочинів. 

Розуміючи нагальність  розвитку обороноздатності країни, ми не можемо погодитись з 

наявністю порушень в процедурі витрачання бюджетних коштів на ці цілі. Оскільки наш досвід 

показує, що нехтування законами в результаті призводить до зловживань. Чого Україна  в умовах 

збройної агресії собі дозволити не може.  Кожна гривня направлена на оборону має ефективно 

використовуватись і посилювати захист країни, не ослабляючи при цьому тил у вигляді місцевих 

бюджетів. 

Саме тому ми провели перше в Україні дослідження  витрачання коштів обласних 

бюджетів на оборонні цілі, для покращення ефективності використання бюджетних коштів і 

посилення обороноздатності України. 

Будемо раді, якщо до контролю і виправлення  виявлених нами  в ході дослідження 

проблем долучиться якнайбільше наших колег, представників органів публічної влади, 

контролюючих та правоохоронних органів. 

Наталія Заболотна  

В тексті закону про оборонний бюджет США на 2019-ий рік йдеться про 

необхідність посилення прозорості процесу військових закупівель. 

За словами Купер, метою цих та інших умов, є бажання Конгресу переконатися, 

що реформа Збройних Сил України у напрямку моделі, сумісної з НАТО, є 

незворотньою. 

 «Це частина ширшого процесу, - пояснила Купер «Голосу Америки». - Це правда, 

що ми прагнемо, аби Україна розробила дуже відкритий та прозорий процес 

бюджетування, придбання та закупівель. Частково це відповідальність 

Міністерства оборони, частково - приватної оборонної індустрії». 

Лора Купер, заступниця помічника міністра оборони США з питань Росії, 

України та Євразії  https://ukrainian.voanews.com/a/pentagon-ukraine-conditions/4773367.html   

 

https://ukrainian.voanews.com/a/pentagon-ukraine-conditions/4773367.html
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Зміст 

1. Законодавче забезпечення 

2. Загальний огляд 

3. Державний бюджет України 

4. Місцеві бюджети 

5. Розпорядники бюджетних коштів 

6. Юридичне обгрунтування  прийняття обласних оборонних програм 

7. Розробка і прийняття Програм 

8. Обгрунтованість потреб 

9. Напрями використання коштів обласного бюджету на оборонні цілі 

10. Закупівлі 

11. Облік, контроль і звітування 

12. Військкомати 

13.Доступ до  інформації про витрачання коштів місцевих бюджетів  

14. Висновки 

15.Рекомендації 
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Глосарій 

КМУ - Кабінет Міністрів України. 

МО - Міністерство оборони України. 

ЗСУ -  Збройні Сили України. 

МВС - Міністерство внутрішніх справ України. 

ГУНП – Головне Управління Національної поліції України. 

НП - Національна поліція України. 

НГ - Національна гвардія України. 

РНБО - Рада національної безпеки і оборони. 

СБУ - Служба безпеки України. 

МФ - Міністерство фінансів України. 

ДПС - Державна прикордонна служба України. 

ДСНС - Державна служба України з надзвичайних ситуацій. 

ДАСУ- Державна аудиторська служба України. 

ДКСУ – Державна казначейська служба України. 

ДФС - Державна фіскальна служба. 

ОР – Обласна рада. 

ОДА – Обласна державна адміністрація. 

БК – Бюджетний Кодекс України. 

ТрО –Територіальна оборона. 

 

 

Мета 

Посилення  системи громадського контролю в сфері використання публічних ресурсів оборонної 

сфери, задля збільшення прозорості публічної влади і запобіганню корупції шляхом проведення 

громадського моніторингу, з широким інформуванням громадян. 

Ми не досліджуємо  достовірність рівня потреб на оборонні цілі. Ми Досліджуємо законність і 

ефективність використання коштів обласних бюджетів. 
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Джерела отримання інформації 

⮚ Офіційні веб-сайти 24 обласних рад України; 

⮚ Офіційні веб-сайти 24 обласних державних адміністрацій України, КМДА, Міністерства 

оборони України, Міністерства фінансів України та МВС; 

⮚ Відповіді на запити ; 

⮚ Дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

⮚ Дані інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»: модуль 

«Бюджет для громадян» на порталі www.openbudget.gov.ua; 

⮚ Данні систем  Прозорро,  Е-дата, аналітичної  системи  Уoucontrol https://youcontrol.com.ua/, 

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування  та інші відкриті реєстри і аналітичні платформи; 

⮚ Аналітичні звіти ГО НАКО; 

⮚ Тексти обласних  оборонних та правоохоронних Програм, Паспортів Програм, 

звітів/інформації  про виконання обласних оборонних Програм. 

 

Період дослідження 

⮚ 02.12.2019-25.06.2020                                                            

 

Методологія 

Дослідження проводилось шляхом: 

⮚ дослідження  офіційних веб-сайтів 24 обласних рад та 24 обласних державних 

адміністрацій в Україні та КМДА; 

⮚ дослідження  офіційних веб-сайтів Міністерства оборони України, МВС, Рахункової палати 

тощо; 

⮚ дослідженням інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Прозорий бюджет»: модуль 

«Бюджет для громадян» на порталі www.openbudget.gov.ua.; 

⮚ надсиланням запитів до об’єктів дослідження, Міністерства оборони, Рахункової палати, 

Міністерства фінансів України тощо; 

⮚ аналізу юридичного обґрунтування  рішень про прийняття обласних оборонних Програм; 

⮚ систематизації  рішень обласних рад стосовно змін до обласних оборонних Програм;   

⮚ систематизації фінансової  інформації , що міститься у звітах і інформації про виконання 

обласних оборонних Програм  в частині загальних сум касових видатків по Програмах; 

⮚ аналізу Паспортів обласних оборонних Програм в частині  ініціаторів, розробників, 

виконавців Програм; 

⮚ дослідження процедур закупівель товарів та послуг коштом обласних оборонних Програм 

(вибірково); 

⮚ дослідженням https://spending.gov.ua/, https://www.007.org.ua/, https://youcontrol.com.ua/, 

https://clarity-project.info/ , https://prozorro.gov.ua/ , https://bi.prozorro.org/ , тощо; 

⮚ аналізу інших відкритих реєстрів і  аналітичних систем. 

 

 

http://www.openbudget.gov.ua/
https://youcontrol.com.ua/
http://www.openbudget.gov.ua/
https://spending.gov.ua/
https://www.007.org.ua/
https://youcontrol.com.ua/
https://clarity-project.info/
https://prozorro.gov.ua/
https://bi.prozorro.org/
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Конституція України;  

Бюджетний кодекс України; 

Указ Президента України від 11 лютого 2016 року №44 «Про шефську допомогу військовим 

частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної 

служби України»; 

Закон України від 06.12.1991 № 1932-ХІІ “Про оборону України” (зі змінами);  

Закон України від 06.12.1991 № 1934-ХІІ “Про Збройні Сили України” (зі змінами); 

Закон України  8 квітня 2014 року № 1190-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення обороноздатності держави»; 

Закон України від 7 грудня 2017 року № 2246-VIII «Про Державний бюджет на 2018 рік»; 

Закон України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет на 2019 рік»» 

Закон України від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію»; 

Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»; 

Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закон України від 9 квітня 1999 року № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації»; 

Закон України  від 22 червня 2000 року № 1835-III «Про участь громадян в охороні 

громадського порядку і державного кордону”; 

Закон України від 3 квітня 2003 року № 661-IV «Про Державну прикордонну службу України»; 

Закон України від 4 листопада 1991 року № 1777-XII «Про державний кордон України»; 

Закон України від 2 липня 2015 року № 580-VIII «Про Національну поліцію»; 

Закон України від 13 березня 2014 року № 876-VII «Про Національну гвардію України»; 

Закон України від 25 березня 1992 року № 2229-XII «Про Службу безпеки України»; 

Закон України від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII «Про прокуратуру»; 

Закон України від  20 березня 2003 року № 638-IV «Про боротьбу з тероризмом»; 

Закон України від  21 січня 1994 року № 3855-XII  «Про державну таємницю»; 

Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII «Про національну безпеку України»; 

1. Законодавче забезпечення 
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Закон України від  25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі»; 

Закон України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації»; 

Закон України  від 26 січня 1993 року № 2939-XII «Про основні засади здійснення державного 

фінансового контролю в Україні»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03 травня 2013 р. № 389 "Про затвердження 

положення про військові комісаріати"; 

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції 

наказу Міністерства фінансів України  від 29 грудня 2018 року № 1209); 

Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»; 

Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо 

застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування 

класифікації кредитування бюджету»; 

Роз’яснення Державної казначейської служби України від 18.04.2005 № 07-04/735-3326 «Щодо 

порядку здійснення видатків на реалізацію програм соціально-економічного та культурного 

розвитку регіонів»; 

Методичні рекомендації щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання», затверджені  Наказом Міністерства економіки 

України від 04.12.2006  №  367. 
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До весни 2014 року фінансування  оборонних функцій держави фінансувались  виключно 

коштом Державного бюджету України. Фінансування з додаткових джерел стало можливим  з  8 

квітня 2014 року з прийняттям  Верховною радою України  ЗУ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення 

обороноздатності держави». 

 

Ним же було внесено  зміни і до наступних законів: 

 У Законі України "Про Збройні Сили України": 

1) частину першу статті 9 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: 

2. Загальний огляд 

 

«Фінансування ЗСУ 

здійснюється за рахунок 

коштів Державного 

бюджету України» 

Стаття 15 ЗУ «Про 

Збройні Сили України» 

 

Фінансування і забезпечення 

поліції здійснюється за 

рахунок Державного 

бюджету України.» 

Стаття 105 ЗУ «Про 

Національну поліцію». 
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"визначає порядок фінансування Збройних Сил України за рахунок благодійних пожертв фізичних 

та юридичних осіб для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і 

функціонування Збройних Сил України". 

 Статтю 7 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» після частини 

четвертої доповнити новою частиною такого змісту: 

"5. Фінансування мобілізаційної підготовки та/або заходів з мобілізації може здійснюватися 

додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб у порядку, визначеному 

Кабінетом Міністрів України". 

 У Законі України "Про гуманітарну допомогу": 

1) перше речення абзацу третього статті 1 доповнити словами "а також для підготовки до 

збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту"; 

2) частину третю статті 14 доповнити словами "крім випадків надходження гуманітарної допомоги 

для запобігання та усунення наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час і під час воєнного 

стану, у разі збройної агресії чи загрози нападу з боку інших держав, внутрішніх чи закордонних 

терористичних, сепаратистських або інших незаконних збройних формувань". 

 Частину другу статті 3 Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні 

організації" доповнити пунктом 15 такого змісту:" сприяння обороноздатності та мобілізаційній 

готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану". 

Проте, такі області як Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Сумська, 

Тернопільська, Харківська, Хмельницька та  Чернівецька,  мали такі Програми і до 2014 року.  

Приміром,  Кіровоградська область  у 2013 році профінансувала заходи за оборонною  Програмою 

у розмірі 4 114,00 тис.грн. А Запорізька обласні Програми «Призовна дільниця» мала і до 2013 

року.  

З 2014 року оборонні та правоохоронні Програми почали приймати  Волинська, Донецька, 

Житомирська,  Закарпатська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Черкаська  та 

Чернігівська області.  

А також Волинська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Одеська, 

Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Черкаська, Чернівецька і  Чернігівська  обласні 

ради виділили кошти в 2014 році на ці Програми. 

Не дивлячись на початок  в 2014 році російської військової агресії на сході України, 

формально, лише  в 2016 році  Указ Президента України № 92/2016 Про рішення Ради 

національної безпеки і оборони України «Про Концепцію розвитку сектору безпеки і оборони 

України» створив  додаткове юридичне підгрунтя і активізував  процес   прийняття обласними 

радами фінансових  регіональних Програм оборонного напрямку.  Саме так виглядають 

результати дослідження юридичного обгрунтування і змін законодавства задля можливості такого 

фінансування.  Проте, наприкінці дослідження картинка виглядає інакше.  

Які , згідно класифікації Міністерства фінансів України обліковуються за кодом 0300. За 

цією класифікацією обліковуються одночасно напрямки: «Громадський порядок, безпека та судова 

влада». Частіш за все в ньому обліковуються  видатки за «0320 Протипожежний захист та 

рятування». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92/2016
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Вінницька, Полтавська обласні ради, як і КМДА,   прийняла першу оборонну програму 

лише  в 2016 році, Миколаївська – в 2017,  а Херсонська- в 2018. 

 

  

Як видно з динаміки видатків обласних бюджетів по обласних оборонних Програмах, в 

найбільш небезпечні і критичні 2014 та 2015 роки  обласні ради досить пасивно реагували на 

реальну небезпеку територіальній цілісності держави,  перший пік видатків припадає  на 2017. 

Другий - на 2019 рік.       

Але обласні ради є юридичними особами публічного 

права (і надавати гуманітарну  та благодійну допомоги 

не мають права), а не фізичними та  просто 

юридичними особами. І кошти вони надавали не в 

якості благодійної чи гуманітарної допомоги, що стало 

можливим з 2014 року виключно для фізичних та 

юридичних осіб. А шляхом надання субвенцій місцевих  

бюджетів Державному бюджету на виконання Програм 

соціально-економічного розвитку регіонів. Ці зміни  в 

законодавстві на місцеві ради не поширюються. 
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Досить дивно виглядає  потреба у початку  прийняття оборонних Програм через 2 роки 

активної фази війни на сході України. Коли з  бордів і передач нас запевняли що армія вже  

забезпечена  на достатньому рівні. Як і важко пояснити мотивацію окремих обласних рад, які 

почали приймати  оборонні Програми лише в 2018 році (Херсонська ОР-прикордонна з Кримом 

область). 

В розрізі областей кількість обласних Програм і загальна сума видатків на оборонні 

Програми за 2013-2019 роки виглядає наступним чином: 
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При цьому загальна сума  затверджених  обласними радами обласних оборонних Програм 

за 2018-2019 роки в 3,5-3,1 рази більші за суми касових видатків. 
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Згідно «Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових 

програм, моніторингу та звітності про їх виконання»:  

«Підставою для розроблення програми є: 

 існування проблеми на рівні регіону, розв’язання якої потребує залучення бюджетних 

кошів, координації спільних дій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

 наявність у місцевому бюджеті реальної можливості ресурсного забезпечення виконання 

заходів програми та  

 відповідність мети програми пріоритетним напрямам розвитку регіону                                                                  

  

                                          

 

Процес ініціювання, розробки та прийняття обласних оборонних Програм носить 

дискреційний, децентралізований характер. В переважній більшості прив’язки до новел 

законодавства  та потреб національної безпеки не має.  При цьому спостерігається загальна 

тенденція до збільшення сум. Ініціаторами створення є ОДА, ОР та безпосередні виконавці 

програм. 

Методичні рекомендації  

Підстави для розроблення Програми: 

 Проблема на рівні регіону; 

 Вільні кошти в місцевому бюджеті; 

 Мета Програми відповідає пріоритетним 

напрямкам розвитку регіону. 

 

Дослідження показали що  в Паспортах 

Програм і рішень про їх прийняття відсутні 

посилання на наявність регіональної проблеми 

і відповідність мети Програми  пріоритетним 

напрямкам розвитку регіонів. 
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Приклад: 

12.08.2016  СБУ встановила рівні терористичної загрози для регіонів України –

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1614#.MfM2Dnrp.dpbs   

 

Дослідження довели що області з високим рівнем небезпеки не прийняли  додаткових 

обласних Програм. Проте,  такі Програми прийняли області з найнижчим рівнем небезпеки- сірим.  

Єдина область з жовтим рівнем небезпеки- Херсонська, прийняла  Програму 

антитерористичних заходів лише 12.07.2019 року. 

В 2016 році було прийнято лише 1 обласну антитерористичну Програму (Кіровоградською 

обласною радою). В ній було передбачено фінансування Антитерористичного центру СБУ.  Проте 

і вона була прийнята до дати  встановлення СБУ рівня терористичної загрози.  

При прийнятті цих Програм обласні ради зазвичай посилаються на п. 16 ч.1 ст. 43 Закон 

України “Про місцеве самоврядування в Україні” / Указ Президента України від 11 грудня 1998 

року № 1343/98 „Про Антитерористичний центр”, постанову Кабінету Міністрів України від 18 

лютого 2016 р. № 92 „Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, 

реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків” 

Стаття 3 ЗУ “ Про боротьбу з тероризмом” визначає серед основних принципів боротьби з 

тероризмом: 

⮚ нерозголошення відомостей про технічні прийоми і тактику проведення 

антитерористичних операцій, а також про склад їх учасників; 

⮚ єдиноначальності в керівництві силами і засобами, що залучаються для проведення 

антитерористичних операцій. 

https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/1614#.MfM2Dnrp.dpbs
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А стаття 6 встановлює повноваження інших суб'єктів, які залучаються до боротьби з 

тероризмом: «Суб'єкти, які залучаються до боротьби з тероризмом, у межах своєї компетенції 

здійснюють заходи щодо запобігання, виявлення і припинення терористичних актів та злочинів 

терористичної спрямованості…» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text 

Сумнівним є  посилання на вище зазначену Постанову та Закон, які стосуються Управління 

територіальною підсистемою єдиної державної системи, яке здійснюється координаційними 

групами Антитерористичного центру при регіональних органах СБУ. 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF  

 

ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні не передбачає фінансування СБУ з місцевих бюджетів 

громад. 

        

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/638-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D0%BF
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  Як видно з дат прийняття обласних антитерористичних обласних Програм, жодна з них 

фактично не прийнята на виконання  рішення СБУ про встановлення рівнів терористичних загроз. 

Хоча частина з цих Програм містить в обгрунтуванні посилання на дане рішення СБУ. 

З інформації, яку вдалося отримати і яку не закрито «державною таємницею»: в Херсонській 

області  коштом обласного бюджету (Антитерористичної програми) розроблявся проект і 

встановлювалось відеоспостереження на межі розмежування з тимчасово  окупованою територією 

АР Крим на суму майже 2000,00 тис.грн.. А Тернопільська ОР направила 998,00 тис. грн. 

обласного бюджету за аналогічною Програмою на «Матеріально – технічне забезпечення 

координаційної групи антитерористичного центру при управлінні СБУ в Тернопільській області». 

Закупівлю проведено через систему Прозорро. В 2019 році Тернопільська ОР направила 750,00 

тис.грн. на «придбання товарів спеціального призначення для Координаційної групи 

Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Тернопільській області». 

Через Прозорро  таких закупівель проведено  на суму 1 548,286 тис.грн. Ідентифікувати закупівлі, 

здійснені коштом обласного бюджету неможливо. Зрозуміло що ці заходи мали б фінансуватись 

коштом Державного бюджету України. 
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Це загальнодержавний фонд коштів, 

з якого органи державної влади 

отримують кошти для матеріального 

забезпечення  свого функціонування.  

Зведений бюджет України - 

сукупність усіх бюджетів, що входять 

до складу бюджетної системи України. 

У відповідності з статтею 2 Закону 

України «Про бюджетну систему 

України» сукупність усіх бюджетів, що 

входять до складу бюджетної системи 

України, є зведеним (консолідованим) 

бюджетом України. 

Зведений бюджет не затверджується Верховною Радою України, а використовується для 

аналізу і визначення засад державного регулювання економічного і соціального розвитку 

України. 

Кожний з видів бюджетів, які існують в Україні, затверджується відповідним органом  

свого рівня. Державний- Верховною Радою, місцеві- органами місцевого самоврядування. В 

системі місцевих бюджетів також  існують зведені (консолідовані) бюджети, які об'єднуються 

спочатку з бюджетом вищого рівня, а потім — в бюджет області, а бюджети областей входять у 

зведений (консолідований) бюджет України. 

Під час дослідження ми зіткнулись з відсутністю єдиної інформації про об’єм касових 

видатків оборонного бюджету ( в частині Державного Бюджету) за період 2013-2019 роки з 

розбивкою по роках. Різні джерела дають різну інформацію. Суттєво відрізняється інформація за 

2015, 2017 та 2019 роки. 
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Приклад: 

У «Програмі  забезпечення оборонних заходів та надання допомоги військовим частинам 

(установам) у Херсонській області на 2018 – 2020 роки» в обгрунтуванні необхідності прийняття 

Програми  зазначено:  «за даними  Офісу з фінансового та економічного аналізу у Верховній 

Раді України (2017 рік), фактичне фінансування оборонного сектору складало менше 3% 

державного бюджету і становило: 

у 2010 році – 11 млрд грн; 

у 2011 році – 14,6 млрд грн; 

у 2012 році – 14,8 млрд грн; 

у 2013 році – 15,3 млрд грн. 

 І тільки з 2014 року, з початком агресії Російської Федерації, відбулося значне збільшення 

видатків на заходи оборонного характеру: у 2014 році – 64,3 млрд грн, у 2015 році – 90,0 млрд 

грн, у 2016 році – 59,4 млрд грн. 

Однак ведення бойових дій на сході України, збільшення чисельності Збройних Сил 

України (із 165 тис. осіб у 2013 році до 250 тис. осіб у 2017 році), необхідність відновлення 

боєздатності військ, забезпечення сучасним озброєнням та матеріально-технічними засобами 

потребують залучення фінансових ресурсів держави усіх рівнів.» 

ЗМІ  надають  наступні цифри: 
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Дослідивши інформацію МО про виконання Державного бюджету, що знаходяться у 

відкритому доступі на веб-сайті МО, ми встановили наступні об’єми оборонного бюджету, 

зазначені у звітах МО І порівняли їх з інформацією, взятою зі звітів виконавців обласних 

оборонних Програм обласним радам: 

https://www.mil.gov.ua/diyalnist/byudzhet-ta-vikonannya-czilovix-program/vikonannya-ministerstvom-
oboroni-ukraini-derzhavnogo-byudzhetu/ 

 

Ситуація з наявністю у відкритому доступі і достовірністю  інформації про Міжнародну 

військову допомогу знаходиться на тому ж рівні. Кожне джерело видає узагальнену інформацію 

в різних часових проміжках, різних одиницях виміру, з об’єднанням грошової частини і 

наданням допомоги в матеріальному вигляді. 

Встановити достовірні, читабельні  дані  з розбивкою по роках в єдиних одиницях виміру  

неможливо. 

Що стосується надання МО інформації у відповіді на запити, то більшість публічної 

інформації МО закрило державною таємницею без будь-якого обгрунтування і надання 

належних документів, що є порушенням ЗУ “Про доступ до публічної інформації”. 

Інформація ж про рівень  субвенцій місцевих бюджетів Державному бюджету  виявилась 

взагалі непридатною до проведення громадського і депутатського контролю. Оскільки  жоден 

звіт не передбачає виведення сум  субвенцій з розбивкою по видах бюджетів. Відповідно,  

субвенції з  місцевих бюджетів всіх рівнів обліковуються однією цифрою в графі спецфонду. 

Більш того, в цьому показнику «сидять» і благодійна, і гуманітарна допомога.  Тож перевірити і 

встановити достовірність видатків обласних бюджетів в частині спецфонду МО неможливо. 

Відбувається це через встановлення Мінфіном класифікаторів, в яких всі ці видатки (які 

оприбутковуються в різний спосіб) обліковуються в одній графі. Найбільше, що нам вдалося 

знайти, це ось ця таблиця, з якої виділити частку обласних або міських бюджетів неможливо.  

https://www.mil.gov.ua/diyalnist/byudzhet-ta-vikonannya-czilovix-program/vikonannya-ministerstvom-oboroni-ukraini-derzhavnogo-byudzhetu/
https://www.mil.gov.ua/diyalnist/byudzhet-ta-vikonannya-czilovix-program/vikonannya-ministerstvom-oboroni-ukraini-derzhavnogo-byudzhetu/
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Єдине, що ми можемо констатувати, користуючись цією інформацією, що частка обласних 

бюджетів в цій загальній сумі складає 278 тис.грн. (в 2016 році).  Або 15% від загальної суми 

субвенцій місцевих бюджетів Державному. Інші витрати  здійснено з місцевих бюджетів 

різних рівнів, які в цьому проекті не досліджувались. 

 

https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2016_monitoring_ukr_0.pdf 

За даними Стокгольмського інституту вивчення проблем миру (SIPRI), за два роки війни на 

Донбасі фінансування української армії в доларовому вираженні зросло на 34%. 
https://glavcom.ua/publications/oboronniy-byudzhet-2017-skilki-i-komu-393601.html 

https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp 

Якщо вірити даним сайту Global Firepower, який спеціалізується на аналізі бойової потужності 

армій різних країн, Україна перебуває на 40-му місці у світі за обсягами військового бюджету 

(станом на 2016 рік). Наші витрати на оборону і безпеку в 120 разів менші, ніж у лідера рейтингу – 

США. Попереду нас також такі країни, як, наприклад, Бельгія, Греція та Нідерланди. 
https://glavcom.ua/publications/oboronniy-byudzhet-2017-skilki-i-komu-393601.html  

 

 

 

 

https://www.ibser.org.ua/sites/default/files/kv_iv_2016_monitoring_ukr_0.pdf
https://glavcom.ua/publications/oboronniy-byudzhet-2017-skilki-i-komu-393601.html
https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp
https://glavcom.ua/publications/oboronniy-byudzhet-2017-skilki-i-komu-393601.html
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Логічного пояснення причини піку виділення коштів на оборону обласними радами саме в 

2017 році з прогресивним збільшенням обсягів фінансування ми не знайшли. Проте з’ясувалось 

наступне: 

За три попередні роки аудити в Міноборони виявили більше 1 млрд. гривень втрат і збитків, 

з яких майже 70% так і не були відшкодовані. Для порівняння – це близько 1 000 квартир для 

військовослужбовців і їх сімей.https://nako.org.ua/news/proponuiemo-rishennia-dlia-znyzhennia-koruptsiynykh-

ryzykiv-za-kliuchovymy-napriamkamy-minoborony/ 

І це та сума, яку обласні ради в 2014-2018  роках  надали в якості субвенцій місцевого 

бюджету Державному на оборонні цілі. 

 

https://nako.org.ua/news/proponuiemo-rishennia-dlia-znyzhennia-koruptsiynykh-ryzykiv-za-kliuchovymy-napriamkamy-minoborony/
https://nako.org.ua/news/proponuiemo-rishennia-dlia-znyzhennia-koruptsiynykh-ryzykiv-za-kliuchovymy-napriamkamy-minoborony/
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Основний закон, що 

встановлює повноваження органів 

місцевого самоврядування – 

Закон Про місцеве 

самоврядування в Україні від 

21.05.97 р. № 280/97-ВР (далі – 

Закон № 280). Не одна, а відразу 

декілька статей цього закону, 

вказує на можливість 

самостійного (без втручання 

державних органів) прийняття 

рішень щодо витрачання коштів 

місцевих бюджетів.  

 

       

Фінансування  оборонних обласних Програм здійснюється  шляхом надання субвенції 

місцевого бюджету Державному бюджету на виконання  програм соціально-економічного 

розвитку відповідної території. 
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Органи місцевого самоврядування  вирішують питання розподілу видатків на  потреби 

громад самостійно. Функція оборони та забезпечення правопорядку до повноважень місцевих рад 

не входить. Відповідно і фінансуватись не може. Проте фінансується. 

 

Починаючи з 2002 року, формування державного бюджету проводиться на основі 

програмно-цільового методу (ПЦМ). Щодо місцевих бюджетів, то запровадження ПЦМ визнано 

однією із стратегічних цілей держави. У новій редакції Бюджетного кодексу України (далі – БК) 

визначено:  У бюджетному процесі програмно-цільовий метод застосовується на рівні державного 

бюджету та на рівні місцевих бюджетів (за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим, відповідної місцевої ради) (Стаття 20 БК).  Програмно-цільовий метод у бюджетному 

процесі на рівні місцевих бюджетів, які мають взаємовідносини з державним бюджетом, 

застосовується, починаючи із складання проектів місцевих бюджетів на 2017 рік (Прикінцеві та 

перехідні положення БК). 

 На офіційному сайті Мінфіну розміщено перелік нормативно-правових актів з питань 

програмно-цільового бюджетування на місцевому рівні (посилання – 

http://minfin.gov.ua/news/bjudzhet/normatyvnopravovi-akty) , який регулярно оновлюється у разі прийняття 

нових або внесення змін до чинних нормативно-правових актів. 

Програмно-цільовий метод ( далі-ПЦМ) у бюджетному процесі – це метод управління 

бюджетними коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із 

http://minfin.gov.ua/news/bjudzhet/normatyvnopravovi-akty
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застосуванням оцінки  ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях 

бюджетного процесу (Стаття 2 БК). 

 Основним елементом ПЦМ є бюджетна програма. Бюджетна програма - сукупність 

заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату, визначення та 

реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього 

функцій (Стаття 2 БК). Процес розробки та реалізації бюджетних програм можна поділити на 

чотири етапи: планування програм, їх погодження, виконання та аналіз виконання програм. У 

свою чергу аналіз виконання програм складається з моніторингу та оцінки. Бюджетні програми 

затверджуються щорічно виключно в межах наявних бюджетних ресурсів з метою досягнення 

конкретного результату при використанні цих ресурсів. 

Процес розробки, прийняття, контролю і звітування по місцевих Програмах відображено в 

«МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЯХ щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання», затверджених Наказом Міністерства економіки 

України від 04.12.2006  №  367. http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738  

 

Дослідження показали 

що  велика кількість  Програм 

направлені не на розв’язання 

найактуальніших проблем 

розвитку регіону або окремих 

галузей економіки чи 

соціально-культурної сфери 

регіону, а на  матеріальне 

забезпечення оборонної та 

правоохоронної функцій 

держави, на забезпечення 

антитерористичного центру 

СБУ, забезпечення планів МО 

з мобілізації тощо. 

 

 

 

 

В 10% випадків ініціатором, розробником , 

виконавцем і контролером в одній особі 

виступають правоохоронні органи та/або 

військкомати. Контроль за дотриманням цієї 

вимоги відсутній. В результаті спостерігаємо 

корупційну схему, в основі якої лежить принцип 

самоконтролю. 

 

 

http://meold.kmu.gov.ua/minec/control/uk/publish/article?art_id=92210&cat_id=38738
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 На практиці дотримується лише 

одна вимога «наявність у місцевому 

бюджеті реальної можливості ресурсного 

забезпечення виконання заходів 

програми».  

У випадку фінансування  

територіальної оборони (де законодавчо 

закріплене фінансування з Держбюджету, 

місцевих бюджетів та інших джерел), 

можна було б сказати що проблема існує 

на рівні регіону, є ресурсна можливість. 

Але в Стратегіях областей  не закладено 

такого напрямку. 
https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-

regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html 

Проте, і тут не все так просто. Оскільки  бригади територіальної оборони створюються МО 

і підпорядковуються йому в особі заступника Міністра МО. Відповідно,  і цей напрямок не 

відноситься до питань місцевого самоврядування. І заходи на його виконання мають 

фінансуватись виключно коштом Державного бюджету. 

«Командування Сухопутних військ  станом на 21.12.2018 року завершило формування 

бригад територіальної оборони в кожній адміністративно-територіальній одиниці України.» 

Про це заявив начальник відділу взаємодії управління територіальної оборони 

Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Бевзюк на прес-конференції. 

“На сьогодні командуванням Сухопутних військ завершені відповідні організаційні заходи 

щодо реалізації рішень Генерального штабу зі створення нової складової сил і засобів 

територіальної оборони, яка передбачає формування бригад територіальної оборони в кожній 

адміністративно-територіальній одиниці України”, - заявив Бевзюк. 

Як наголосив начальник управління, бригади територіальної оборони створюються як 

структурні частини Збройних сил. До їх складу будуть призиватись військовозобов'язані 

оперативного резерву другої черги, а надалі передбачається запровадження, накопичення та 

створення у військкоматах територіального резерву як основної складової для формування 

підрозділів тероборони. 

“Для своєчасного розгортання сил і засобів територіальної оборони за мирного часу вже 

передбачено утримання кадру управлінь цих військових частин з підпорядкуванням їх 

відповідним обласним та районним військовим комісаріатам”, - поінформував Бевзюк. 

Як зазначалося, для підготовки військовозобов’язаних та резервістів бригад тероборони 

командуванням Сухопутних військ було започатковано заходи “Єдиного стрілецького дня”, які 

проводились у вихідні за планами обласних (районних) військових комісаріатів з приписним 

складом підрозділів бригад тероборони на добровільній та безоплатній основі. Безоплатною 

основою пан Бевзюк назвав  фінансування з місцевих бюджетів. 

 

 

https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html
https://www.zoda.gov.ua/news/48277/strategiya-regionalnogo-rozvitku-na-period-do-2027-roku.html
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Дослідження 124 обласних 

оборонних Програм, які було 

реалізовано  впродовж 2018-2019 

років показали що метою 100% з 

них визначено не розв’язання 

проблем регіону і його розвиток, 

а пряме фінансування потреб 

військових частин, військкоматів, 

підрозділів МВС,  тощо. Тобто, 

основної  оборонної та 

правоохоронної діяльності  

держави, на що органи місцевого 

самоврядування не мають  

повноважень.  Ця ж 

направленість на фінансування 

оборонної та правоохоронної 

діяльності відображається у 

більшості назв обласних Програм. 

Так, на «здійснення заходів матеріально-технічного забезпечення потреб…. для 

підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного 

суверенітету і незалежності України» приймались Програми Вінницькою, Волинською, 

Житомирською, Запорізькою, Івано-Франківською, Миколаївської, Рівненською, Хмельницькою 

та Чернівецькою обласними радами. 

Кіровоградська ОР метою поставила « забезпечення ефективної реалізації державної 

політики у сфері обороноздатності держави, сприяння створенню сприятливих умов для 

охорони та захисту державного суверенітету, незалежності України…». А  Херсонська- 

«підтримання дієздатності сектору безпеки та оборони в Херсонській області, підтримка 

підрозділів Збройних Сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної 

служби України та військовослужбовців, які дислокуються на території області.» 

«Забезпечення державного суверенітету та незалежності України, підтримання 

бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових 

формувань..»- визначали у якості мети Програми Запорізька, Івано-Франківська, Сумська та 

Тернопільська обласні ради.  

Непоодинокі випадки  ідентичного формулювання мети оборонних Програм різними ОР. 

Наприклад Кіровоградською та Полтавською, які «..забезпечували  активну наступальну протидію 

злочинності…» 

Назви і мета  більшості Програм містять логічний зв’язок. Проте, не спрямовані на 

розвиток регіону. 

Більшість обласних оборонних Програм направлені  одночасно на фінансування  

підрозділів МО, МВС, СБУ, територіальної оборони, ДФС та прокуратури тощо, які мають різні 

потреби, різні шляхи фінансування і  його законодавче забезпечення. Відповідно, законодавчою 

свободою фінансування з місцевих бюджетів заходів територіальної оборони легалізується 

фінансування заходів МО, СБУ та інших. 
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У більшості Програм завдання виписані 

рамково і застосовуються одночасно до  

підрозділів різних Міністерств.  Розділити 

фінансові потоки  та завдання по підрозділам 

різних Міністерств неможливо. Часто не 

зрозуміло як їх виконання може сприяти 

досягненню мети Програми. 

 

 

 

 

Переважна більшість 

обласних оборонних Програм 

з результативних показників 

мають лише узагальнену суму 

витрат, яку заплановано  

одночасно для кількох 

підрозділів різних Міністерств. 

Інші показники не 

передбачаються. Відповідно, 

вже на рівні планування 

створюються умови для 

неможливості проведення 

контролю та оцінки 

результатів виконання 

Програм.   
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Іноді  інформація про використання коштів обласних бюджетів закривається грифом 

«Державна таємниця» з посиланням на ст.8 ЗУ «Про державну таємницю». Або службовою, з 

обмеженим доступом, з посиланням на ст.6 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Таке 

застосування законодавства є неприйнятним. Проте, майже половина областей України  має 

закритість та/чи самоконтроль. Що є сприятливою середою для корупційних зловживань. 

 Тому ми використовуємо у дослідженні лише ту інформацію, яку нам вдалося отримати  і 

веріфікувати.  

 

 

Особливості складання паспортів 

бюджетних програм визначені у 

«Правилах складання паспортів 

бюджетних програм місцевих бюджетів 

та звітів про їх виконання», 

затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 26.08.2014 № 836 .    

Дослідження Паспортів  обласних 

оборонних Програм, що діяли в 2018-2019 

роках показало що в  Миколаївській 

області не заповнюються всі обов’язкові 

графи Паспорту Програми. А в 

Рівненській області спостерігається відсутність таких Паспортів по окремих  Програмах.  
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https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B

8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%A6%D

0%9C.pdf 

Паспорти бюджетних програм складаються та затверджуються головними розпорядниками 

бюджетних коштів за всіма бюджетними програмами, затвердженими у додатку 3 до рішення сесії 

про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період. При цьому слід звернути увагу, що 

кожному КТКВК відповідає конкретна бюджетна програма або підпрограма (у разі її формування). 

Тобто у кожного головного розпорядника за одним КТКВК може бути сформована одна 

програма/підпрограма. Паспорт формується за кожною бюджетною програмою. 

Відповідно до п. 1.1 Правил № 836 паспорт бюджетної програми визначає відповідальних 

виконавців, мету, підпрограми (у разі їх формування), завдання, результативні показники й інші 

характеристики бюджетної програми згідно з бюджетними призначеннями, встановленими 

рішенням про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, на основі яких здійснюються 

контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів і аналіз ефективності 

бюджетної програми. Головні розпорядники і фін органи забезпечують відповідність змісту 

паспортів бюджетних програм рішенню про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, 

бюджетному розпису (крім випадків внесення змін до паспортів бюджетних програм у разі 

внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних 

надходжень бюджетних установ), відповідним порядкам використання бюджетних коштів та 

цим Правилам (п. 1.4 Правил).  

Відповідно до п. 1.10 Правил зміни до паспортів бюджетних програм вносяться 

протягом бюджетного періоду шляхом затвердження їх у новій редакції у порядку, 

встановленому для складання паспортів бюджетних програм, у разі: 

 - прийняття змін до рішення про місцевий бюджет на відповідний бюджетний період, які 

призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних програм; 

https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%A6%D0%9C.pdf
https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%A6%D0%9C.pdf
https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9F%D0%A6%D0%9C.pdf
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 - зміни інформації та зміни показників, затверджених у паспортах бюджетних програм, 

необхідність у внесенні яких з об'єктивних причин виникла в процесі виконання бюджету і які 

відповідають меті та завданням бюджетної програми;  

- передачі бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого; 

 - передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні про місцевий бюджет 

мету між головними розпорядниками; 

 - перерозподілу видатків за бюджетними програмами у межах загального обсягу бюджетних 

призначень, передбачених головному розпоряднику; 

 - перерозподілу видатків за підпрограмами у межах загального обсягу бюджетних призначень, 

передбачених на виконання бюджетної програми;  

- прийняття відповідних рішень щодо внесення змін до чинних порядків використання бюджетних 

коштів, які призводять до зміни інформації та показників, затверджених у паспортах бюджетних 

програм;  

- внесення змін до розпису місцевого бюджету, які призводять до зміни результативних 

показників бюджетної програми (підпрограми); 

 - внесення змін до спеціального фонду кошторису бюджетної установи в частині власних 

надходжень бюджетних установ, що призводять до виникнення нових завдань бюджетної 

програми (підпрограми). 

На практиці спостерігається системне внесення змін до Програм без розгляду результатів і 

ефективності використання коштів у попередні періоди. Не визначається потреба в фінансуванні. 

Не перевіряється наявність додаткових матеріалів у річному плані закупівель і додатку до нього. В 

результаті спостерігаємо фінансування заходів, в яких МО та МВС не заявляли потреби.  

У двомісячний термін після завершення бюджетного періоду (тобто до 1 березня) 

відбувається і подання річного звіту про виконання місцевого бюджету до Верховної Ради АРК, 

відповідних місцевих рад, перевірка поданих звітів за участю Рахункової палати АРК, комісій з 

питань бюджету відповідних рад, самих представницьких органів місцевої влади та місцевого 

самоврядування, та їх затвердження (або прийняття іншого рішення) (ст. 80 БК). 

https://legalexpert.in.ua/komkodeks/bku/92-bku/4257-19.html 

Відповідно до п.п.2 п.2 наказу № 836 звіти про виконання паспортів бюджетних програм 

головні розпорядники бюджетних коштів подають до фінансових органів у терміни, визначені для 

подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності. Тож звіт про виконання паспорту 

бюджетної програми складається один раз на рік.  Звіти про виконання паспортів бюджетних 

програм складаються головними розпорядниками коштів місцевого бюджету один раз на рік в 

терміни, визначені для подання зведеної річної фінансової та бюджетної звітності, та подаються до 

місцевих фінансових органів за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України 

від 26.08.2014 № 836 .  

Проте, Одеська ОДА/ОР, посилаючись на відсутність звітів, повідомили що звітування 

відбувається по закінченні дії Програми. А Запорізька ОР затверджує  Інформацію/звіти про 

виконання Програм з порушенням строків. Так, Інформацію про  виконання обласних оборонних 

Програм в 2018 році було розглянуто і затверджено рішенням сесії лише 12.12.2019. А 

Інформації/звітів за 2019 навіть  станом на червень 2020 Запорізька ОР не розглянула.  

Стаття 36 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні” визначає повноваження  

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  в галузі оборонної роботи.  

 

 

https://legalexpert.in.ua/komkodeks/bku/92-bku/4257-19.html
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Виходячи з норм БК бюджетні програми – це одна із особливих складових програмно-

цільового методу. Бюджетні призначення у розрізі бюджетних програм затверджуються у додатку 

№ 3 до рішення про місцевий бюджет.  

 

Інші параметри 

бюджетної програми 

(мета, завдання, 

результативні показники 

тощо) затверджуються у 

встановленому порядку 

паспортом бюджетної 

програми. Згідно із ст. 26 

та ст. 43 ЗУ “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

до компетенції сільських, 

селищних, міських, 

районних та обласних рад 

належить затвердження 

програм соціально-

економічного та 

культурного розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць та цільових програм. Такі програми 

затверджуються окремим рішенням відповідної ради і вони можуть виконуватися впродовж 

декількох років. 

У разі потреби, кошти на їх реалізацію передбачаються за рахунок бюджетних асигнувань, 

встановлених для відповідних бюджетних програм. 

Під час дослідження обласних оборонних Програм встановлено, що  Донецька та Луганська 

області не мають окремих оборонних Програм. У своїх відповідях на запити вони наполягали на 

тому, що оборонні заходи є складовою Програм соціально-економічного розвитку регіону на 

окремий рік. Проте, аналіз звітів показав відсутність у звітах навіть розділу оборонно-

правоохоронного напрямку що знаходиться  на виконанні відповідного структурного підрозділу 
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ОДА/ОВЦА. Натомість, Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної 

роботи надіслав нам у відповідь на захід перелік  реалізованих коштом обласного бюджету 

оборонних  заходів, частина з яких проводилась в зоні ООС. Тобто направлена на основні 

оборонні функції держави, а не соціально-економічний розвиток регіону. Коштом якої Програми 

було реалізовано ці заходи встановити не вдалося. 

 

  

Лише кілька областей  здійснюють фінансування  Програм з посиланням на ст.85 БК.  

Вінницька ОР у  2018 та 2019 роках фінансування заходів Комплексної оборонно правоохоронної 

програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина - взаємна 

відповідальність влади та громад» здійснювала з посиланням на  статтю 85 Бюджетного кодексу 

України шляхом надання субвенцій виконавцям заходів Програми. (вих.№ 22-запити від 

13.04.2020).  

З посиланням на статтю 85 БК України розробляє  Комплексну програму профілактики 

злочинності в Кіровоградській області на 2016-2020 роки Кіровоградська ОР. Таким же чином 

розробляли Комплексну програму профілактики та протидії злочинності в м. Києві "Безпечна 

столиця" на 2016 - 2018 роки та  КМДА Міську цільову комплексну програму профілактики та 

протидії злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019-2021 роки.  На 85 статтю БК 

посилається і Кіровоградська ОР. На п.17 ч.1 ст.1 БК посилається Запорізька ОР. 

Житомирська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська і Рівненська області посилаються на ст.91 

БК, яку постійно  вказують у запереченнях юридичного відділу апарату Запорізької ОР, як таку, 

яка не дозволяє фінансування оборонних заходів коштом місцевих бюджетів.  
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«Стаття 35 ЗУ Про національну безпеку України визначає  фінансове 

забезпечення сектору безпеки і оборони 

1. Фінансування складових сектору безпеки і оборони здійснюється за 

рахунок і в межах коштів, визначених у Законі України про Державний бюджет 

України на відповідний рік, а також з інших не заборонених законодавством 

джерел. 

Обсяг видатків на фінансування сектору безпеки і оборони має становити не 

менше 5 відсотків запланованого обсягу внутрішнього валового продукту, з яких 
не менше 3 відсотків - на фінансування сил оборони. 

2. Рада національної безпеки і оборони України розглядає проект закону про 

Державний бюджет України по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної 
безпеки і оборони України, та вносить відповідні пропозиції. 

3. Кабінет Міністрів України вносить на розгляд Верховної Ради України 

проект закону про Державний бюджет України, розроблений на плановий 

бюджетний період, з урахуванням відповідного рішення Ради національної 
безпеки і оборони України. 

4. Рахункова палата від імені Верховної Ради України здійснює контроль за 

надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням, а 

центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, здійснює контроль за використанням коштів 

Державного бюджету України, що виділяються на потреби сектору безпеки і 
оборони, та за іншими об’єктами контролю відповідно до закону.»   
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Збройні Сили України отримують все, що необхідно для забезпечення їх життєдіяльності, від 

держави за рахунок асигнувань, що виділяються Міністерству оборони з Державного бюджету. 

Витрати на утримання Збройних Сил України здійснюються у відповідності до затверджених 

кошторисів Міністерства оборони, які є складовою Державного бюджету України. 

Структура  фінансування МО: https://www.ukrmilitary.com/p/other-military-units.html 

  Частина коштів за кошторисом Міністерства оборони витрачається центральним апаратом 

МО України на оплату озброєння, техніки, військового майна, продовольства, що 

спрямовуються до Збройних Сил з різних галузей економіки. В цьому випадку розрахунки 

здійснюють відповідні департаменти Міністерства оборони через Департамент фінансів МО 

України. Деякі види майна і продовольства, озброєння військової техніки замовляються і 

оплачуються забезпечуючими управліннями та службами оперативних командувань, видів 

Збройних Сил України через їх фінансово-економічні управління. Озброєння, майно і 

продовольство, заготовлені та оплачені в центрі або у видах Збройних Сил (оперативних 

командуваннях), відпускається військам відповідними управліннями та службами забезпечення 

в натуральному вигляді, без оплати; військові частини в цьому випадку грошових розрахунків за 

отримане майно не здійснюють. Тобто, одним із видів забезпечення потреб військ є постачання 

озброєння, техніки і майна у натуральному вигляді. 

 Інша частина коштів за кошторисом Міністерства оборони відпускається у розпорядження 

командирів військових частин на витрати, пов’язані з бойовою і гуманітарною підготовкою та 

утриманням особового складу, з експлуатацією та ремонтом озброєння і військової техніки. 

Військовим частинам відпускаються кошти на виплату грошового забезпечення і заробітної 

плати особовому складу, на оплату різних послуг, що надаються військовим 15 частинам, а 

також на придбання майна і матеріалів, заготівля яких у централізованому порядку неможливо, 

або недоцільно. Таким чином, другим видом забезпечення потреб військових частин є надання 

їм коштів за кошторисом Міністерства оборони України. При цьому витрати коштів, що 

здійснюються безпосередньо у військових частинах, є часткою бюджетних асигнувань, 

спрямованих на утримання Збройних Сил.  

Фінансування  у сфері національної безпеки і оборони здійснюється  шляхом реалізації 

Державних програм. 

 

Стаття 33. Державні програми у сферах національної безпеки і оборони (ЗУ Про національну 

безпеку України): 

«1. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади розробляють державні цільові 

програми та інші програми на основі галузевих стратегій реалізації державної політики у сферах 

національної безпеки і оборони у встановленому законом порядку. 

2. Міністр оборони України несе відповідальність за підготовку та подання програм, 

спрямованих на забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, які розробляються на 

основі документів довгострокового планування у сферах національної безпеки і оборони з метою 

посилення обороноздатності держави. 

3. Міністр внутрішніх справ України несе відповідальність за підготовку та подання 

державних цільових програм, інших програм, спрямованих на забезпечення реалізації державної 

політики у сферах громадської безпеки та цивільного захисту, підтримання постійної готовності 

сил і засобів до виконання завдань за призначенням.» 

 

https://www.ukrmilitary.com/p/other-military-units.html
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До складу керівних органів Міністерства оборони України входять відповідні Департаменти. 

Більшість з них згідно зі своїми функціями займаються забезпеченням військ озброєнням, 

технікою, військовим майном, паливом, продовольством тощо.  

Фінансове забезпечення у Міністерстві оборони здійснюється на принципі централізації 

фінансового забезпечення. Фінансування в Збройних Силах України здійснюється шляхом 

призначення і переказу асигнувань вищим за підлеглістю розпорядником коштів нижчому і 

надання коштів військовим частинам. Інструкцією про тимчасовий порядок фінансового 

планування, фінансування, витрачання та використання коштів за кошторисом МО України, 

введеною в дію Збірником вказівок ГФЕУ МО України від 2000 р. №9 визначено, що 

узагальнено фінансування військ здійснюється за схемою: 

 

Військова частина є найнижчою штатною одиницею в загальній системі забезпечення 

Збройних Сил України, де безпосередньо ведеться витрачання коштів.  

Військова частина, яка веде самостійне фінансове господарство, має реєстраційні та 

спеціальні реєстраційні рахунки в органі Державного казначейства України, отримує, зберігає і 

витрачає кошти, веде бухгалтерський облік, складає і подає вищому за підлеглістю фінансовому 

органу фінансово планові документи і фінансову звітність, організовує діловодство у фінансово 

економічній службі. 

Військові частини, які не мають в своєму штаті фінансово-економічної служби, вищим за 

підлеглістю забезпечуючим фінансовим органом, зараховуються на фінансове забезпечення до 

однієї з військових частин, що веде самостійне фінансове господарство. 
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Фінансове господарство у військових частинах організовується і ведеться у відповідності з 

керівними документами, які регламентують фінансово-господарську діяльність військ.  

Фінансова дисципліна є обов’язкова для військових частин, підприємств і установ 

виконання встановлених діючими законоположеннями правил і норм ведення фінансового 

господарства. 

Звітування за використання субвенцій здійснюється за Формою Звіту про використання 

субвенцій місцевих бюджетів Державному бюджету (Форма №4-4-Д). 

Розпорядники бюджетних коштів виступають безпосередніми суб'єктами бюджетних 

правовідносин. Стаття 19 Бюджетного кодексу відносить їх до учасників бюджетного процесу. 

Відповідно до п. 47 ч. 1 ст. 2 БК розпорядники бюджетних коштів - це бюджетні установи 

в особі їх керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань, взяття бюджетних 

зобов'язань та здійснення видатків з бюджету. 

Бюджетне асигнування є повноваженням, що надається розпоряднику бюджетних коштів 

відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення 

платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету (п. 6 ст. 2 БК). 

Бюджетне призначення - це повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних 

коштів Бюджетним кодексом України, законом про Державний бюджет України або рішенням 

про місцевий бюджет, яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати 

бюджетні асигнування (п. 8 ст. 2 БК). У свою чергу, бюджетне зобов'язання - це будь-яке 

здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, 

придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного 

періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у 

майбутньому (п. 7 ст. 2 БК). 

Бюджетні установи мають право брати бюджетні зобов'язання, витрачати бюджетні кошти 

на цілі та в межах, установлених затвердженими кошторисами, планами асигнувань загального 

фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду бюджету, планами спеціального 

фонду, а вищі навчальні заклади та наукові установи - також установлених затвердженими 

планами використання бюджетних коштів і помісячними планами використання бюджетних 

коштів. 

Зобов'язання, взяті розпорядниками бюджетних коштів без відповідних бюджетних 

асигнувань, є небюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок бюджетних 

коштів. Узяття таких зобов'язань є бюджетним правопорушенням. 

Залежно від ступеня підпорядкованості та обсягу наданих прав розпорядники поділяються 

на головних розпорядників та розпорядників нижчого рівня. 

Головними розпорядниками бюджетних коштів виступають бюджетні установи в особі їх 

керівників, які визначаються відповідно до п. 1 ч. 2 (а головні розпорядники коштів місцевих 

бюджетів - відповідно до п.п. 2, 3 ч. 2) статті БК та затверджуються законом про державний 

бюджет або рішенням про місцевий бюджет шляхом встановлення їм бюджетних призначень. У 

Законі про державний бюджет, рішенні про місцевий бюджет бюджетні призначення 

визначаються лише головним розпорядникам. 

Правовий статус розпорядників бюджетних коштів, їх повноваження та відповідальність 

базуються на положеннях ст. 22 БК та підзаконних нормативно-правових актах, зокрема, 

постановах Кабінету Міністрів України : 

-"Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 р. N 228 (із змінами),  

-"Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх 
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утворення та напрямів використання" від 17.05.2002 р. N 659, 

- "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та 

контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів" від 29.11.2006 р. N 1673 

(із змінами), 

 розпорядженні Кабінету Міністрів України: 

- "Про вдосконалення структури розпорядників бюджетних коштів" від 31.05.2006 р. N 296-р 

(із змінами);  

наказах Міністерства фінансів України: 

-  "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету" від 

28.01.2002 р. N 57 (із змінами), 

 - "Про затвердження Інструкції про статус відповідальних виконавців бюджетних програм 

та особливості їх участі у бюджетному процесі" від 14.12.2001 р. N 574, 

-"Про паспорти бюджетних програм" від 29.12.2002 р. N 1098 (із змінами),  

-"Про затвердження Порядку взаємодії Міністерства фінансів України як головного 

розпорядника коштів державного бюджету та відповідальних виконавців бюджетних програм 

на всіх стадіях бюджетного процесу" від 30.05.2007 р. N 662 тощо. 

Розпорядник коштів бюджету нижчого рівня - це розпорядник, який у своїй діяльності 

підпорядкований відповідному головному розпоряднику та (або) діяльність якого координується 

через нього. Постановою КМУ від 28.02.2002 р. № 228 закріплено, що розпорядники нижчого 

рівня, до сфери управління яких належать інші розпорядники нижчого рівня, у процесі 

складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів застосовують процедури та 

правила, визначені для головних розпорядників (п. 7). Розпорядники бюджетних коштів мають 

право проводити свою діяльність виключно в межах асигнувань, затверджених кошторисами, 

планами асигнувань загального фонду бюджету, планами надання кредитів із загального фонду 

бюджету, планами спеціального фонду. 

Отримувачами коштів обласних бюджетів по оборонних Програмах є військові частини МО, 

Національної гвардії, обласні військкомати, УСБУ, органи прокуратури, ДФС та цивільного 

захисту. Саме вони  часто зазначені  виконавцями/розпорядниками у звітах, які 

департаменти/управління ОДА подають до обласних рад.  
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Основна  оборонна  та правоохоронна діяльність фінансується програмним методом 

коштом Державного бюджету України. 

Додатково кошти місцевих (в т.ч. обласних) бюджетів через обласні оборонні Програми в 

якості субвенцій місцевих бюджетів Державному бюджету на реалізацію Програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів мають надавати фінансову підтримку у соціальних 

питаннях або можуть бути направлені на фінансування місцевої мобілізації та територіальної 

оборони.  

 

 

Дослідження показало що частина цих коштів використовується головними розпорядниками 

бюджетних коштів, яким часто є департаменти ОДА. Інша частина обласних оборонних коштів, 

потрапляючи до Державного бюджету через Міністерство фінансів та МО, надходить на рахунки 

безпосередніх виконавців заходів/розпорядників бюджетних коштів. Які не завжди відображені в 

Програмах і Паспортах програм. А іноді, взагалі не є юридичними особами і дані про них не 

містяться в ЄДР. При цьому фінансові потоки за одним заходом однієї обласної Програми можуть 

розділитися на кілька  частин, оскільки направляються одночасно в структурні підрозділи різних 

Міністерств. Дослідити  централізовано рух цих коштів  за існуючою системою обліку неможливо. 
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Профільні 

Департаменти/Управління 

всіх ОДА при розробці 

проектів оборонних 

Програм застосовують 

різне юридичне 

обгрунтування. Частіше за 

все, це посилання на 

загальні Закони, без 

зазначення конкретних 

статей. 

 

 

Об’єднуючим є те, що застосовані посилання не надають повноважень і не дозволяють  

обласним радам фінансувати  заходи оборонної та правоохоронної направленості. 
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 Відповідно до статті 87 

Бюджетного  Кодексу до 

видатків, що здійснюються з 

Державного бюджету України, 

належать видатки на національну 

оборону (крім заходів та робіт з 

мобілізаційної підготовки 

місцевого значення), 

правоохоронну діяльність, 

забезпечення безпеки держави та 

цивільний захист населення і 

територій (крім заходів, 

визначених п. 16 ч.1 ст. 91 БК: 

заходи у сфері захисту населення і 

територій від надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених законом), 

забезпечення функціонування установ та закладів Збройних Сил України, інших утворених 

відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів, органів цивільного 

захисту, які перебувають у державній власності. 

Відповідно до ст. 81 Кодексу метою регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення 

відповідності повноважень на здійснення видатків, закріплених законодавчими актами за 

бюджетами, та фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих повноважень.  

 

Пунктами 2 

і 3 ст. 82 Кодексу 

встановлено поділ 

видів видатків 

місцевих бюджетів, 

як такі видатки, що 

визначаються 

функціями держави 

та можуть бути 

передані на 

виконання 

місцевому 

самоврядуванню, та 

видатки на 

реалізацію прав та 

обов’язків 

місцевого 

самоврядування, 

які мають місцевий 

характер і визначені законами України. Зазначені видатки відповідно до ст. 83 Кодексу 

здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі трансфертів з Державного 

бюджету. Перелік видатків, що здійснюються з місцевих бюджетів, визначені статтями 89-91 

Кодексу.  
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 Майже всі області приймають обласні 

оборонні Програми з метою реалізації 

ДЕРЖАВНОЇ політики, а не пріоритетів 

розвитку регіонів. Проте, функції 

забезпечення державної політики у 

сфері оборони ЗУ «Про оборону»  

покладено на Міністерство оборони 

України: 

 

 

 

 

 

Івано-Франківська, 

Кіровоградська, 

Миколаївська, Рівненська, 

Тернопільська, Харківська та 

Черкаська обласні ради в 

2012-2018 роках  прийняли 

частину своїх оборонних 

Програм з посиланням на  

Стаття 17 Закону України 

«Про Державне бюро 

розслідувань». У статті 2 яких 

зазначено: «Правовою 

основою оборони держави є 

Конституція України, цей 

Закон, інші законодавчі акти 

України та відповідні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною 

Радою України. 

Для організації оборони держави Президент України за поданням Кабінету Міністрів 

України затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-

адміністративний поділ території України. Порядок розроблення плану оборони України 

визначається Кабінетом Міністрів України.» 

План оборони України та військово-адміністративний поділ території України буде 

представлений у 2020 році. Його створення стало можливим  лише завдяки внесенню відповідних 

змін до ЗУ Про оборону 20.09.2019 року. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-20  

20 вересня Верховна Рада внесла зміни до Закону "Про оборону України", відповідно до 

яких президент України затверджуватиме план оборони та військово-адміністративний поділ 

території держави. 

Закон дав визначення поняттю "план оборони України". Це буде складова частина 

оборонного планування, яка містить сукупність документів, які визначають зміст, обсяги, 

виконавців, порядок і терміни здійснення політичних, економічних, соціальних, воєнних, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/133-20
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інформаційних, правових, організаційних та інших заходів держави щодо підготовки до збройного 

захисту України у разі агресії або збройного конфлікту. 
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Волинська ОР посилається на ЗУ від 08 квітня 2014 року № 1190-VІІ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо посилення матеріально-фінансового забезпечення 

обороноздатності держави”. Яким і внесено зміни , що надають можливість фінансування 

оборонної сфери з інших джерел, окрім Державного бюджету України. Але єдиним іншим 

джерелом закон встановлює благодійну допомогу, до якої субвенції не відносяться. При цьому 

Порядок фінансування потреб національної оборони держави за рахунок благодійних пожертв 

затверджено 27.05.2015 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/339-2015-%D0%BF . В той час, як Програма 

матеріально-технічного забезпечення заходів розгортання в області 1-го батальйону охорони була 

затверджена 15.05.2014. Відповідно, на час прийняття обласної програми Кабінетом Міністрів 

України ще не було затверджено Порядок фінансування потреб національної оборони держави за 

рахунок благодійних пожертв. Який також не можливо було застосувати в якості юридичного 

обґрунтування, оскільки субвенція не є благодійною допомогою. 

Найбільш часто  в якості юридичного обґрунтування обласні ради України застосовують 

посилання на п.16 ч.1 ст.43 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні». 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n632  

 Це Вінницька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-

Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, 

Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська ОР. Диспозиція якої наступна:  

 

Херсонська ОР посилається при прийнятті оборонних Програм на ст.72 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Проте, ця стаття не стосується прийняття програм. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/339-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#n632
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Стаття 59 ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", яку застосовують Кіровоградська, 

Харківська та Херсонська ОР, стосується лише сільської, селищної, міської, районної у місті  рад 

та прийняття нормативно-правових актів, а не програм. 

Волинська, Запорізька, Миколаївська, Рівненська та Кіровоградська  ОР посилаються також 

на ЗУ «Про Національну поліцію». Волинська, Закарпатська та Тернопільська ОР на ЗУ «Про 

Національну гвардію України». Запорізька- на ЗУ Про прокуратуру. А Волинська, Житомирська, 

Волинська, Запорізька та Кіровоградська- на ЗУ «Про Службу безпеки України». 

Проте, саме ці законодавчі акти наполягають на неможливості  фінансування оборонних та 

правоохоронних заходів коштом місцевих бюджетів.  

 

  Функції головного розпорядника коштів 

Державного бюджету України щодо фінансового 

забезпечення діяльності прокуратури 

здійснюються Генеральною прокуратурою 

України. 

Фінансування прокуратури здійснюється 

згідно з кошторисами і щомісячними розписами 

видатків, затвердженими Генеральним 

прокурором, у межах річної суми видатків, 

передбачених Державним бюджетом України на 

поточний бюджетний період. 
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Забороняється здійснення 

фінансування, матеріально-технічного 

забезпечення Державного бюро 

розслідувань за рахунок коштів місцевих 

бюджетів чи будь-яких інших джерел, 

крім коштів Державного бюджету 

України, в тому числі допомоги в межах 

проектів міжнародної технічної допомоги 

відповідно до міжнародних договорів 

України. 

 

 

 

 

 

Виходячи з норм ст. 87 

Бюджетного Кодексу 

України, видатки для 

правоохоронних органів та на 

правоохоронну діяльність, 

забезпечення 

функціонування 

правоохоронних органів 

здійснюється виключно з 

Державного бюджету. 
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Пов’язано це не тільки з повноваженнями центральних органів виконавчої влади на 

виконання функцій держави, а і з недопущенням розголошення інформації, що може становити 

державну таємницю. 

Відповідно, підстав для застосування цих норм  законів при прийнятті обласних оборонних 

Програм не було. Оскільки вони запроваджують неможливість фінансування основної оборонної 

та правоохоронної діяльності коштом  місцевих бюджетів. 

Загалом, дослідивши юридичні обґрунтування для прийняття обласних оборонних Програм 

можна дійти висновку, що жодне з них не наділяє місцеве самоврядування повноваженнями 

фінансування  заходів з забезпечення оборонних функцій держави і реалізації державної, а не 

регіональної  політики. 

І це підтверджують Зауваження  Міністерства фінансів України до проекту 

розпорядження КМУ «Про погодження змін до Переліку об’єктів і заходів, що будуть 

здійснюватися за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів Луганської 

області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження» 

вих.№ 05230/03/7/23886 від 12.09.2018. Які було надіслано Мінфіном до Луганської ОДА/ОВЦА і 

надано нам у відповідь на запит : 
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Зауваження Міністерства фінансів:  «…видатки на правоохоронну 

діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист 

населення і територій (крім заходів визначених п.16 ч.1 ст.91 БК 

України) здійснюються з Державного бюджету України  (п.6 ч.1 ст.87 

БК України).» 

У своїй відповіді на наш запит вих.№ 10010-35/135-ЗПІ/125 від 

06.02.2020 Міністерство фінансів  надає  аналогічну позицію, 

зазначивши  наступне: 

«Відповідно до статті 87 Кодексу до видатків, що здійснюються з 

Державного бюджету України, належать видатки на національну 

оборону (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого 

значення), правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та 

цивільний захист населення і територій (крім заходів, визначених 

пунктом 16 частини першої статті 91 Кодексу), забезпечення 

функціонування установ та закладів Збройних Сил України, інших 

утворених відповідно до законів України військових формувань, 

правоохоронних органів, органів цивільного захисту, які перебувають у 

державній власності.  

Щодо субвенцій з місцевих бюджетів на заходи у оборонній сфері 

Відповідно до статті 81 Кодексу метою регулювання міжбюджетних 

відносин є забезпечення відповідності повноважень на здійснення 

видатків, закріплених законодавчими актами за бюджетами, та 

фінансових ресурсів, які мають забезпечувати виконання цих 

повноважень.  

Відповідно до вимог пункту 1 частини першої статті 82 та підпункту 

5 пункту 1 частини першої статті 87 Кодексу до видатків, що 

здійснюються з Державного бюджету України та які не можуть бути 

передані на виконання місцевому самоврядуванню, належать видатки на 

забезпечення конституційного ладу, державної цілісності та 

суверенітету.  

Пунктами 2 і 3 статті 82 Кодексу встановлено поділ видів видатків 

місцевих бюджетів, як такі видатки, що визначаються функціями 

держави та можуть бути передані на виконання місцевому 

самоврядуванню, та видатки на реалізацію прав та обов’язків місцевого 

самоврядування, які мають місцевий характер і визначені законами 

України. Зазначені видатки відповідно до статті 83 Кодексу 

здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів, у тому числі 

трансфертів з Державного бюджету. Перелік видатків, що здійснюються 

з місцевих бюджетів, визначені статтями 89-91 Кодексу.  

, належать видатки на заходи та роботи з територіальної оборони 

та мобілізаційної підготовки місцевого значення.  

Щодо видатків з місцевих бюджетів у сфері правопорядку Закон 

України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 

державного кордону» від 22.06.2000 No 1835-III (далі – Закон) 

регулює відносини у сфері участі громадян у забезпеченні 

правопорядку в державі.  
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Зауваження Міністерства фінансів:  Зокрема, згідно зі статтею 91 

Кодексу до видатків місцевих бюджетів, що можуть здійснюватися з усіх 

місцевих бюджетів, належать видатки на заходи та роботи з територіальної 

оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення.  

Щодо видатків з місцевих бюджетів у сфері правопорядку Закон України 

«Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного 

кордону» від 22.06.2000 No 1835-III (далі – Закон) регулює відносини у сфері 

участі громадян у забезпеченні правопорядку в державі.  

Так, Закон визначає повноваження органів державної влади, у тому числі й 

органів Національної поліції, щодо залучення населення до охорони 

громадського порядку, порядок створення та реєстрації громадських 

формувань з охорони громадського порядку, основні функції, права та 

обов'язки їх членів, а також засади правових гарантій і соціального захисту 

громадян, які беруть участь у цій діяльності.  

Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на 

добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян.  

Рішення про створення таких громадських формувань приймаються на 

зборах (конференціях) громадян.  

Отже, якщо громадяни вирішили брати участь в охороні громадського 

порядку на території населеного пункту, де вони проживають, необхідно на 

загальних зборах прийняти відповідне рішення про створення громадського 

формування з охорони громадського порядку.  

Свою діяльність громадське формування з охорони громадського порядку 

має здійснювати на основі положення (статуту), згідно з статтею 5 Закону. 

Відповідно до статті 19 Закону органи місцевого самоврядування та 

місцеві державні адміністрації мають право вирішувати питання щодо 

забезпечення діяльності громадських формувань, надавати їм службові 

приміщення, необхідний інвентар та засоби зв'язку.  

Для реалізації цілей і завдань цих громадських формувань місцеві державні 

адміністрації та органи місцевого самоврядування мають право вводити за 

рахунок коштів місцевого бюджету посади інструктора з питань роботи з 

цими формуваннями, начальника загону народної дружини підприємства, 

установи, організації.  

Звертаємо увагу на те, що місцеві органи влади, їх посадові особи зобов'язані 

діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України, та чітко дотримуватись вимог чинного 

бюджетного законодавства.» 

 



Проект «Бюджетна Цитадель» 

 

49 
 

 

 

Розробку проектів  обласних оборонних Програм зазвичай проводять профільні 

Департаменти/Управління відповідних ОДА. При цьому, зафіксовані випадки розробки Програм 

бенефіціарами. Так, в Запорізькій  області  чотири Програми прийнято за ініціативи обласного 

військкомату, який є одночасно безпосереднім  виконавцем Програми. А, відповідно і тим, хто 

надає звіти про виконання Програм до Запорізької обласної ради. 

Така ж ситуація і в Рівненській області. 

В Тернопільській області в/ч  А 3215, в/ч 3022 та УСБУ є співрозробниками частини 

обласних Програм і одночасно, їх виконавцями. 

Хмельницька область пішла далі- ініціаторами, розробниками, виконавцями всіх обласних  

Програм стали військові частини А0661, А0553 Збройних Сил України, в/ч 3053 Національної 

Гвардії України, обласний військкомат і УМВС України в Хмельницькій області. 
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1
   (Даньків В.Й., Галас М.І., РОЛЬ БЮДЖЕТУ У СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ, Розділ 4, с.3).  

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2082/1/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%
A3%20%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-
%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%
D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf)  
(Алєксєєв І.В., Ярошевич Н.Б., ЧушакГолобородько А.М. Бюджетна система: Навчальний посібник.  К.: «ХайТек Прес»,2007.376с. с.18-19 

https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2082/1/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2082/1/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2082/1/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/2082/1/%D0%A0%D0%9E%D0%9B%D0%AC%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%A3%20%D0%A3%20%D0%A1%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%A3%20%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%9A%D0%A3%20%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98.pdf
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В багатьох регіонах  тексти обласних програм викликають багато запитань через 

невідповідність затверджених заходів  завданням Програм або просто суперечливі формулювання. 

Приклад: 

Хмельницька ОР у своїй Програмі підвищення обороноздатності та бойової готовності військових 

частин Збройних Сил України, які розташовані на території Хмельницької області, на 2018 – 2019 

роки затвердила  і витратила  2 500,00 тис.грн.на: «Підтримання бойової готовності, забезпечення 

належного рівня обороноздатності та безпеки особового складу, покращення соціально-

побутових умов військовослужбовців військової частини А0661, зокрема: 

проведення реконструкції покрівлі казарми №25/258 в/ч  А0661 Хмельницького гарнізону, 

реалізація робочого проекту «Нове будівництво огорожі та освітлення території в/м № 45, 

м.Хмельницький». 

Не  зрозуміло як реконструкція покрівлі   чи будівництво огорожі має вплинути на 

підтримання бойової готовності та обороноздатності. Ініціаторами і розробниками цієї Програми є 

Військові частини А0661, А0553 ЗСУ.  

Як незрозумілим є і прийняття депутатами цього набору слів як в якості заходів обласної 

Програми, так і у звіті. 

При складанні проектів  обласних оборонних Програм  системно в більшості областей 

спостерігається об’єднання в один захід кілька предметів закупівель з різними CPV. І об’єднання в 

одній колонці  всіх виконавців (розпорядників третього рівня/бенефіціарів) без прив’язки до 

конкретного предмету закупівлі, конкретної суми закупівлі/ видатків і вищого органу 

підпорядкування (МО, МВС, СБУ тощо). 

Приклад: 
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Житомирська область. Програма матеріально-технічної допомоги військовим частинам Збройних 

Сил України, Національної гвардії України та державним військово-навчальним закладам 

Міністерства оборони України, які дислокуються на території Житомирської області, на 2018 – 

2020 роки 

 

 

Розглядаючи 

обгрунтованість  запланованих і 

затверджених в обласних оборонних 

Програмах заходів також викликає 

багато питань, оскільки більшість з 

них не зазначаються у потребах МО 

до фінансування коштом спецфонду. 

При плануванні не відбувається 

перевірка на відображення 

запланованих предметів закупівель в 

річних планах закупівель та 

додатках до них. Непоодинокі 

випадки розробки проектів Програм 

і звітів шляхом заміни дат і  іноді - 

сум. 

Дослідження звітів виконання  Паспортів бюджетних Програм МО за 2018-2019 рік 

показали: 

1.При збереженні запланованих обсягів витрачання коштів загального фонду, в 2019 році: 

- МО планує здійснення мобілізаційної роботи  на 0,063% проводити  коштом спецфонду. По 

факту  має 1,1%; 

- На 10,3% планує коштом спецфонду покривати  витрати на утримання та експлуатацію 

озброєння та військової техніки. По факти мають 21,15%; При цьому, зазначаючи в потребах 
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(продукт) нульову потребу і фактичну кількість відремонтованої  коштом спецфонду військової 

техніки. 

На 0,22% планує  забезпечувати потреби ООС коштом спецфонду. По факту  має 1,82%; 

Що ж стосується медичного обслуговування та будівництва/реконструкції/ ремонтів  

будівель/споруд, то за цими позиціями МО планує витрачати на ці потреби здебільшого кошти 

спецфонду. Так: 

- Запланована кількість будівель, в яких треба провести поточний ремонт коштом спецфонду  

(2850 об’єктів) значно перевищує кількість  запланованих ремонтів коштом загального фонду (793 

об’єкт). При цьому, коштом спецфонду фактично відремонтовано 6090 будівель, а коштом 

загального фонду – 963. 

- Що стосується збудованих/реконструйованих /капітально відремонтованих будівель, то при 

запланованих 641 об’єкті коштом загального фонду і 611- спецфонду, МО  фактично отримало  

611 збудованих/реконструйованих/капітально відремонтованих об’єктів коштом загального 

фонду, і 35- коштом спецфонду. 

- Не зрозуміло з яких причин місцеве самоврядування  самостійно бере на своє фінансування і 

перевезення військових пасажирів. Тому, що при запланованих  і перевезених коштом загального 

фонду МО 72 000 військових пасажирів (100%), додатково перевозяться ще 16 992 військові 

пасажири коштом спецфондів. При тому, що такі перевезення взагалі МО не планувались. 

- Проте, кількість громадян, призваних на строкову військову службу коштом загального фонду 

(18 000 осіб) майже дорівнює кількості профінансованих коштом спецфонду (14 570). 

- Плануючи придбання майна зв’язку, МО закладає на етапі планування велику різницю у  

середній вартості   одиниці цього майна між закупленим коштом загального та спецфондів. З 

загального фонду на одну одиницю в середньому планується витратити  і витрачається по 90 грн. 

В той час, як коштом спецфонду  середня ціна планується і фактично дорівнює 550 грн. 

- Що стосується медичного  забезпечення особового складу, ветеранів та членів їх сімей, то при 

запланованих обсягах витрат загального фонду на рівні 560 504,6 тис. грн., а спецфонду – 

253 648,3 тис.грн., фактичне фінансування  коштом спецфонду у 3,5 рази перевищує запланований 

показник, досягаючи 895 543,7 тис.грн., перекладаючи  в більшій мірі фінансування цього заходу 

на плечі в т.ч. місцевих бюджетів. Які, в свою чергу в рази перевищують потреби МО. 

- Забезпечення медичних установ предметами довгострокового користування  МО здебільшого 

поклало на спецфонд. Заплановано придбати коштом спецфонду 1422 одиниці. По факту ж  

придбано 4 982 одиниця. При запланованих витратах загального фонду на 220 одиницю. 

 І фактично придбаних 388 одиницях. 

- Як і забезпечення послугами санаторно-курортних закладів, де заплановані витрати загального 

фонду вдвічі менші за витрати спецфонду. А фактичні- в 4 рази. 

- Аналогічна ситуація і з придбанням електронно-обчислювальної техніки, де фактичні витрати 

перевищують заплановані у 13 разів ( з 135 до 1768 од.). Перевищуючи по факту фактичні витрати 

загального фонду за цим показником ( фактичні витрати 1985 од.) Така ж ситуація   з апаратурою 

зв’язку. 

- Місцеві бюджети самостійно чомусь на себе беруть навіть витрати на встановлення технічних 

засобів охорони та обладнання охоронних периметрів у 53 об’єктах МО. В чому потреби МО не 

заявляло. Коштом загального фонду обладнано 77 об’єктів при запланованих 42. 
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В поясненнях звіту розбіжність пояснюється збільшеним обсягом  надходжень до бюджету. 

В т.ч. за рахунок субвенцій місцевих бюджетів державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів. 

Як бачимо, здебільшого  такі витрати не сприяють розвитку регіонів.  А направлені на 

основну діяльність оборонного та правоохоронного секторів. Не є обгрунтованими і узгодженими 

з планами МО. Потреба в них є сумнівною. 

Таким чином: 

1.МО  вже на етапі планування перекладає функції фінансування за кількома статтями на 

наповнювачів спецфонду в т.ч. органи місцевого самоврядування. При тому, що ЗСУ не 

користується (на відміну від правоохоронних органів, органів прокуратури та судових органів) 

майном територіальних громад. Все майно належить МО. Відповідно, ремонтні та  будівельні 

роботи на об’єктах МО не можуть вважатись заходами соціально-економічного розвитку регіонів і 

фінансуватись коштом  місцевих бюджетів. 

2. Спостерігається стабільна тенденція до  суттєвого перевищення  об’ємів спецфондів. 

Перевищення спостерігається за різними позиціями  від двох до сотень разів. Що свідчить про   

планування і виділення коштів обласними бюджетами в розмірах, що суттєво перевищують 

потреби МО. При цьому витрати загального фонду МО за цими статтями витрат  не зменшуються.  

Тобто, спостерігається не  збалансоване заміщення, а додаткове надмірне фінансування коштом 

спецфондів ( в т.ч . коштом  обласних бюджетів). 

3.Оскільки розробники проектів оборонних Програм  здійснюють розробку на підставі звернень 

бенефіціарів (в/ч, військкоматів тощо), звернення не відповідають реальним запланованим 

потребам МО. Обгрунтованість потреб ані  розробником, ані обласними радами не перевіряється. 

Що призводить до необгрунтованих  витрат з обласних бюджетів на оборонні цілі, в яких 

насправді у МО потреби немає. 

Так, потреба у додатковому фінансуванні коштом спецфонду  МО  визначається на (вибірково): 

Найменування  2019, тис. 

грн. 

2020, тис.грн. 

Реалізацію  державної гуманітарної та соціальної політики 

у ЗСУ 

2 415, 5 3 144,5 

Охорону військових об’єктів 29 900,0 31 100,0 

Проведення мобілізаційної роботи, підготовки резервістів, 16 116,8 32 202,9 

Відновлення боєздатності, утримання експлуатація та 

ремонт озброєння та військової техніки 

7 258 463,5 6 066 280,9 

Забезпечення зв’язком ЗСУ 43 153,1 52 318,1 

Квартирно-експлуатаційне забезпечення 4 940 542,4 3 795 693,2 

Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, 

аеронавігаційне, топографічне забезпечення та 

радіочастотний моніторинг 

66 200,0 76 300,0 

Що стосується обгрунтованості фінансування потреб  МВС, то обласні ради за 

ініціативою ОДА,  спецфонд  МВС  на ремонт і будівництво  житлових і нежитлових  приміщень 

для правоохоронців чомусь вирішили  профінансувати коштом місцевих бюджетів. Хоча, як видно 

зі звіту, МВС за 2018 рік  не планував такі надходження і такі потреби на заявляв. 
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Тож, в 2018 році, МВС по п.п.11, 12, 13 ,15, 16  на будівництво, реставрацію житлових і 

адміністративних споруд, а також придбання квартир без заявлення потреб отримав з місцевих 

бюджетів 2 713 840,6 тис.грн. В 2018 році правоохоронці за ініціативою  місцевих органів 

публічної влади отримали 94 квартири середньої площі 60,7 кв.м.; побудованих житлових об’єктів 

на 10 122,6 кв.м.; побудованих адміністративних, спеціальних та інших об’єктів на 665 310,7 кв.м. 

При цьому, рівень забезпечення житлом незахищених верств населення (на що і мають 

поширюватись програми соціально-економічного розвитку регіонів) має набагато скромніші 

показники. 

Що ж стосується інформації, отриманої у відповідь на запити, то Патрульна поліція 

зазначила, що вона має фінансування на рівні 100% від потреб. Так само на 100% від потреб 

фінансується з Держбюджету і Держприкордонслужба. Проте надати копії звітів і кошторисів 

надати безкоштовно відмовилась, вимагаючи протиправно оплату за надання сканкопій 

документів, починаючи з 1 аркуша. Жодні роз’яснення законодавства і практики  суду почуті 

ними не були. Національна ж гвардія зазначила, що рівень фінансування її потреб з Держбюджету 

на рівні 31% у 2018 році та 29,7% - у 2019. Що стосується МО, то всю інформацію керівництво 

Сухопутних військ (куди було переслано запит) неправомірно оголосило інформацією з 

обмеженим доступом. 
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Серед досліджених вибірково предметів закупівель на відображення їх у річних планах 

закупівель та додатках до них, було встановлено відсутність цих предметів закупівель у планах 

закупівель. Тобто, і на місцевому рівні потреба в цих закупівлях була відсутня. 

Таким чином, ми можемо констатувати що планування заходів оборонних програм 

відбувається без дослідження стану потреб в цих закупівлях. Які в переважній частині відсутні  і 

на рівні Міністерств, і на місцевому рівні. 

Показовими є дані звітів МО про виконання Паспортів Програм. 

Так, у звітах МО  про виконання у 2019 році  бюджетних програм,  зазначено наступні 

потреби  і фактичне виконання заходів,що фінансуються коштом спецфонду ( в т.ч. субвенції 

місцевих бюджетів Державному): 

Напрям використання 

бюджетних коштів 

Затверджено в паспорті 

бюджетної 

програми,тис.грн. 

Касові видатки, тис.грн. Видатки  обласних 

бюджетів (не  

враховані у звітах?) 

МО, тис.грн. 

 Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

 

«Програма забезпечення діяльності ЗСУ, підготовка кадрів і військ, медичне забезпечення особового складу, 

ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни» 

Проведення 

мобілізаційної роботи, 

підготовка резервістів та 

військовозобов’язаних 

103 657,1 63,7 100 655,3 1 106,5 18 982,06 
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Забезпечення 

прийняття(призову) на 

військову службу, 

підготовка 

військовослужбовців за 

контрактом 

81 832,3 55 091,8 77 297,5 62 868,3  

Закупівля    пально-

мастильних матеріалів для 

забезпечення ООС та 

життєдіяльності військ, 

бойової підготовки 

військ(сил), підготовки 

кадрів для ЗСУ 

4 082 309,4 8 610,3 3 759 894,2 68 668,4  

Інформаційне 

забезпечення діяльності 

МО та ЗСУ 

12 000,0 5 578,7 12 331,9 774,7  

Кінологічне забезпечення 1 560,9 12,8 1 5060,9 317,1  

Медичне забезпечення 

особового складу, 

ветеранів військової 

служби та членів їх сімей, 

ветеранів війни (без 

урахування видатків на 

утримання персоналу та 

інфраструктури) 

558 241,6 253 648,3 560 504,6 895 543,7 -Загалом з обласних 

бюджетів було 

витрачено на 

лікування учасників 

АТО: 

2019- 6437,8; 

2018- 2601,7 

 

-На удосконалення 

інфраструктури та 

забезпечення  

відповідних 

санітарних норм у 

військовому 

мобільному 

госпіталі, 

розташованому у 

м.Часів Яр 

Донецької обл.-

410,00 тис.грн. 

(2019) 

Фортифікаційне 

обладнання рубежів 

оборони, оперативне та 

аеронавігаційне 

забезпечення 

85 760,0 229,7 93 710,1 23 428,1 Удосконалення  

інфраструктури в/ч 

А1872(військове 

містечко №54) та 

забезпечення  

телекомунікаційног

о зв’язку між 

об’єктами в/ч 

А1872, а також 

об’єктами 

військових містечок 

в районі проведення 

ООС на території 

Донецької обл.-

414,9 тис.грн. 

-Виконання робіт з 

розгортання 

системи 

відеоспостереження 

на ділянці 

розведення  сил та 

засобів сторін №3 

«Петровське» в 
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районі проведення 

ООС на території  

Донецької обл.-

1 450,00 тис.грн. 

 Охорона військових 

об’єктів 

42 402,3 0 43 119,4 3 581,9  

Довжина фортифікаційно 

обладнаних рубежів 

оборони, км. 

450 0 450 138 -Проведення 

заходів, 

направлених на 

покращення стану 

будівель шляхом 

придбання 

будівельних 

матеріалів для 

забезпечення умов 

проживання 

військовослужбовці

в в районі 

проведення ООС на 

території Донецької 

обл. 

1 500,00 тис.грн. 

-Облаштування 

пункту управління 

військовою частини 

А0409 в районі 

проведення ООС на 

території Донецької 

обл.-200,00 тис.грн. 

-Покращення стану 

будівель і споруд 

в/ч А1872 

(військове містечко 

№54) в районі 

проведення ООС на 

території Донецької 

обл.-310,00 тис.грн. 

Кількість будівель, в яких 

проведено поточний 

ремонт, од. 

739 2850 936 6090  

Кількість збудованих 

(реконструйованих), 

капітально 

відремонтованих  

будівель (споруд), од. 

641 611 611 35 Хмельницька ОР -

1 000,00 тис.грн. 

витратила на 

реконструкцію 

житлових та 

адмінбудівель.;  

Львівська ОР- 

КЕВ м. Львова 

07638027  здійснив 

проведення 

капітального 

ремонту елементів 

благоустрою 

Військово-

медичного 

клінічного центру 

Західного регіону 

МО України на 

суму 1 339,00 

тис.грн. 

 



Проект «Бюджетна Цитадель» 

 

59 
 

Площа збудованих 

(реконструйованих), 

капітально 

відремонтованих будівель 

(споруд), кв.м. 

217 134,6 0 212 488,9 4 751,3  

Обсяги придбаних 

пально-мастильних 

матеріалів, тис.тон. 

140,8 0,3 128,8 2,3  

Кількість придбаного 

майна зв’язку, у тому 

числі периферійного 

обладнання та витратних 

матеріалів, од. 

203 910 5 290 335 850 21 005  

Кількість переобладнаних 

пунктів управління за 

новим призначенням, 

оновленням систем 

життєдіяльності, 

обладнаних робочих 

місць, оновлених одиниць 

техніки рухомих пунктів 

управління, од. 

275 0 276   

Кількість запасних 

частин, вузлів та 

агрегатів, обладнання 

необхідних для 

технічного 

обслуговування 

(продовження ресурсу) 

озброєння та військової 

техніки, од. 

186 730 16 269 193 011 42 820  

Чисельність перевезених 

військових пасажирів, 

чол. 

72 000 0 65 360 16 992  

Середня вартість 

перевезення одного 

військового  пасажира, 

грн. 

250 250 250 250  

Середня вартість призову 

одного громадянина на 

строкову військову 

службу (без урахування 

коштів на харчування та 

перевезення громадян із 

збірних пунктів обласних 

військкоматів до місця 

служби), грн. 

3 935,1 3 35,1 4 105 4105  

Кількість в/ч (підрозділів), 

на яких встановлено 

технічні засоби охорони 

та обладнано охоронні 

периметри, од. 

42 0 77 53  

Кількість   придбаних 

предметів 

довгострокового 

користування для 

забезпечення потреб 

медичних установ,од. 

220 1 422 388 4 982  

Програма «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, 

засобів  та озброєння (КВКВК ДБ 2101150.   КФКВК 0210) 
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Закупівля і модернізація 

ОВТ ЗСУ 

9 479 652,7 349 153,3 9 479 652,6 1 460 736,3  

Забезпечення розвитку 

системи зв’язку 

607 582,5 3 400,7 583 525,2 93 217,6  

      

Кількість закуплених 

безпілотних авіаційних 

комплексів,од. 

71 0 71 64  

Кількість придбаної 

електронно-

обчислювальної техніки, 

од. 

2 073 135 1 985 1 768  

Кількість придбаних 

комплектів 

телекомунікаційного 

обладнання, техніки 

зв’язку (у т.ч. 

спеціального 

призначення) для 

створення цифрової 

системи зв’язку, од. 

14 928 0 14 300 3 025  

Кількість придбаних 

комплектів обладнання 

для стаціонарної 

захищеної системи обміну 

інформації (ЗСОІ), од. 

5 174 0 5 174 5 125  

Кількість придбаної 

апаратури зв’язку, од. 

4008 3 4011 3 918  

Середні витрати на 

придбання одиниці 

техніки зв’язку, тис.грн. 

659,2 18 191,2 659,2 18 191,2  

Програма «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ», 

КПКВК ДБ 2101190,  КФКВК 1060 

Будівництво житлових 

об’єктів на земельних 

ділянках, що належать 

МО України, які 

планується ввести в 

експлуатацію у 

поточному році 

10 854,5 3 288,8 7 387,7 0 Коригування 

проектної 

документації-

м.Чугуїв 

Харківська область 

(3 черга, 40 

квартир); 

с.Клугино-

Башкирівка, 

вул Горішного, 

військове містечко 

№1 (три 5-

поверхівки по 40 

квартир) 

Реконструкція об’єктів 

під житло, що планується 

ввести в експлуатацію у 

наступні роки 

3 682,0 2 319,7 3 662,1 0 Невиконання 

підрядними 

організаціями 

своїх зобов’язань- 

м.Одеса, 

вул.Фонтанська 

дорога,14, військове 

містечко №217 

(реконструкція 

казарми №35 під 80-

квартирний 

житловий будинок); 

м.Яворів Львівської 
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області, вул.Івана 

Хрестителя 

(реконструкція 

казарми №311 під 

32-квартирний 

житловий будинок). 

Виплата 

військовослужбовцям та 

членам їх сімей грошової 

компенсації за належне їм 

для отримання жиле 

приміщення 

106 456,4 45,3 106 456,4 168,2 Збільшення виплат 

за результатами 

фактичних 

розрахунків та 

прийняття 

управлінського 

рішення. 

 

 

Кількість квартир 

отриманих від 

будівництва на земельних 

ділянках, що належать 

Міністерству оборони 

України, яке розпочато у 

минулі роки, од. 

64 20 84 44  

Кількість квартир 

отриманих від придбання 

житла на вторинному 

ринку, на умовах пайової 

участі та з інших джерел 

за договорами, 

укладеними у минулі 

роки, од 

394 0 394 50 Коштом обласних 

бюджетів придбано 

1382 кв.м.* 

Програма «Облаштування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки) та їх всебічне забезпечення»  КПКВК ДБ 2101510   КФКВК 0210 

Проведення 

капітального(поточного) 

ремонту будівель 

(приміщень) військових 

комісаріатів ( ТЦК та СП) 

0 146 697,0 0 0 Житомирська ОР 

202,00 тис.грн. 

Всебічне забезпечення 

діяльності військових 

комісаріатів (ТЦК та СП) 

0 377 303,0 0 0  

Кількість військових 

комісаріатів (ТЦК та СП) 

0 547 0 0  

Кількість будівель 

(споруд), в яких 

проведено поточний 

ремонт, од. 

0 36 0 0 Житомирський ОВК 

 

Кількість капітально 

відремонтованих будівель 

(споруд), од. 

0 85 0 0  

Кількість придбаних 

меблів, од. 

0 50 706 0 0  

Площа капітально 

відремонтованих будівель 

(споруд), кв.м. 

0 91 068 0 0  

Кількість придбаної 

оргтехніки та 

комп’ютерної техніки,од. 

0 7014 0 0  

Кількість придбаних 

засобів зв’язку, од. 

0 6 814 0 0  
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Кількість придбаних 

засобів технічної 

пропаганди, од. 

0 1 104 0 0  

Рівень проведення 

поточного (капітального) 

ремонту у військкоматах 

(ТЦК та СП), % 

0 100 0 0  

Рівень забезпеченості  

військкоматів (ТЦК 

таСП), % 

0 100 0 0  

 

Аналіз обласних Програм та звітів про їх виконання показують що переважну більшість 

заходів з облаштування охорони периметрів, військової техніки, придбання спецзасобів, 

автомобільної техніки, запчастин для неї, засобів зв’язку і його захисту, придбання житла і 

ремонту будівель тощо, з обласних бюджетів отримують підрозділи МВС, а не МО. При цьому, зі 

звітів МО та МВС витікає, що у ООС в 2019 році брали участь  від МО-40 000 

військовослужбовців, від МВС- 10 000. 

При цьому здебільшого правоохоронні та змішані обласні Програми не розділяють заходи, 

які будуть направлені виключно на  потреби оборони і Національної гвардії, а які на забезпечення  

ГУНП та патрульної поліції. 

З відповідей на запити випливає, що забезпечення з Державного бюджету цих підрозділів 

здійснюється на наступному рівні: 

Держприкордонслужба- 100%; 

Національна гвардія- в середньому  на 30%; 

Патрульна поліція- 100%. 

 

 

 Дослідження 

звітів/інформації про 

виконання програми 

ведеться в описовому 

вигляді, без 

дотримання 

класифікації витрат  і 

одиниць виміру МО. 

Тому за більшістю 

показників 

неможливо визначити 

порівняльні витрати 

обласних бюджетів в 

єдиній системі 

координат. 
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Показовими є наступні  напрями використання коштів МО (спецфонд, 2019 рік):     

№ Напрям використання План Факт  

1 Площа збудованих (реконструйованих) капітально відремонтованих будівель(споруд), 

кв.м. 

0 4 751,2 

2 Кількість переобладнаних пунктів управління за новим призначенням, оновлених 

систем життєдіяльності, обладнаних робочих місць, оновлених одиниць техніки 

рухомих пунктів управління, од. 

0 30 

3 Чисельність перевезень військових пасажирів, чол. 0 16 992 

4 Чисельність , (підрозділів, на яких встановлено технічні засоби охорони  та обладнано 

охоронні периметри, од. 

0 53 

5 Кількість закуплених безпілотних авіаційних комплексів, од. 0 64 

6 Кількість придбаних комплексів телекомунікаційного обладнання, техніки зв’язку ( у 

т.ч. спецпризначення) для створення цифрової системи зв’язку, од. 

0 3 025 

7 Кількість придбаних  комплектів обладнання для стаціонарної захищеної системи 

обміну інформації (ЗСОІ), од. 

0 650 

8 Кількість придбаних засобів захисту інформації та контрольно-вимірювальної 

техніки,од. 

0 1 138 

9 Кількість придбаних витратних матеріалів для засобів криптографічного захисту 

інформації та спеціальної паперової продукції, од. 

0 19 520 

10 Кількість квартир отриманих від придбання житла на вторинному ринку, на умовах 

пайової участі та з інших джерел за договорами, укладеними у минулі роки, од. 

0 50 

Таким чином, ми можемо констатувати, що МО не мало потреби у фінансуванні цих 

напрямів. А обласними радами фінансування здійснювалось не на виконання державної політики, 
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а  за власною ініціативою. При цьому  потреби у цих витратах за оборонним напрямком не було. 

Це  ніяк не впливає на посилення обороноздатності країни і території, як це зазначається в 

більшості  Програм в розділі «Мета». 

Є напрями,за якими  фінансування зі спецфонду перевищує потреби у 100 разів: 

№ Напрям використання План, 

тис.грн. 

Факт, 

Тис.грн. 

Витрати з 

обласних 

бюджетів 

у 2019*, 

тис.грн. 

1 Проведення мобілізаційної роботи, підготовка резервістів та 

військовозобов’язаних 

63,7 1 106,5 18 982,06 

2 Фортифікаційне обладнання рубежів оборони, оперативне та 

аерографічне забезпечення 

229,7 23 428,1  

3 Закупівля пально-мастильних матеріалів для забезпечення 

ООС та життєдіяльності військ, бойової підготовки 

військ(сил), підготовки кадрів для ЗСУ 

8 610,3 68 668,4  

4 Кінологічне забезпечення 12,8 317,1  

5 Медичне забезпечення особового складу, ветеранів 

військової служби та членів їх сімей, ветеранів війни 

253 648,3 895 543,7  

6 Кількість  будівель, в яких проведено поточний ремонт, од. 2 850 6 090  

7 Кількість придбаного майна зв’язку, в т.ч. периферійного 

обладнання та витратних матеріалів, од. 

5 290 21 005  

8 Кількість запасних частин, вузлів та агрегатів, обладнання 

необхідного для  технічного обслуговування озброєння та 

військової техніки, од. 

16 269 42 820  

9 Кількість придбаних предметів довгострокового 

користування для забезпечення потреб медичних установ, од. 

1 422 4 982  

10 Закупівля і модернізація ОВТ ЗСУ 349 153,3 1 460 736,3  

11 Забезпечення розвитку системи зв’язку 3 400,7 932 117,6  

12 Кількість  придбаної електронно-обчислювальної техніки, од. 135 1 768  

13 Кількість придбаної апаратури зв’язку, од. 3 3 157  

14 Будівництво житла та реконструкція житлового фонду для 

військовослужбовців та членів їх сімей 

1 700,0 70 015,8  

 

Серед закупівель з напрямку ремонтів приміщень МО   в 2019 році лише Хмельницька 

область провела реконструкцію покрівлі казарми №25/258 в/ч  А0661 Хмельницького гарнізону на 

загальну суму 1 506,22 тис.грн. та реконструкцію житлових та адміністративних будівель №7, 10, 

314   на 1 000,00 тис.грн. 

КЕВ м. Львова 07638027  здійснив проведення капітального ремонту елементів 

благоустрою Військово-медичного клінічного центру Західного регіону МО України на суму 1 

339,00 тис.грн. 
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Є напрямки, які МО в більшій частині перекладає на фінансування зі спецфонду. Це: 

№ Напрям використання План, 

тис.грн. 

Факт, 

Тис.грн. 

Витрати з 

обласних 

бюджетів в 

2019*, 

тис.грн. 

Загальний 

фонд 

Спецфонд  Загальний 

фонд 

Спецфонд  

1 Забезпечення прийняття 

(призову) на військову 

службу, підготовка 

військовослужбовців за 

контрактом 

81 8320,3 55 091,8 77 297,5 62 868,3 18 982,06 

2 Медичне забезпечення 
особового складу, ветеранів 

військової служби та членів їх 

сімей, ветеранів війни 

558 241,6 253 648,3 560 504,6 895 543,7  

3 Кількість будівель, в яких 

проведено поточний ремонт, 

од. 

739 2 850 963 6 090  

4 Кількість  збудованих 

(реконструйованих), 

капітально 

відремонтованих 
будівель,од. 

641 611 611 35  

5 Кількість придбаних 

предметів довгострокового 

користування для 

забезпечення потреб 

медичних установ, од. 

220 1 422 288 4 982  

 Середні витрати на придбання 

одиниці техніки зв’язку 

659,2 18 191,2 659,2 18 191,2  

 

Щодо витрат на лікування та санаторно-курортне обслуговування. 

В 2018 році  на лікування учасників АТО та військовослужбовців з обласних бюджетів було 

витрачено: 

-Вінницькою ОР – 900 тис.грн. 

-Чернівецькою ОР – 1 701,7 тис.грн. 



Проект «Бюджетна Цитадель» 

 

66 
 

На санаторно-курортне обслуговування учасників АТО: 

-Львівською ОР -4 222,0 тис.грн. 

В 2019 році  на лікування учасників АТО та військовослужбовців з обласних бюджетів було 

витрачено: 

-Вінницькою ОР- 700,00 тис.грн. 

-Івано-Франківською ОР- 332,00 тис. грн. 

-Тернопільською ОР -200,00 тис.грн. та 500,00 тис.грн. 

-Чернівецькою ОР- 1799,7 тис.грн. 

-Чернігівською ОР – 1 174,1 тис. грн. 

На санаторно-курортне обслуговування учасників АТО: 

-Львівською ОР -4 119,2 тис.грн. 

 

Щодо придбання житла для учасників АТО. 

Запорізька область коштом «Програми забезпечення житлом учасників АТО та/або 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсіч і стримування збройної 

агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, що здійснюються шляхом проведення  операції 

ООС Запорізької області на 2018-2022 роки»  у 2018 році за 1 867,59 тис.грн. придбала 3 угоди  з 

придбання житла для учасників АТО на загальну площу  184,8 кв.м. 

Львівська область коштом «Комплексної програми соціальної підтримки у Львівській 

області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО (ООС), а також родин 

Героїв Небесної Сотні на 2018-2020 роки» витратили на житло для учасників АТО в 2018 році 

3 631,3 тис.грн. А в 2019- 8 474,4 тис.грн. 

Тобто, загалом в 2018-19 роках з обласних бюджетів було витрачено 13973,29 тис.грн. на 

придбання житла для учасників АТО.  
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Ця сума не відображена  в звітах МО. Оскільки  у коментарях до розбіжностей у кількості 

придбаних коштом спецфонду квартир за заходом «Кількість квартир отриманих від придбання 

житла на вторинному ринку, на умовах пайової участі та з інших джерел за договорами, 

укладеними у минулі роки, од» зазначено, що збільшення  кількості закуплених квартир 

обумовлено придбанням 19 квартир коштом благодійної допомоги і 31 квартири-за договорами 

про спільну забудову на земельних ділянках, що належать МО. 

За узагальненими (за середньою вартістю 1 кв.м. житла у звіті МО 16,356 тис. грн. 

)підрахунками коштом обласних бюджетів придбано 854 кв.м. житла для учасників АТО.  

Розрахунки за даними Запорізької ОР показують,що цих коштів вистачило б на придбання 1382 

кв.м. житла. При цьому МО  відзвітувало про придбання в 2019 році 234 000 кв.м. з загального 

фонду, і 2 700 кв.м. коштом спецфонду (без врахування 854 (1382) кв.м. придбаних коштом 

обласних оборонних Програм). 
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Проте, у звітах МО у графі спецфонд зазначені касові видатки на рівні 0 грн. При 

тому, що   обласні бюджети постійно виділяють кошти на напрямок облаштування 

військкоматів і звітують про ці видатки: 

Регіон Найменування 

Програми 

Найменування заходу 2018, 

Тис.грн. 

2019, 

тис.грн

. 

Прим.  

      

Житомирс

ька 

 Обладнання приміщень 

для переходу на ТЦК 

таСП 

563,00 202,00  

КМДА  Придбання обладнання, 

інвентарю та іншого 

матеріально-технічного 

оснащення 

178,4   

  Обслуговування та 

ремонт обчислювальної 

техніки Київського 

міського військового 

комісаріату 

30,00   
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  Оновлення у Київському 

міському військового 

комісаріаті комп*ютерної 

техніки 

45,50   

Рівненськ

а 

Програма 

забезпечення 

мобілізаційної 

підготовки та 

оборонної роботи в 

Рівненській області 

на 2016-2020 роки 

Придбання будівельних 

матеріалів, віконних та 

дверних блоків для 

забезпечення заходів 

теплозбереження 

Рівненського обласного  

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки 

200,00  Станом на 

травень 

2020 

Рівненськи

й ОВК зник 

з ЄДР.  

Проводить 

закупівлі 

під своєю 

назвою і 

ЄДРПОУ. 

Як ТЦК та 

СП не 

зареєстрова

ний.  

Черкаська Комплексна 

програма 

функціонування та 

розвитку системи 

цивільного захисту 

області, 

забезпечення 

мобілізаційної 

готовності та 

мобілізації, 

створення 

регіонального         

матеріально-

технічного резерву 

щодо попередження 

і ліквідації 

надзвичайних 

ситуацій у мирний 

час та особливий 

період на 2018 – 

2019 роки 

Створення запасу ПММ 

для забезпечення роти 

охорони обласного 

військкомату 

80,00   

 Всього  1913,8 202,00

. 
 

   

При цьому витрати на оснащення, ремонти   та забезпечення військкоматів  додатково ідуть 

по Програмах забезпечення тероборони.  

Дослідження витрат з обласних бюджетів на потреби військкоматів показали що три з них 

вже змінили назву на Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). 

Це Дніпропетровський, Одеський та Чернігівський. 
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За дорученням Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил 

України  в липні  2017 року в  Міністерстві оборони було розроблено проект розпорядження 

Кабінету Міністрів України про реалізацію пілотного проекту щодо створення Територіального 

центру комплектування та соціальної підтримки. 

https://www.mil.gov.ua/news/2017/07/19/stvorennya-teritorialnih-czentriv-komplektuvannya-ta-

soczpidtrimki-pershij-krok-do-zamini-diyuchih-vijskkomativ-ministr-oboroni-stepan-poltorak/ 

 

Реформування 

військкоматів розпочалося з 

пілотної області- Чернігівської. 

Протягом 2017 року 

здійснювалась апробація 

функціонування територіальних 

центрів комплектування та 

соціальної підтримки на базі 

Чернігівського обласного 

військового комісаріату. За 

результатами експерименту було 

підтверджено доцільність 

створення нової організаційно-

штатної структури в інших 

військових комісаріатах Збройних 

Сил України, як нової ефективної структури місцевих органів військового управління. 

Реформатори стверджують що перехід на новий формат роботи матиме тільки позитивні 

наслідки та сприятиме прозорості в системі обслуговування і надання сервісних послуг у питаннях 

соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів, 

ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил та 

членів їх сімей. 

Передбачалось 3 етапи реформування: 

І етап – підготовчий (до 30.01.2018) апробація нової організаційно-штатної структури 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі Чернігівського обласного 

та Козелецького районного військових комісаріатів. 

ІІ етап – перехідний (до 30.12.2018) створення Чернігівського, Дніпропетровського, Одеського, 

Рівненського обласних ТЦК та СП у складі відповідних районних (міських) територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

України. 

ІІІ етап – завершальний до 30.12.2019 створення Вінницького, Волинського, Донецького, 

Житомирського, Запорізького, Закарпатського, Івано-Франківського, Київського, Кропивницького, 

Львівського, Луганського, Миколаївського, Полтавського, Сумського, Тернопільського, 

Харківського, Херсонського, Хмельницького, Черкаського, Чернівецького обласних та Київського 

міського ТЦК та СП. 

Строки закінчення реформи переносяться. Перетворення військових комісаріатів на 

територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та   СП) на всій території 

України  вчергове перенесено з квітня на листопад 2020 року. 

https://www.mil.gov.ua/news/2017/07/19/stvorennya-teritorialnih-czentriv-komplektuvannya-ta-soczpidtrimki-pershij-krok-do-zamini-diyuchih-vijskkomativ-ministr-oboroni-stepan-poltorak/
https://www.mil.gov.ua/news/2017/07/19/stvorennya-teritorialnih-czentriv-komplektuvannya-ta-soczpidtrimki-pershij-krok-do-zamini-diyuchih-vijskkomativ-ministr-oboroni-stepan-poltorak/
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Проте це скоріш не гальмування реформ, а вимушена міра пов'язана з відсутністю 

законодавчих підстав існування територіальних центрів через провалення Верховною Радою 

законопроекту про реформування військкоматів у 2019 році. Тому ТЦК та СП які вже створені в 

Дніпропетровській, Одеській, Рівненський та Чернігівській областях, у рамках першого етапу 

реформи, наразі фактично існують за межами законодавчого поля, адже діяльність та 

повноваження територіальних центрів на сьогодні не передбачені жодним законом.  При цьому 

Рівненський ОВК в ЄДР обліковується як ОВК. А в соціальних мережах позиціонує  себе як ТЦК 

та СП, що може розцінюватись як введення людей в оману.  Не прийнятий закон передбачав зміни 

лише в назві. За 2 роки експерименту не було внесено жодних змін до штатного розпису.  

Очікується що одним із нововведень стане ресепшн — у холі постійно чергуватиме 

представник центру, який надаватиме оперативну інформацію, направлятиме до спеціалістів за 

конкретним напрямком. А також  система електронного обліку. Очікується що що реорганізація 

збігається із введенням в дію єдиного реєстру військовозобов’язаних.  

Надання ТЦК та СП адмінпослуг скоригує графік роботи центрів. Планується зробити 

діяльність Центрів відкритою, починаючи зі  встановлення скляних дверей. 

Тож, на сьогодні ще остаточно не врегульовані питання законодавчого забезпечення. 

Але будь-яка реформа, крім законодавчого, організаційного та нормативного забезпечення, 

має мати ще і належний рівень фінансування. Як бачимо  з показників  МО, фінансування своєї 

реформи чомусь на 100% покладає на  місцеві бюджети.  

За ініціативи військових комісарів в обласних державних адміністраціях відбулись наради з 

питань обговорення можливості прийняття обласних та районних (міських) програм щодо 

фінансування обладнання будівель територіальних центрів, які знаходяться на балансі місцевих 

рад за рахунок коштів місцевих бюджетів. Окрім цього і оснащення військкоматів  та ТЦК та СП 

покладається чомусь також на місцеві бюджети. 

 

Покладення 

на військові 

комісаріати завдань, 

не передбачених 

законодавством, не 

допускається. 

Структуру, 

штат і штатний 

розпис військових 

комісаріатів 

затверджує 

начальник 

Генерального штабу 

- 

Головнокомандувач 

Збройних Сил. 
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Завданням військових комісаріатів відповідно до покладених обов’язків є керівництво 

військовим обліком призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, контроль за його станом, у тому числі в місцевих органах виконавчої 

влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи 

військового обліку призовників і військовозобов’язаних на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці (крім СБУ), проведення призову громадян на військову службу в мирний і 

воєнний час, проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, 

участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, 

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, 

забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і 

резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - 

збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів із числа військовослужбовців Збройних 

Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, 

здійснення заходів з підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань 

оборони відповідно до законодавства. 

Військовий комісар представляє інтереси Збройних Сил у відносинах з Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами та громадянами на відповідній території. 

 

Особовий склад військових комісаріатів, а також транспорт і матеріально-технічні засоби 

зазначених комісаріатів утримуються за рахунок кошторису Міноборони. 

Фінансування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації, які проводяться військовими 

комісаріатами, здійснюється відповідно до Законів України “Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”, інших нормативно-правових актів, 

розроблених на підставі зазначених законів.» (Положення про військові комісаріати 

ЗАТВЕРДЖЕНЕ постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. № 389). 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-2013-%D0%BF
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Стаття 2 ЗУ Про джерела фінансування органів державної влади «Бюджетне забезпечення 

органів державної влади»: 

«Органи державної влади здійснюють свою діяльність виключно за рахунок бюджетного 

фінансування (крім випадків, визначених цим Законом) в межах, передбачених Законом 

України про Державний бюджет України на відповідний рік.  

Фінансування утворення, реорганізації та ліквідації органів державної влади здійснюється в 

межах коштів, передбачених на утримання органів державної влади Законом України про 

Державний бюджет України на відповідний рік або (у разі недостатності такого фінансування) 

після внесення відповідних змін до такого Закону.» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14 

Очевидно, що військкомати є структурними підрозділами МО (державні органи)  і їх 

основна діяльність, реорганізація та ліквідація  має фінансуватись коштом Державного бюджету 

України в межах коштів, передбачених Державним бюджетом на поточний рік. Як видно з 

Програм МО на реорганізацію військкоматів  у 2019 році кошти Державного бюджету не 

виділялись. 

Не зрозуміло чому МО вирішила всупереч ст.91 БК України, Конституції,  ст. 2 ЗУ «Про 

джерела фінансування органів державної влади» та законів “Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію”, “Про військовий обов’язок і військову службу”,  перекласти  тягар фінансування 

оборонної функції держави на місцеві бюджети.  Тим більше, в питаннях рішень МО про 

реформування військкоматів. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/783-14
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При плануванні видатків різних рівнів бюджетів варто брати до уваги  законодавчі 

визначення заходів та категорій товарів, робіт, послуг. 

Приклад: 

ЗУ «Про державну таємницю» встановлює, що «Військова техніка - літаки та гелікоптери бойові, 

учбово-бойові, спеціальні військові, транспортні, апарати літальні безпілотні, складові одиниці 

літальних апаратів, пристрої та агрегати авіаційні, обладнання для забезпечення зльоту, посадки та 

технічного обслуговування літальних апаратів; бойові кораблі та катери, кораблі спеціального 

призначення, судна та катери забезпечення і спеціальні, апарати глибоководні; машини бойові 

колісні, машини військові спеціальні колісні, машини бойові гусеничні, спеціальне приладдя 

озброєння бойової колісно-гусеничної техніки; спеціальна техніка телефонного, телеграфного 

зв'язку та передачі даних, її складові частини; технічні засоби захисту апаратури, ліній і 

каналів зв'язку та їх складові одиниці, апаратура шифрувальна та її складові частини, 

спеціальна техніка факсимільного зв'язку, техніка спеціального радіозв'язку, апаратура 

радіонавігаційних систем, спеціальна апаратура для запису (відеозапису) та відтворення 

звуку (відеосигналів), обладнання радіолокаційне, гідролокаційне, техніка протидії 

радіоелектронним, інфрачервоним, оптичним, гідроакустичним засобам виявлення цілей, засобам 

зв'язку, радіорозвідки противника, технічного захисту інформації та комплексного технічного 

контролю; спеціальне обладнання для автоматизованого (автоматичного) оброблення даних 

військового призначення, програмне забезпечення. 

Спеціальні технічні засоби - технічні засоби, устаткування, апаратура, прилади, пристрої, 

програмне забезпечення, препарати та інші вироби, призначені (спеціально розроблені, 

виготовлені, запрограмовані або пристосовані) для негласного отримання інформації.» 

Майже половина з переліченого  фінансується коштом обласних оборонних Програм для 

підрозділів МО, МВС та СБУ. 

Закон України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 

 від 22.06.2000 № 1835-III (далі – Закон) регулює відносини у сфері участі громадян у забезпеченні 

правопорядку в державі.  

Так, Закон визначає повноваження органів державної влади, у тому числі й органів 

Національної поліції, щодо залучення населення до охорони громадського порядку, 

 порядок створення та реєстрації громадських формувань з охорони громадського порядку,  

основні функції, права та обов'язки їх членів, а також засади правових гарантій і  

соціального захисту громадян, які беруть участь у цій діяльності.  

Громадські формування з охорони громадського порядку створюються на добровільних засадах за 

місцем роботи, навчання або проживання громадян.  

Відповідно до статті 19 Закону органи місцевого самоврядування та місцеві  

державні адміністрації мають право вирішувати питання щодо забезпечення  

діяльності громадських формувань, надавати їм службові приміщення, необхідний  

інвентар та засоби зв'язку.  

Для реалізації цілей і завдань цих громадських формувань місцеві державні адміністрації  

та органи місцевого самоврядування мають право вводити за рахунок коштів місцевого  

бюджету посади інструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону  

народної дружини підприємства, установи, організації.  

Звертаємо увагу на те, що місцеві органи влади, їх посадові особи зобов'язані діяти 

 лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та  

законами України, та чітко дотримуватись вимог чинного бюджетного законодавства.” 
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А у своєму вих.№10010-35/133-

30/130 від 07.02.2020 Міністерство 

Фінансів України   

зазначило: “Згідно з наказами 

Міністерства фінансів України від 

14.01.2011 No 11 та від  

20.09.2017 No793 (із змінами і 

доповненнями) : 

 

 

 

Згідно зі статтею 143 Конституції України програми соціально економічного та 

культурного розвитку областей і районів затверджують та контролюють їх виконання відповідні 

обласні та районні ради.  

Відповідно до статей 58, 80 Кодексу зведення, складання та подання звітності про 

виконання державного та місцевих бюджетів здійснюються Державною казначейською 

службою України, яка забезпечує достовірність інформації про виконання бюджетів, у тому числі 

щодо обсягів субвенцій з місцевих бюджетів Державному бюджету на виконання програм 

соціально економічного та культурного розвитку регіонів». 
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І інформація про які є апріорі відкритою. І не може бути закрита на підставі ст.8 Закону 

України «Про державну таємницю». Оскільки заходи соціально-економічного та культурного 

розвитку регіону що фінансуються коштом місцевого бюджету ЗУ “Про доступ до публічної 

інформації” віднесено до відкритої інформації.  

А саме, ч.2 ст.6 Закону визначено, що: “Обмеження доступу до інформації здійснюється 

відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 

1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського 

порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 

3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 

1. Не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, 

володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до 

копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові 

фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. “  

 

 
 
Бо Бюджетний Кодекс України дозволяє фінансування оборонних і правоохоронних функцій 

держави (основна діяльність підрозділів МВС та МО) виключно коштом Державного Бюджету України. 

Дослідження даних з видатків місцевих бюджетів веб-порталу Міністерства фінансів 

України https://openbudget.gov.ua дозволило не тільки  встановити рівень проведення через 

казначейські рахунки кошти субвенцій місцевих бюджетів Державному, а і  з‘ясувати які 

напрямки розвитку регіонів могли б отримати належне фінансування і розвиток  при перерозподілі 

https://openbudget.gov.ua/
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коштів обласних бюджетів оборонних Програм на дійсно цілі соціально-економічного розвитку 

регіонів. 
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Таблиця порівняння касових видатків (за звітами про виконання обласних Програм)  

з даними веб-порталу Міністерства фінансів України 

 (дані Державної Казначейської Служби України) 

 

Найменуванн

я області 

Загальна сума  

касових 

видатків по 

регіону, згідно 

досліджених  

звітів про 

виконання 

обласних 

Програм, 

тис.грн. 

Сума 

зазначена у 

відкритому 

бюджет, 

тис.грн. ( 

Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада 

0300), тис.грн. 

% 

фінансування   

обласного 

бюджету від 

запланованого 

(Громадський 

порядок, 

безпека та 

судова влада 

0300),  

% 

Галузь у бюджеті області, з 

максимально низьким 

відсотком фінансування з 

обласного бюджету, 

% 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Вінницька 21 

820,00 

20 

235,68 

1 

041,26 

15 

942,92 

11,52 140,71 0- Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

58,41-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Волинська 712,6 926,5 47,69 69,53 95,37 99,32 28,51- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

8,52-Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Дніпропетровс

ька 

20 

786,29 

15 

956,20 

145,19 3 

194,18 

4,98 99,41 0-Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

77,92- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Донецька 6 

541,30 

7 

110,10 

1005,6 18 

911,40 

9,78 99,67 1,8-Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

49,37- 

Економічна 

діяльність 

Житомирська 2 

660,50 

1 

780,90 

1 

317,17 

1 

722,05 

97,4 100,88 46,58- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

19,38-  

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Закарпатська 6 

977,30 

8 581,2

0 

3 

208,79 

23 

223,82 

94,2 442,71 87,54- 

Економічна 

діяльність  

27,57- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Запорізька 31 

709,05 

14 

263,28 

3 

588,45 

2 

219,65 

72,4 92,71 79,59- 

Економічна 

діяльність 

(с/г, лісове 

господарство

, рибальство 

79,36- 

Економічна 

діяльність 

(промисловіс

ть,  

будівництво, 
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тощо) інші галузі) 

Івано-

Франківська 

429,52 1028,2

4 

7 

025,18 

8 

207,45 

100,56 97,98 7,75- 

Економічна 

діяльність 

(промисловіс

ть і 

будівництво) 

68- Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Київська - - 11 

527,67 

12 

878,10 

91,61 95,13 75,14-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

44,6- ЖКГ 

Кіровоградська 5 

239,92 

1 

770,54 

241,73 216,89 99,88 99,94 61- Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

71,76-

Економічна 

діяльність 

(транспорт, 

с/г, лісове 

господарство

) 

Луганська 2 

000,00 

6 

352,85 

5 

118,22 

1 

927,88 

99,07 96,1 38,09-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

46,96-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Львівська 52 569,

77 

68829,

89 

6 

917,36 

7 

592,23 

99,87 99,83 49,76- 

Економічна 

діяльність 

(транспорт, 

інша) 

83,84- 

Економічна 

діяльність 

(с/г, лісове 

господарство

) 

Миколаївська 984,4 820,88 442,85 3 

205,23 

99,96 99,83 45,9- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

64,11- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

КМДА 134 

013,46 

177 

990,91 

63 

509,50 

80 

335,82 

95,82 99,75 81,14- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

94,45-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Одеська 13 

352.38 

20 

338,21 

0 183,98 0 91,99 0-ЖКГ, 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

69,24- 

Економічна 

діяльність 

(промисловіс

ть і 

будівництво) 

Полтавська 1 000,0 1 195,0 5 

799,21 

6 

564,84 

100,69 98,08 74,2- 

Економічна 

діяльність  

(торговельна 

і трудова) 

76,42- ЖКГ 

Рівненська 6 459,3

5 

4398,7

9 

3 

250,00        

3 

589,30 

100 100 74,14-

Охорона 

68,79- 

Охорона 
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навколишньо

го 

природного 

середовища 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Сумська 8 

148,070 

2 

193,00 

1 

854,82 

2 

205,10 

100,78 101,86 33,81-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

40,87-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Тернопільська 6 635,9

0 

3158,8

0 

4 

426,96 

4 

633,78 

90,42 92,89 61,89- 

Економічна 

діяльність ( 

промисловіс

ть, 

будівництво, 

інша) 

85,04- 

Економічна 

діяльність 

(інша) 

Харківська 9 

540,44 

10 

577,53 

1 

844,88 

2 

090,18 

103,68 102,65 92,31-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

83,22-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Херсонська 1 

554,60   

0 6 

109,28 

5 

015,32 

99,96 99,99 35,48-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

62,95-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Хмельницька 2 316,4

0 

2395,0

0 

99,47 - 99,47 - 61,34-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

- 

Черкаська 2 

790,00 

498 1 

170,22 

1 

247,85 

89,66 96,63 46,80-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

26,53-

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Чернівецька 5 690,1

0 

27453,

50 

409,25 442,27 99,86 63,45 36,54-ЖКГ 71,60-

Економічний 

розвиток 

(торгівельна 

та трудова) 

Чернігівська 8 

352,40 

14 

333,90 

6 

192,29 

7 

624,41 

93,52 92,45 50,27- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

85,53- 

Охорона 

навколишньо

го 

природного 

середовища 

Всього 338 

614,56 

407 

850,52 

202 

875,66 

213 

244,18 

Серед

ній - 

82% 

Середн

ій- 

108% 
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Аналіз найменш профінансованих напрямів розвитку кожного з  регіонів показує які сфери 

життєдіяльності регіонів виявляються недофінансованими. І за рахунок скорочення яких  напрямів 

фінансуються оборонні обласні Програми. В 2018 році 18 областей  забезпечували фінансування 

оборонних Програм за рахунок недофінансування охорони навколишнього середовища. Середній 

відсоток фінансування якої по Україні  склав 42,9%, при відсутності у окремих областей витрат на 

цю сферу взагалі. Обмеження в економічній діяльності здійснили 6 областей, забезпечивши 

середній рівень фінансування по Україні напрямку регіональної економічної діяльності  на рівні 

60,1% Недофінансування торкнулось транспорту, промисловості, с/г, лісового господарства, 

торгівлі, трудової діяльності та інших напрямів економічного розвитку регіонів. Дві області в 2018 

році знизили рівень фінансування сфери ЖКГ, зафіксувавши в середньому його на рівні 36,54%. 

В 2019 році 15 областей переважно жертвували знову  охороною навколишнього 

середовища, залишивши її  в середньому на рівні 55,5% фінансування. 7 областей зафіксували 

економічну діяльність регіону в середньому на рівні 72,9%. І дві області знов пожертвували 

сферою ЖКГ, залишивши її в середньому на рівні 60,5% фінансування. 

Очевидно, що проведення в обласних радах і ОДА роботи з забезпечення ефективного і 

законного використання коштів обласних бюджетів  дозволили б підняти рівень фінансування  цих 

проблемних напрямків.. 

І це не єдині невідповідності у звітуванні.    Згідно Порядку складання фінансової та 

бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів,  всі вони мають 

подавати  Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм 

соціально-економічного та культурного розвитку регіонів за  рік за Формою №4-4Д. Яка разом з 

Паспортами бюджетних Програм і звітами про їх виконання, згідно ст.10-1 ЗУ “Про доступ до 

публічної інформації” та Постанови КМУ від 21 жовтня 2015 року №835,  має бути оприлюднена  

у формі відкритих даних на єдиному  порталі відкритих даних  https://data.gov.ua/dataset/5c7936b2-

https://data.gov.ua/dataset/5c7936b2-95e7-4a29-9b31-ed0f41e377f7/resource/06c976c5-217a-4795-84f7-b30a9fd4e39f
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95e7-4a29-9b31-ed0f41e377f7/resource/06c976c5-217a-4795-84f7-b30a9fd4e39f  Проте, там міститься 

лише звіт Сумської ОДА. 

Дослідження  звітів за Формою №4-4Д на Інформаційно-аналітичній  системі "Прозорий 

бюджет"https://edata.gov.ua/ показало невідповідність  інформації у цих звітах,інформації, наданій 

до обласної ради у звіті про виконання бюджетної Програми. 

Приклад: 

  Звіт Військової частини 1491 МВС, яку у звіті обласній раді головний розпорядник (відділ 

взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань запобігання та протидії 

корупції апарату ОДА) називає Бердянським прикордонним загоном Державної прикордонної  

служби України (не надаючи юридичної назви та  ідентифікаційного коду) стверджує, що в 2018 

році  цей прикордонний загін освоїв 902,691 тис.грн. обласного бюджету за Програмою 

сприяння розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, інформаційної та організаційної 

підтримки військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України, які дислокуються на території Запорізької області 

на 2017 -2021 роки, затвердженою рішенням Запорізької ОР №59 від 06.04.2017. Звіт затверджено 

Запорізькою ОР рішенням № 110 від 12.12.2019.Звіт має  описову форму. Ми для зручності звели 

інформацію зі звіту в таблицю. 

Результати перевірки інформації зі звіту про використання коштів Запорізького обласного 

бюджету в 2018 році в/ч 1491, ЄДРПОУ 14321848  

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету:   1002030 - Матеріально-

технічне забезпечення Державної прикордонної служби України та утримання її особового складу 

Найменування заходу 

Програми, як 

зазначено у звіті до 

ОР 

Найменування  

предмету 

закупівлі, 

Код, 

ідентифікатор 

за результатами 

перевірки 

Сума ,  

факт по 

звіту, 

тис. грн. 

Викона 

вець, бенефіці 

ар 

за 

результатами 

перевірки 

Прим. 

за результатами 

перевірки 

Придбано офісні меблі, 

столи і шафи для 

інспекторів, стелажі 

для документів та ін. 

для Бердянського 

прикордонного загону 

Державної 

прикордонної служби 

 181,5  Закупівля за вказаними 

у звіті параметрами в 

системі Прозорро не 

виявлена.  За цим 

предметом закупівлі 

проведено багато  

процедур. 

Ідентифікувати 

досліджувану не 

представляється 

можливим. 

Забезпечення 

комплектуючими 

транспортних засобів 

(придбано та 

встановлено на 

транспортні засоби 

прикордонних нарядів 

запасні частини та 

комплектуючі для 

Бердянського 

прикордонного загону 

 201,312  Закупівля за вказаними 

у звіті параметрами в 

системі Прозорро не 

виявлена.  За цим 

предметом закупівлі 

проведено багато  

процедур. 

Ідентифікувати 

досліджувану не 

представляється 

https://data.gov.ua/dataset/5c7936b2-95e7-4a29-9b31-ed0f41e377f7/resource/06c976c5-217a-4795-84f7-b30a9fd4e39f
https://edata.gov.ua/
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Державної 

прикордонної служби 

можливим. 

Придбання будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено навіс для 

транспортних засобів 

ОБПК для 

Бердянського 

прикордонного загону 

Державної 

прикордонної служби 

Будівельні 

матеріали, 

UA-2018-09-13-

000054-c 

79,6 ФОП 

Залєвський 

Є.І., 

3161711413. 

 

Договір №169-

18 від 

17.08.2018 

Процедура проведена 

за участі 1 учасника. 

Можливо через  

комплектацію мульті 

предмету закупівлі. 

Договір передбачає 

лише закупівлю товарів 

без закупівлі робіт. 

Заходи 

енергозбереження та 

розбудови 

інфраструктури для 

персоналу (проведено 

придбання будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено у 

приміщеннях 

прикордонного загону 

вікна з ПВХ «Віконда 

Класік» та відливи з 

листа оцинкованого 

200 мм в кількості 62 

шт. для 

Прикордонного загону 

 203,499  Закупівля за вказаними 

у звіті параметрами в 

системі Прозорро не 

виявлена. 

Придбання пально-

мастильних 

матеріалів для 

доставки 

прикордонних 

нарядів (проведено 

придбання стрейч 

карти: АБ-92-500л., 

стрейч карти: АБ-95 - 

2000л., стрейч карти: 

ДП-2780л. 

 141,78 ТОВ "Лівайн 

Торг", 

41449359 

Закупівлі не знайдено. 

За 2018 рік проведено 2 

процедури з закупівлі 

палива. 

UA-2018-09-13-000615-

b, 

UA-2018-05-17-001487-

b 

 На загальну суму 

164,35 тис.грн.  Без 

зниження  очікуваної 

суми і за участі 1 

учасника- ТОВ "Лівайн 

Торг", 41449359 

Розбудову підсистеми 

відеоспостереження 

на відділах 

прикордонної служби 
(придбано та 

встановлено 

апаратуру підсистеми 

відеоспостереження, а 

саме: камери 

 95,00  Закупівлі в системі 

Прозорро не знайдено. 
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відеоспостереження 

зовнішні HikVision DS-

2CD1631FWD-IZ (2.8 

12) (1 шт.), камери 

відеоспостереження 

внутрішні HikVision 

DS-2CD1721FWD IZ (6 

шт.), комутатори D-

Link -1210-10P/ME (2 

шт.), комутатор 

Cisco SG110 16HP-EU 

(1 шт.) для 

прикордонного загону 

Всього  902,691   

З таблиці (створеної на підставі звіту до ОР) видно, що  в звіті обласній раді відображається 

не тільки неіснуюча юридична особа, не відображені предмети закупівель, а і  83% закупівель 

не проводяться через систему Прозорро. Переважна кількість з них направлена не на соціально-

економічний розвиток регіону, а на забезпечення основної діяльності Держприкордонслужби. Що 

зазначено навіть в самому тексті обласної Програми. За таких умов достовірність звіту мала б 

викликати у Запорізької ОР  сумніви. Але його було  затверджено без розгляду і зауважень. 

При цьому, мали б виникати не тільки сумніви у достовірності  проведення закупівель і заходів 

програми, а і  у достовірності загальних сум звітування. 

За даними  Форми №4-4Д  Військова частина 1491 в 2018 році отримала  і витратила 

повністю субвенцію в розмірі 1 524, 325 тис.грн.  

Поточні видатки склали - 1 253,655тис.грн.: 

«Використання товарів i послуг»- 1 253,655тис.грн.: 

 З яких на «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» витрачено- 992,343тис.грн. 

На «Видатки та заходи спеціального призначення» витрачено- 261,311тис.грн. 

Капітальні ж видатки склали- 270,67 тис.грн. З яких: 

На «Придбання обладнання i предметів довгострокового користування» пішло- 270,67 тис.грн. 
https://spending.gov.ua/new/disposers/14321848/reports/1699482532 

Суми звіту за Формою №4-4Д  не відповідають  показникам звіту обласній раді ані за 

статтями поточних видатків, ані за статтями капвидатків, ані за загальною сумою. При цьому, 

виділення коштів В/ч 1491 за іншими обласними Програмами  (які б могли надходити в якості 

субвенції  місцевого бюджету Державному бюджету) не відбувалось.  

Касовий розрив у 621,634  тис.грн. можна було б пояснити отриманням  додаткових коштів,  

наприклад з місцевого бюджету м.Запоріжжя. Але  твердження у Формі №4-4Д  про отримання і 

використання всієї суми, при тому, що у звіті обласній раді зафіксоване отримання 902,950 тис.грн 

з поверненням до обласного бюджету 0,259 тис.грн., ставить під сумнів достовірність даних  і 

звіту за Формою №4-4Д. 

 

https://spending.gov.ua/new/disposers/14321848/reports/1699482532
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Інформація ж органів місцевого врядування про витрачання коштів громади апріорі 

відкрита, оскільки використовуватись кошти  місцевих (обласних) громад можуть виключно на 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів.  Основна діяльність 

військових підрозділів і правоохоронних органів до  цієї категорії не відносяться. 

Проте, дослідження показали здебільшого  направленість затверджених обласними радами 

заходів оборонних Програм саме на основну діяльність, спецзасоби, спецтранспорт тощо. Що 

суперечить вимогам діючого законодавства. 

Так, для військових частин, військкоматів , СБУ та підрозділів МВС  коштом обласного 

бюджету закуповуються засоби спецзв’язку,  спецтехніка, охоронні  і відео-системи для КПП, 

підрозділів, ділянок границі  та закритих територій.  Проводиться реконструкція казарм і 

нежитлових приміщень. Закуповується обладнання радіаційного, хімічного та бактеріологічного 

спостереження; спецтехніка для прослуховування та ремонт військової техніки, закупівля офісної і 

комп’ютерної техніки, канцтоварів, бланків обліку, реєстраційних журналів та палива.   

Приклад: 

 (Вінницька область): 

1,7 млн. грн. у 2018 та 1,03 млн. грн. -у 2019  було витрачено на “Посилення охорони та інженерне 

дооблаштування українсько-молдовського державного кордону”. 

Головний розпорядник  не відомий. 

Хто був ініціатором, розпорядником бюджетних коштів і виконавцем цього заходу, а також чому 

він фінансувався коштом обласного бюджету, чи не було при закупівлі послуги перевищення суми  

і порушень законодавства про  публічні закупівлі, встановити не вдалося через закриття цієї 

інформації Вінницькою ОДА на підставі листа СБУ, копію якого також не надано.  
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Широке формулювання заходів Програми, узагальнена інформація про  суми, розпорядників і  

виконавців Програми не дозволяє коректно ідентифікувати конкретні предмети закупівлі і 

провести перевірку процедур. Цієї закупівлі взагалі немає в системі Прозорро.   Індикаторів 

виконання немає і у  звіті через необгрунтоване визнання їх інформацією з обмеженим доступом. 

Така ж ситуація і з  витратами на зберігання військової техніки на 9 010,00 тис.грн. у 2018 

році та на 8 300,00 тис.грн. в 2019 за тією ж Програмою 

 Також у Вінницькій області , як і у Запорізькій, і Житомирській, і Тернопільській, і 

Херсонській, використовуються кошти і на зміцнення військової дисципліни та протидії 

злочинності, і на протидію тероризму; і на забезпечення відповідних умов для зберігання техніки 

та озброєння; і на проведення заходів щодо підготовки до оборони території області, захисту 

населення від військового втручання, участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних 

сил на сході України. 
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Допорогова 

вартість предмета 

закупівлі це вартість від 

1 копійки до "порогів" 

(вартості, що 

встановлена у пунктах 1 

і 2 частини першої 

статті 3 Закону), а саме: 

- для замовників, 

визначених пунктами 1-

3 частини першої статті 

2 Закону, за умови що 

вартість предмета 

закупівлі товарів, 

послуг дорівнює або 

перевищує 200 тисяч 

гривень, а робіт - 1,5 

мільйона гривень; - для замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону 

(“монополістів”), за умови що вартість предмета закупівлі товарів), послуг дорівнює або 

перевищує 1 мільйон гривень, а робіт - 5 мільйонів гривень. 

Стаття 7 ЗУ Про публічні закупівлі: 

« Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до всієї інформації щодо 

публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього Закону, зокрема шляхом 

здійснення аналізу і моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а також 

шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органи, що 

уповноважені здійснювати контроль, про виявлені ознаки порушення (порушень) законодавства у 

сфері публічних закупівель. 

Залучення громадськості до здійснення контролю у сфері закупівель здійснюється відповідно 

до законів України "Про громадські об’єднання", "Про звернення громадян", "Про доступ до 

публічної інформації", "Про інформацію", "Про відкритість використання публічних коштів".» 

 

 

Моніторинг  державних закупівель, 

проведеними розпорядниками 

бюджетних коштів в 2018-2019 роках 

показав що розпорядники бюджетних 

коштів  проводять закупівлі через 

систему Прозорро при витрачанні 

коштів обласних бюджетів  на 

оборонні цілі лише у 18% закупівель 

у 2018 році, і у 14% процедур – у 

2019 році.  Відповідно, проведення 

належного громадського контролю не 

можливе. Як і депутатського. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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Переважна 

більшість процедур є 

допороговими 

закупівлями.  

Зустрічаються випадки 

коли Замовник 

проводить закупівлі 

через електронні 

майданчики від 100 грн. 

коштів Державного 

бюджету України. При 

цьому закупівлі  коштом 

обласних оборонних 

Програм на сотні тисяч 

через Прозорро не 

проводяться. Результати 

по областях 

представлені тут: 
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Частина з зазначених у звітах розпорядників не зареєстрована в системі Прозорро, частина 

не проводила закупівель через систему Прозорро в 2018-2019 роках, частина – взагалі не мають 

статусу юридичної особи, не мають ЄДРПОУ і не можуть вести господарську діяльність. Проте це 

не заважає головним розпорядникам вносити їх у звіт обласній раді як таких, що використали 

кошти обласного бюджету по обласним  оборонним Програмах, а обласним радам затверджувати 

звіти про виконання цими розпорядниками. 

Загалом дослідження   показало  відсутність належного контролю за виконанням заходів 

обласних оборонних Програм, що створює гарне середовище для зловживань. 

Приклад: 

 У звіті про виконання Програми сприяння розвитку матеріально-технічної бази, соціальної, 

інформаційної та організаційної підтримки військових частин Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, які дислокуються на 

території Запорізької області на 2017 -2021 роки зазначено що  в/ч А2189 в 2018 році отримала  

597,84 тис.грн на Утеплення казарми в/ч  А 2189 ЗСУ , споруда 2/80, загальна площа 935 кв.м. (На 

придбання будматеріалів: сайдинг-291,94 тис.грн., гідробар'єр з утеплювачем- 100,00 тис.грн., 

роклайт- 82,79 тис.грн., металопрофіль з крепежом-64,10 тис.грн., металеві аксесуари-16,51 

тис.грн., будівельно-монтажні роботи- 142,49 тис.грн.). 

У відповідь на запит ані ОР, ані ОДА не надали  дані розпорядників бюджетних коштів. 

Проте, дослідження цієї закупівлі показало, що такої юридичної особи в державних 

реєстрах не значиться.  КЕВ такої закупівлі не проводив.     

Згідно відповіді на запит вих.№ 350/172/37/15/пс від 05.02.2020, в/ч А2533 (26621656)  

повідомляє, що в/ч  А2189 свого фінансового господарства не має, знаходиться на фінансовому 

забезпеченні  у в/ч А 1451(м.Харків).  

За період 2018-2019 роки надходжень коштів, бюджетів, звітів та субвенцій на потреби в/ч 

А 2189 через в/ч А1451 не було. 

Тож, півмільйона гривень обласного бюджету було витрачено з ознаками ст.191 КК 

України. А недостовірність звіту містить ознаки ст.366 КК України. 

За результатами дослідження виявлено відсутність ЄДРПОУ   у кількох військових частин, 

які у звітах до ОР зазначені, як  виконавці заходів та отримувачі коштів. І які не можуть такими 

бути. 

Приклад: 

Так, за львівськими обласними Програмами такими в/ч, що не мають  ЄДРПОУ   значаться 

військові частини А0233, А1145-Л, А2122. 

Виявлені у звітах і витрати на неіснуючі юридичні особи. 

Приклад: 

Волинська ОР затвердила звіт, в якому в 2018-19 роках Управління з питань внутрішньої політики 

ОДА, 23253070 витратило 313,0 тис.грн. на захід «Сприяння статутній діяльності громадських 

(ветеранських) організацій учасників антитерористичної операції та членів їх сімей». Проте, згідно 

ЄДР, Управління припинено як юридична особа у 2008 році. Відповідно, отримувати  і 

використовувати   кошти не могло. 
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Таблиця  неналежних розпорядників бюджетних коштів, які у звітах відображені як такі, що 

здійснювали закупівлі в 2018 році 

Область  Найменування Програми/ 

найменування заходу 

Сума зазначена у 

звіті розпорядника, 

тис.грн. 

Прим. 

Волинська Регіональна програма підтримки 

учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей на 2018-

2019 роки 

  

 Управління з питань внутрішньої 

політики обласної державної 

адміністрації  

23253070 

113,9-2018 рік 

199,1 – 2019 рік 

Управління 

припинено як 

юридична  особа у 

2008 році 

Запорізька Обласна Програма профілактики 

правопорушень та забезпечення 

громадської безпеки в Запорізькій 

області, розвитку матеріально-

технічної бази Головного управління 

Національної поліції в Запорізькій 

області, прокуратури Запорізької 

області, Військової прокуратури 

Запорізького гарнізону Південного 

регіону України, Управління Служби 

безпеки України в Запорізькій 

області, Головного управління ДФС 

в Запорізькій області, Управління 

патрульної поліції у м. Запоріжжя 

Департаменту патрульної поліції на 

2017-2021 роки 

  

 Управління  патрульної поліції у 

Запорізькій області Департаменту 

патрульної поліції 

1 975,815 Коду замовника 

немає 

 Управління Східного офісу ДАСУ в 

Запорізькій області 

499,99 Коду замовника 

немає 

 УСБУ в Запорізькій області, 

20001556 

4 999,91 В Прозорро не 

зареєстровані 

Львівська Комплексна  програми "Безпечна 

Львівщина" 

  

 військова 

частина  

А3719 

85,00  

Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А3414 

15,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А0233 

96,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А1145-Л 

20,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А2122 

70,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А2602 

- Коду замовника 

немає 

 військова частина  

А2943 

56,30 Коду замовника 

немає 

 військова частина  

А0510 

199,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина   В Прозорро не 
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А1463, 07730233 зареєстровані 

 військова 

частина  

А3211, 26615153 

250,00 В Прозорро не 

зареєстровані 

 військова частина  

А0780, 24981468 

140,00 В Прозорро не 

зареєстровані 

 Комплексна програма цивільного 

захисту Львівської області та 

сприяння матеріально-технічному 

забезпеченню окремих військових 

формувань, дислокованих на 

території Львівської області, на 2018 

– 2020 роки 

  

 військова частина 

 А3719 

3 220,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А0233 

5 840,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А1145-Л 

5 840,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина 

А2122 

2 620,00 Коду замовника 

немає 

 військова частина  

А0998, 07652444 

2 620,00 В Prozorro  у 2018 

році немає жодної 

закупівлі цього 

замовника 

 військова частина 

А0583, 09724567 

5 840,00 В Prozorro  у 2018 

році немає жодної 

закупівлі цього 

замовника 

 військова частина 

А1277, 9926880 

3 220,00 В Prozorro  у 2018 

році немає жодної 

закупівлі цього 

замовника 

 військова частина 

А0807, 08081972 

5 840,00 В Prozorro  у 2018 

році проведена 1 

закупівля, що 

фінансується не 

коштом обласної 

Програми. 

 військова частина 

А3414 

8 460,00 В Прозорро не 

зареєстровані 

 військова частина 

А1463, 07730233 

5 840,00 В Прозорро не 

зареєстровані 

 військова частина 

 А3211, 26615153 

5 840,00 В Прозорро не 

зареєстровані 

 

В окремих областях спостерігається комплексне застосування цих  недоліків. 

Приклад: 

Запорізька ОР 

«Обласна програма профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки в 

Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної бази Головного управління Національної 

поліції в Запорізькій області, прокуратури Запорізької області, Військової прокуратури 

Запорізького гарнізону Південного регіону України, Управління Служби безпеки України в 
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Запорізькій області, Головного управління ДФС в Запорізькій області, Управління патрульної 

поліції у м. Запоріжжя.»  Під час дослідження встановлено: 

1. Не всі зазначені у звіті розпорядники бюджетних коштів  проводять  програмні 

закупівлі  через систему Прозорро.  У звіті не коректно відображена інформація про 

окремих  розпорядників, які не числяться в ЄДР. Такі, як Управління Східного офісу ДАСУ 

в Запорізькій області та Управління  патрульної поліції у Запорізькій області Департаменту 

патрульної поліції.  

2. Звіт  про виконання Програми надається в описовій формі без  коректного відображення 

кількісних показників, розпорядників бюджетних коштів, сум та предметів закупівлі. За 

такими даними провести якісне дослідження витрачання коштів обласного бюджету за цією 

Програмою не є можливим. 

3. Наприклад ГУНП України в Запорізькій області відзвітувало про виконання заходу: 

«Оснащення чергових частин, оперативних та інших підрозділів ГУНП новітньою 

інформаційно-аналітичною, комп’ютерною та офісною технікою та частинами до неї 

(Придбано 58 комплектів персональних комп’ютерів, 43 термопринтери, 18 

багатофункціональних пристроїв, 4 монітори, захищений від зовнішнього впливу 

програмно-апаратний комплекс, ноутбук, протяжний документ-сканер, 18 комплектів 

клавіатура/миша)».  Перевірка ж показала, що знайдено 2 закупівлі на придбання 64 

комплектів ПК. Багатофункціональний пристрій-проведено 6 закупівель на загальну суму 

260,57 тис.грн. Придбано 49 БФП. Закупівлі термопринтерів, моніторів, комплектів 

клавіатура/миша не виявлено. Закупівля протяжного документ-сканеру скасована. При 

цьому ЄПЦ не накладено. 

4. З закупівлі запчастин для автомобілів  ГУНП проведено 85 процедур на загальну суму 

3 374,168 тис.грн.  Виділити з них ті, що проведено коштом обласного бюджету не є 

можливим. Додатково проведено 27 процедур закупівель  послуг з ремонту і 

техобслуговування автомобілів  на загальну суму 3 727,28 тис.грн. (з запчастинами і 

витратними матеріалами в т.ч.) 

5. При оголошеній в звіті ГУНП закупівлі Обладнання підрозділів ГУНП системою 

відеоспостереження (придбано комплект відеообладнання для модернізації системи 

відеонагляду) встановлено, що згідно специфікації- комплект відеообладнання для 

модернізації системи відеонагляду у складі. В комплекті: комплект для розпізнавання 

автомобільних номерів «Місто» до 120 км./год як вдень, так і вночі по 2 полосам 

одночасно; камери, прожектори, відеореєстратори, кріплення для стовпів, ПО, монітор 

тощо. Що не відповідає інформації, зазначеній у звіті. 

6. Під затверджений  рішенням сесії захід з енергозбереження «Заходи з енергозбереження, в 

т.ч.:1)Реконструкція та модернізація системи опалення в підрозділах ГУНП.2)Заміна 

засобів освітлення на більш енергозберігаюче.3)Утеплення фасадів  та покрівель, 

капітальний ремонт будівель та споруд підрозділів ГУНП; 4) Заміна старих вікон на 

металопластикові 

(проведено поточний ремонт приміщень та виконано промивку системи опалення ІТТ №1 

ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Верхня, 2)», 

проведено 4 процедури на загальну суму за всіма договорами- 476,302 тис.грн.  (замість 

зазначених у звіті 349,485 тис.грн.). В договорі не зазначено особу підписанта виконавця. 

Специфікація і додатки  до жодного з договорів  не оприлюднені. Один з договорів має 

подвійну нумерацію. Виділити  і перевірити роботи, що було сплачено коштом обласного 

бюджету не представляється можливим. 

Спостерігається встановлення системи самоконтролю , коли розробник 

одночасно  визначається виконавцем (розпорядником бюджетних коштів) і відповідальним 

за контроль  при реалізації заходів. Визначені  відповідальними за контроль за ефективним 

використанням коштів депутатські комісії , жодних контролюючих функцій не виконують. 

Відповідно, належний депутатський контроль відсутній. 
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7. ДАСУ не проводить  перевірки оборонних Програм і аудит їх реалізації. І єдина в Україні 

не відповідає на запити. 

8. УСБУ в Запорізькій області жодної  програмної закупівлі через систему Прозорро не 

провело. Дослідження договорів УСБУ показало наявність в них норми про віднесення 

всієї інформації про закупівлі до конфіденційної інформації. Що є порушенням ЗУ «Про 

доступ до публічної інформації». І в черговий раз доводить витрачання бюджетних коштів 

УСБУ в закритому режимі. За таких умов сумнівною є доцільність виділення коштів 

обласного бюджету цьому розпоряднику, оскільки він не в змозі забезпечити дотримання  

вимог ст.28 БК України та ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». 
9. Враховуючи це, можна дійти висновку що  відсутній належний контроль за витрачанням 

коштів обласного бюджету за Обласною програмою профілактики правопорушень та 

забезпечення громадської безпеки в Запорізькій області, розвитку матеріально-технічної 

бази Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, прокуратури 

Запорізької області, Військової прокуратури Запорізького гарнізону Південного регіону 

України, Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, Головного управління 

ДФС в Запорізькій області, Управління патрульної поліції у м. Запоріжжя Департаменту 

патрульної поліції на 2017-2021 роки. Звіти містять недостовірні дані. Кошти обласного 

бюджету витрачаються переважно в закритий спосіб без належного обліку і контролю. 

Переважна більшість замовників не проводять закупівлі коштом обласних оборонних Програм 

через систему Прозорро. 

Приклад: 

КМДА  в 2019 за Програмою «Міська цільова комплексна програма профілактики та протидії 

злочинності в місті Києві "Безпечна столиця" на 2019-2021 роки»  виділяє 75 506,00 тис.грн. ГУ 

Державної Казначейськоїх служби України в м.Києві, 37993783 на «Покращення матеріально-

технічної забезпеченості вже існуючих об'єктів». 

Дослідження показало здійснення закупівель  через систему Прозорро на загальну суму 3 467,70  

тис. грн.: 

ТОВ «Уліс системс», 20049451- 724,20 тис.грн. за договором №53 від 18.02.2019 та  

ТОВ Олмакс Сістемс,37100998 – 2 743,50 тис.грн. за договором № 553 від 18.05.2019 

Найбільша кількість  непроведення через електронні системи закупівель у ГУНП в 

областях. Найбільша кількість  розпорядників бюджетних коштів без юридичної особи- в/ч 

МО та МВС. А також ОВК. 

Окремо варто відзначити закупівлі УСБУ, які свої закупівлі коштом обласних бюджетів 

через систему Прозорро не проводять навіть закуповуючи  вартісну автомобільну техніку. Така 

ситуація спостерігається в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях. На відміну, УСБУ в 

Сумській області на 100%  використовує кошти обласного бюджету із застосуванням системи 

Прозорро. 

Що стосується Сумської області, то на запити до розпорядників бюджетних коштів, на 

відміну  від ОР та ОДА,  отримано відповідь із переліком ідентифікаторів закупівель в базі 

Прозорро, що свідчить про готовність надавати інформацію та звітування про витрачені кошти. За 

надісланими ідентифікаторами знаходиться інформація в базі Прозорро та досить легко провести 

аналітику. Розпорядник співпрацює з різними виконавцями, без ознак попередньої домовленості. 

Розпорядники проводять відкриті закупівлі не лише на великі суми, а й на малі. Отже, кожну 

витрату державних коштів можна відстежити та перевірити. Відповідно, Сумська область 

демонструє позитивні практики відкритості. Правда, лише на рівні розпорядників бюджетних 

коштів.                                                                                                                                   



Проект «Бюджетна Цитадель» 

 

96 
 

У 2018 році у системі Прозорро міститься три закупівлі легкових автомобілів, проведених 

Управлінням Служби безпеки України в Тернопільській області на суми 513 тис. грн. 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-01-002540-a). , 498 тис. грн. 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-13-000804-c) та 410,84 тис. грн.. 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-04-18-002707-a). Сума жодних двох закупівель не становить 

998 тис. грн., виділених за Програмою антитерористичних заходів у Тернопільській області на 

2018 рік. Тому зрозуміти, які з трьох автомобілів закуповувались в рамках програми, а які коштом 

Державного бюджету неможливо. 

А за аналогічною обласною програмою на 2019 рік УСБУ в Тернопільській області  жодної 

закупівлі на 1 912,10 тис.грн. не здійснили. 

 

Приклад: 

Згідно наданої Хмельницькою обласною радою інформації про суми фінансування оборонних 

програм, у 2019 році на виконання Програми підвищення обороноздатності та бойової готовності 

військових частин Збройних Сил України, які розташовані на території Хмельницької області, на 

2018 – 2019 роки було виділено 2500 тис. грн., тобто програма була профінансована у повному 

обсязі.  Проте, вдалось знайти лише одну закупівлю в рамках цієї програми - Нове будівництво 

огорожі та освітлення території в/м №45, м. Хмельницький UA-2019-07-22-000690-a  з сумою 

вартості робіт на 2019 рік  930 362 грн.29 коп.  У зв’язку з тим, що розпорядник не вказав 

конкретні заходи  і предмети закупівель, пошук по базах даних типу EData, ProZorro закупівель на 

решту  виділеної суми  не дав результатів. Проведення  подальшої перевірки закупівель без 

встановлення цих даних  не можливе.  

І це є розповсюдженою практикою по Україні. 

Найменування 

області і 

Програми 

Найменування 

заходу, який 

затверджено в 

Програмі 

Сума 

затвердже

на в 

Програмі, 

тис.грн. 

Найменувння 

інформації у звіті 

Сума 

зазначе

на у 

звіті, 

тис.грн. 

Фактичне 

використання (згідно 

договору) 

 Запорізька 

Програма 

сприяння розвитку 

командирські 

ящики для 

навчальних 

мульті 

захід 

командирські 

ящики для 

навчальних 

77,76  До заходів 

соціально-

економічного 
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матеріально-

технічної бази, 

соціальної, 

інформаційної та 

організаційної 

підтримки 

військових частин 

Збройних Сил 

України, 

Національної 

гвардії України та 

Державної 

прикордонної 

служби України, 

які дислокуються 

на території 

Запорізької 

області на 2017 -

2021 роки 

класів для в/ч 

3033 НГ, 

23313888 

класів для в/ч 

3033 НГ 

розвитку регіону не 

відноситься. 

Командирським 

ящиком (КЯ) 

називається- 

комплект 

навчальних 

стрілецьких приладів 

та пристосувань, для 

забезпечення 

ефективного 

навчання 

військовослужбовців 

та співробітників 

правоохоронних 

органів і силових 

структур прийомам і 

правилам стрільби із 

стрілецької зброї, 

протитанкових 

гранатометів у 

денний і нічний час, 

у навчальних класах, 

стрільбищах, 

вогневих містечках 

та ін., без витрати 

боєприпасів. 

https://alex-

rubin.pro/images/docs

/box-passport.pdf  

 Придбано та 

встановлено у 

парку військової 

частини систему 

відеоспостереже

ння в/ч 3033НГ 

46,146 

 

 

 

Встановлення 

системи 

відеоспостереже

ння, 

 

43,488 Встановлено систему 

безпеки в офісному 

приміщенні, а не в 

парку. 

Сума у звіті не 

відповідає сумі у 

договорі. 

Специфікацію не 

оприлюднено. 

 Придбано та 

встановлено на 

в'їзді до КПП 

військової 

частини захисну 

систему 

«Боллард 

антирадарний К-

4» в/ч 3033 НГ 

344,55 Придбано та 

встановлено на 

в'їзді до КПП 

військової 

частини захисну 

систему 

«Боллард 

антирадарний К-

4» в/ч 3033 НГ 

Закупів

ля в 

системі 

Прозор

ро не 

знайден

а 

До заходів 

соціально-

економічного 

розвитку регіону не 

відноситься. 

 

 Придбання 

будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено 

79,60 Придбання 

будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено 

79,60 Будівельні матеріали 

(без робіт по 

встановленню), 

UA-2018-09-13-

https://alex-rubin.pro/images/docs/box-passport.pdf
https://alex-rubin.pro/images/docs/box-passport.pdf
https://alex-rubin.pro/images/docs/box-passport.pdf
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навіс для 

транспортних 

засобів ОБПК 

для 

Бердянського 

прикордонного 

загону 

Державної 

прикордонної 

служби 

навіс для 

транспортних 

засобів ОБПК 

для 

Бердянського 

прикордонного 

загону 

Державної 

прикордонної 

служби 

000054-c 

 

Юридичної особи 

Бердянський 

прикордонний загін 

не існує. В  ЄДР- в/ч 

1491, 14321848 

 Заходи 

енергозбереженн

я та розбудови 

інфраструктури 

для персоналу 

(проведено 

придбання 

будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено у 

приміщеннях 

прикордонного 

загону вікна з 

ПВХ «Віконда 

Класік» та 

відливи з листа 

оцинкованого 

200 мм в 

кількості 62 шт. 

для 

Прикордонного 

загону 

203,499   в/ч 1491, 14321848 

через електронну 

систему Прозорро  

закупівлі вікон в 

2018 році взагалі не 

проводила. 

 Придбання 

будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено у 

приміщеннях 

відділу вікна з 

ПВХ «Віконда 

Класік» та 

відливи з листа 

оцинкованого 

200 мм в 

кількості 23 шт.  

Запорізький 

зональний відділ 

Військової 

служби 

правопорядку 

ЗСУ 

69,702 Придбання 

будівельних 

матеріалів і 

інструментів, та 

встановлено у 

приміщеннях 

відділу вікна з 

ПВХ «Віконда 

Класік» та 

відливи з листа 

оцинкованого 

200 мм в 

кількості 23 шт.  

Запорізький 

зональний відділ 

Військової 

служби 

правопорядку 

ЗСУ 

69,702 Вікна придбано без 

встановлення, у 

кількості вдвічі 

меншій за зазначену 

у звіті. (замість 23 

вікон з відливами  і 

встановленням 

придбано 11 вікон 

без відливів і без 

встановлення). 

 

Закупівлю проводив 

КЕВ м. Запоріжжя 

07809992 

 Реконструкцію 

будівлі під 

житло для 

1 500,00 Реконструкцію 

будівлі під 

житло для 

1 500,0

0 

В системі Прозорро 

проведено 2 однакові 

закупівлі і укладено 
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військовослужбо

вців контрактної 

служби 

(проведено 

капітальний 

ремонт і 

реконструкцію 

будівлі, де 

можуть 

розміститися 

близько 70 

військовослужбо

вців за 

контрактом в/ч 

3029 НГ 

військовослужбо

вців контрактної 

служби 

(проведено 

капітальний 

ремонт і 

реконструкцію 

будівлі, де 

можуть 

розміститися 

близько 70 

військовослужбо

вців за 

контрактом в/ч 

3029 НГ 

2 однакові договори 

№17-КЕС від 

28.08.2018 та №17-

КЕС від 15.08.2018 

року на одну і ту ж 

суму  1 491,72 

тис.грн.  І третій 

договір на той самий 

предмет закупівлі 

під № 8-КЕС від 

13.04.2018 на суму 

1 473,017тис.грн.  

 

Проплат здійснено з 

посиланням на 

Договір 17-КЕС на 

загальну суму 

1 136,28 тис.грн. 

Сума у звіті не 

відповідає сумі 

фактичних проплат 

за договором. 

 Утеплення 

казарми в/ч  

А 2189 ЗСУ , 

споруда 2/80, 

загальна площа 

935 кв.м. 

600,00 (придбано 

будматеріалів: 

сайдинг-291,94, 

гідро-бар'єр з 

утеплювачем- 

100,00, роклайт- 

82,79, 

металопрофіль з 

крепежом-64,10, 

металеві 

аксесуари-16,51, 

будівельно-

монтажні 

роботи- 142,49) 

597,84 У відповідь на запит 

ані ОР, ані ОДА не 

надали  дані 

розпорядників 

бюджетних коштів. 

Такої юридичної 

особи в державних 

реєстрах не 

значиться.   

КЕВ такої закупівлі 

не проводив.     

Згідно відповіді на 

запит вих.№ 

350/172/37/15/пс від 

05.02.2020, в/ч 

А2533 (26621656)  

повідомляє, що в/ч  

А2189 свого 

фінансового 

господарства не 

має, знаходиться на 

фінансовому 

забезпеченні  у в/ч 

А 1451(м.Харків).  

За період 2018-2019 

роки надходжень 

коштів, бюджетів, 

звітів та субвенцій 

на потреби в/ч А 

2189 через в/ч 
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А1451 не було. 

КМДА 

Комплексна 

програма 

профілактики та 

протидії 

злочинності в м. 

Києві "Безпечна 

столиця" на 2016 - 

2018 роки 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

патрульної 

поліції 

29 464,8   Рівень фінансування 

з Держбюджету 

підрозділів  

Патрульної поліції 

МВС- 100%. 

Тернопільська 

Обласна програма 

фінансової 

підтримки 

фахівців для 

професійно- 

кадрового 

забезпечення 

Збройних сил 

України та інших 

силових структур 

на базі 

державного 

навчального 

закладу 

«Тернопільський 

професійний 

коледж з 

посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою» на 

2016-2020 роки 

Безоплатне 

забезпечення 

спеціальним 

одягом 

(військовою 

формою) 

курсантів 150 

комплектів.  

ДНЗ“ТПК 

ПВФП” 

02547582, 

Управління 

освіти і науки 

ОДА 

02145903 

520,00 Безоплатне 

забезпечення 

спеціальним 

одягом 

(військовою 

формою) 

Курсантів 150 

комплектів 

 

500,00 Придбано  

105  

комплектів 

польової  та 

30  

комплектів  

парадної  

форми  для  

курсантів на 388,255 

тис.грн. 

Згідно даних 

системи Prozorro 

було придбано 100 

комплектів польової 

та 25 комплектів 

парадної форми. При 

цьому договори на 

придбання форми не 

містять зазначення ні 

найменування 

товару, ні кількості, 

ні характеристик. 

Жоден додаток до 

договорів, який мав 

містити цю 

інформацію в 

систему Prozorro не 

завантажено. 

Державний 

навчальний заклад 

«Тернопільський 

професійний коледж 

з посиленою 

військовою та 

фізичною 

підготовкою» не 

завжди загружає в 

систему Prozorro 

укладені договори. 

Ніколи не загружає 

додатки до 

договорів, які є їх 

невід’ємними 
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частинами, в тому 

числі специфікації і 

зачасту взагалі 

неможливо 

зрозуміти, який 

товар і у якій 

кількості 

закуповувався за 

договорами. 

Херсонська 

Програма 

забезпечення 

оборонних заходів  

та надання 

допомоги 

військовим  

частинам(установ

ам) на 2018-2020 

роки 

14 комплектів 

радіостанції 

Motorola DP-

4400 для ОВК 

225,00 14 комплектів 

радіостанції 

Motorola DP-

4400, 

225,00 Згідно договору 

придбано 13 шт. за 

206,445 

Хмельницька 

Програма 

підвищення 

обороноздатності 

та бойової 

готовності 

військових частин 

Збройних Сил 

України, які 

розташовані на 

території 

Хмельницької 

області, на 2018 – 

2019 роки 

Підтримання 

бойової 

готовності, 

забезпечення 

належного рівня 

обороноздатност

і та безпеки 

особового 

складу, 

покращення 

соціально-

побутових умов 

військовослужбо

вців в/чА0661 

ЗСУ, зокрема: 

Проведення 

реконструкції 

покрівлі казарми 

№25/258 в/ч 

А0661 

Хмельницького 

гарнізону, 

реалізація 

робочого 

проекту «Нове 

будівництво 

огорожі та 

освітлення 

території в/м№ 

45, 

м.Хмельницький

». 

1 506,219 Проведення 

реконструкції 

покрівлі казарми 

№25/258 в/ч 

А0661 

Хмельницького 

гарнізону, 

реалізація 

робочого 

проекту «Нове 

будівництво 

огорожі та 

освітлення 

території в/м№ 

45, 

м.Хмельницький

». 

 Згідно наданої 

Хмельницькою 

обласною радою 

інформації про суми 

фінансування 

оборонних програм у 

2019 році на 

виконання Програми 

підвищення 

обороноздатності та 

бойової готовності 

військових частин 

Збройних Сил 

України, які 

розташовані на 

території 

Хмельницької 

області, на 2018 – 

2019 роки було 

виділено 

2500 тис. грн., тобто 

програма була 

профінансована у 

повному обсязі. 

Проте, вдалось 

знайти лише одну 

закупівлю в рамках 

цієї програми - Нове 

будівництво огорожі 

та освітлення 

території в/м №45, м. 

Хмельницький UA-

2019-07-22-000690-

a  з сумою вартості 

робіт на 2019 рік 930 
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362 грн.29 коп. У 

зв’язку з тим, що 

розпорядник не 

вказав конкретні 

заходи  і предмети 

закупівель, пошук по 

базах даних типу 

EData, ProZorro 

закупівель на решту 

виділеної суми не 

дав результатів. 

Проведення  подаль

шої перевірки 

закупівель без 

встановлення цих 

даних  не можливе. 

 

Обласна програма 

«Територіальна 

оборона на 2017 – 

2020 роки» 

З метою 

забезпечення 

особового складу 

підрозділів 

(загонів) 

територіальної 

оборони 

Хмельницької 

області 

предметами 

речового майна і 

спорядження для 

підтримання 

боєготовності та 

ефективного 

виконання 

завдань, 

покладених на 

дані формування 

3 000,00 - - Звіту про виконання 

даної програми на 

запит Хмельницькою 

ОДА надано не було. 

В системі Прозорро 

міститься одна 

закупівля 

Хмельницького ОВК 

на закупівлю 

:Спецодяг (костюм 

польовий, військова 

куртка утеплена, 

шапка зимова) для 

підрозділів (загонів) 

територіальної 

оборони UA-2019-

07-09-000175-a на 

суму 1 264,00 

 

Відповідно, провести передбачену законодавством перевірку дотримання законодавства 

про публічні закупівлі не представляється можливим через існуючу  недосконалу  систему 

звітування  обласним радам про виконання обласних оборонних програм . 
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Кошти, що 

надійшли на адресу 

військових частин, 

розподілені обсяги 

лімітів бюджетних 

асигнувань належать до 

відображення на 

рахунку отримувача. 

Органи Державного 

казначейства не пізніше 

наступного робочого 

дня після отримання 

коштів від вищого 

розпорядника коштів, 

відображають їх на 

рахунку військової 

частини і надають їй 

витяг з додаванням примірників відповідних документів.  

Документи, які підтверджують наявність у військової частини грошових зобов’язань, що 

виникли в результаті укладення угод, контрактів (далі - угод) з виконавцями робіт (послуг), оплата 

яких проводиться за рахунок коштів Державного бюджету, повинні обов’язково подаватись до 

органу Державного казначейства в порядку, встановленому Міністерством фінансів України, для 

відображення цих зобов’язань на рахунку військової частини по відповідних показниках 

бюджетної класифікації  (https://mil.univ.kiev.ua/files/59_2029620064.pdf) 

На сайті Держказначейства відсутня Інформація про показники міжбюджетних трансфертів 

з місцевих бюджетів Державному. 

ОДА мають вести облік коштів при виконанні обласних Програм. Проте, непоодинокі 

випадки надання  ними неповного переліку оборонних Програм, фрагментарні надання видатків і 

подовження  строків до 20 робочих днів при розгляді запиту про касові видатки за Програмами  за 

2018-2019 роки. Що може свідчити про низький фаховий рівень виконавців в питаннях обліку, 

звітування та доступу до публічної інформації, а також про неналежний рівень обліку і контролю 

у  окремих головних розпорядників оборонних обласних Програм.  

ОР мають контролювати витрачання коштів за обласними оборонними Програмами і вести 

облік прийнятих радою рішень (якими затверджується звіт/інформація про виконання оборонних 

програм). Для цього визначаються відповідальні депутатські комісії, факту розгляду якими  звітів 

не встановлено. Має вестись облік прийнятих рішень про затвердження обласних оборонних 

Програм і звітів про їх виконання. Проте лише Запорізька ОР надала інформацію про перелік 

обласних оборонних Програм і касові видатки.  Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, 

Івано-Франківська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Херсонська і 

Чернігівська обласні ради  перенаправили запити до ОДА, пославшись на відсутність у них цієї 

інформації. Що може свідчити про відсутність належного обліку і контролю за витрачанням 

коштів обласних бюджетів в цих радах (50% обласних рад). 

https://mil.univ.kiev.ua/files/59_2029620064.pdf
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Аналіз даних звітів про загальні суми  касових видатків  областей  тільки на оборонні цілі 

(без витрат на судову владу та інші правоохоронні органи, СБУ та органи прокуратури не 

співпадає з даними, оприлюдненими на порталі www.openbudget.gov.ua , де централізовано в 

доступному вигляді оприлюднюються в т.ч. і видатки місцевих бюджетів. 

Як зазначено  Міністерством фінансів України у відповіді на запит (вих.№ 05230-15/500-

ЗПІ/464 від 14.05.2020): « Ключовою метою веб-порталу «Бюджет для громадян» є інформування 

широкого кола громадськості про основні цілі, завдання та пріоритетні напрями бюджетної 

політики, обґрунтування бюджетних витрат та обсягів доходів, планових та досягнутих 

результатів використання бюджетних коштів у доступній для розуміння формі, забезпечення 

прозорості бюджетів державного та місцевого рівнів.  

У розділі «Місцеві бюджети» веб-порталу відображається інформація, яка формується на 

підставі даних, що надходять щомісячно, щоквартально та щорічно від Державної казначейської 

служби України згідно наказу Міністерства фінансів України від 17 січня 2018 року № 12 «Про 

організацію роботи зі складання Державною казначейською службою України бюджетної 

звітності про виконання місцевих бюджетів», затвердженого відповідно до статей 58-61, 80 

Бюджетного Кодексу України.  

Також повідомляємо, що метою створення інформаційно-аналітичної системи «Прозорий 

бюджет» (www.edata.gov.ua  ), відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 

лютого 2016 року No 92-р «Про схвалення Концепції створення інтегрованої інформаційно-

аналітичної системи «Прозорий бюджет», є надання громадянам України доступу до інформації 

про публічні кошти на всіх стадіях планування та використання, забезпечення актуальності, 

http://www.openbudget.gov.ua/
http://www.edata.gov.ua/
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достовірності та унікальності інформації, комфортності використання аналітичних даних, 

простоти та зрозумілості поданої інформації, логічності та продуманості, а також підвищення 

якості управління бюджетами та управління ліквідністю.  

Разом з тим повідомляємо, що видатки на здійснення громадського порядку, безпеки та 

судової влади здійснюється за КФК 0300 відповідно до функціональної класифікації видатків та 

кредитування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 No 11 «Про 

бюджетну класифікацію» (із змінами).» 

Порівняння загальної суми касових видатків по обласних оборонних Програмах за 2018 та 

2019 роки  з показниками на інтегрованій інформаційно-аналітичній системі «Прозорий бюджет»: 

модуль «Бюджет для громадян» працює на порталі www.openbudget.gov.ua , показало, що в системі 

«Прозорий бюджет» відоборажено приблизно 50% від фактично витрачених областями коштів на 

за КФК 0300.   

 

 

http://www.openbudget.gov.ua/
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Аналогічна ситуація і в 2019 році.  Як бачимо, ситуація в усіх областях різна. В одних- за 

даними ДКСУ видатки субвенцій місцевих бюджетів Державному бюджету  на Програми 

соціально-економічного розвитку регіонів  перевищують  суми, виведені нами за результатами 

аналізу звітів / Інформації обласним радам про виконання обласних оборонних Програм. А в 

інших областях- вони занижені.  Загальна сума по Україні  приблизно на 50% занижена від 

даних звітів розпорядників бюджетних коштів обласним радам. 
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Ми вже описали дві сторони трикутника, в якому губляться кошти обласних 

оборонних Програм- це виконавці/розпорядники бюджетних коштів і Державна 

казначейська служба України.  Перші не завжди  достовірно звітують  обласним радам про 

витрачені кошти. А ДКСУ не коректно обліковує і відображає суми субвенцій, які було 

витрачено через казначейські рахунки. Третьою стороною є МО. 
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У Звіті МО по Програмі забезпечення діяльності ЗСУ,  підготовка кадрів і військ, медичне 

забезпечення особового складу, ветеранів військової служби та членів їхніх сімей, ветеранів війни 

за 2019 рік зазначено що  касові видатки  по спецфонду за статтею  «Проведення мобілізаційної 

роботи, підготовка резервістів та військовозобов’язаних  склали 1 106,5 тис.грн.  при запланованих 

63,7 тис.грн.  Проте це не відповідає дійсності. За даними звітів, затверджених обласними радами 

ця сума в 2019 році складає 18 982,06 тис.грн. І це без урахування 5 звітів в Запорізькій області, де 

аналогічні заходи також в 2019 році реалізовувались.  

Таблиця видатків обласних бюджетів на оборонні цілі за напрямком  «Забезпечення 

прийняття (призову) на військову службу, підготовка військовослужбовців за контрактом» 

№ Регіон Найменування Програми  Найменування заходу Видатки у 

2018 році, 

тис.грн. 

Видатки у 

2019 році, 

тис.грн. 

1 Вінниця 1. Комплексна оборонно-

правоохоронна програма 

Вінницької області  на 

2016 - 2020 роки «Безпечна 

Вінниччина – взаємна 

відповідальність  

влади та громад». 

організація та забезпечення 

призову громадян на 

строкову військову службу 

50,00  

   забезпечення виконання 

завдань з мобілізації 

людських та транспортних 

ресурсів, матеріально-

технічне забезпечення 

суб’єктів територіальної 

оборони 

2 040,00 1 620,84 

   Запорізька  Обласна цільова програма 

«Призовна дільниця» на 

2015-2019 роки. 

Забезпечення перевезення 

1350 призовників 

строкової служби з 

обласного збірного пункту 

Запорізького обласного 

військового комісаріату до 

станції відправлення до 

військ 

79,00 Звіт не 

розглянуто 

   Забезпечення перевезення 

1800 військовослужбовців 

за контрактом з обласного 

збірного пункт 

Запорізького обласного 

військового комісаріату до 

навчальних частин 

Міністерства оборони 

України 

519,00 Звіт не 

розглянуто 

   Облаштування обласного 

збірного пункту 

Запорізького обласного 

військового комісаріату. 

статистично-облікова 

документація була 

розподілена між 24 

районними та міськими 

військовими комісаріатами 

Запорізької області, бланки 

використані на заведення 

131,00 Звіт не 

розглянуто 
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особових справ 

призовників у кількості 

1000 осіб (особова справа 

готується в двох 

екземплярах), які були 

відправлені у війська та 

проведення приписки 

юнаків 2002 року 

народження на заведення 

особових справ (приписано 

близько 7000 осіб) 

  Обласна цільова Програма 

"Про забезпечення заходів  

мобілізації на території 

області у 2017-2021 роках" 

заготовлення та придбання 

друкарської продукції, 

канц.приладдя ( облікові 

картки, журнали, 

реєстраційні  бланки, 

папір, ручки,   та інше, 

ОВК 

38,00 Звіт не 

розглянуто 

   Облаштування та 

утримання мобілізаційних 

об’єктів для забезпечення 

заходів часткової 

мобілізації (виготовлення 

та придбання друкарської 

продукції, канцелярського 

приладдя (облікові картки, 

журнали, реєстраційні 

бланки, папір, ручки, 

файли, папки та ін.)-38,00 

тис.грн.); (придбання та 

обслуговування оргтехніки 

(ноутбук - 1 шт. вартістю 

13,075 тис. грн., 

багатофункціональні 

пристрої – 3 шт. вартістю 

15,175 тис. грн., 22,000 тис. 

грн. та 10,741 тис. грн., 

комп'ютер в зборі (з 

ліцензійною операційною 

системою) – 5 шт. на 

загальну суму 51,259 тис. 

грн.) на загальну суму 

112,250 тис. грн.) 

112,25 Звіт не 

розглянуто 

 Івано-

Франківськ

а 

Програма забезпечення 

мобілізаційної 

підготовки та оборонної 

роботи в області на 

2018-2022 роки 

Перевезення резервістів до 

місця проведення 

навчальних зборів для 

планомірної підготовки і 

комплектування Збройних 

Сил України та інших 

військових формувань 

110,00  

   В 2019  році Івано-

Франківським ОВК 

здійснено закупівлю 

«послуги нерегулярних 

пасажирських перевезень 

організованих груп 

пасажирів та їх багажу 
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UA-2019-04-03-001291-b» 

на 500,00 тис. грн.  

ФОП Розумович 

Володимир Олексійович 

#2998212313 

Договір №26 від 7.05.2019 

26 від 7.05.2019 

Згідно звіту до ОР про 

виконання цієї програми у 

2019 році кошти з 

обласного бюджету на 

перевезення моб ресурсів, 

підрозділів тер оборони та 

резервістів з бюджету не 

виділялись, проте у системі 

Прозорро міститься 

закупівля, замовником якої 

виступає обласний 

військкомат на 

перевезення різними 

маршрутами по Україні 

організованих груп 

пасажирів від 8 до 160 

чоловік транспортними 

засобами різної місткості. 

Перевезення 

фінансувались з інших 

джерел. 

 КМДА Міська цільова програма 

поліпшення організації 

підготовки громадян до 

військової служби, 

приписки до призовної 

дільниці, призову на 

строкову військову 

службу, призову 

військовозобов'язаних під 

час мобілізації, прийняття 

на військову службу за 

контрактом на 2016 - 2018 

роки 

Забезпечення 

автотранспортом районних 

у м. Києві військових 

комісаріатів для 

перевезення особового 

складу 

759,27  

   Забезпечення перевезення 

ВЛК Київського міського 

військового комісаріату 

76,32  

   Обладнання на міському 

збірному пункті 

45,60  

  Програма поліпшення 

організації підготовки 

громадян до військової 

служби, приписки до 

призовної дільниці, 

призову на строкову 

військову службу, призову 

військовозобов'язаних під 

час мобілізації, прийняття 

на військову службу за 

  13 638,42 
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контрактом на 2019 - 2021 

роки 

 Рівненська Обласна програма 

військово-патріотичного 

виховання та підготовки 

молоді до служби в 

Збройних Силах України 

та інших військових 

формуваннях на 2016 - 

2020 роки 

Виготовлення бланкової 

продукції 

60,00 60,00 

  Програма забезпечення 

мобілізаційної підготовки 

та оборонної роботи в 

Рівненській області на 

2016-2020 роки 

 948,00 999,89 

 Черкаська Про обласну цільову 

програму «Призовна 

дільниця» на 2017-2019 

роки» 

Придбання канцтоварів для 

Черкаського обласного 

військового комісаріату 

48,00  

 Чернівецька Регіональна програма 

матеріально-технічного 

забезпечення проведення 

заходів територіальної 

оборони та мобілізації, 

формування 

територіального центру 

комплектування та 

соціальної підтримки та 

формування військових 

частин в Чернівецькій 

області на 2019 – 2021 

роки 

  730,00 

 Чернігівськ

а 

Програма покращення 

матеріально-технічного 

забезпечення заходів 

територіальної оборони, 

військових частин та 

правоохоронних органів, 

які беруть участь в 

антитерористичній 

операції та дислокуються 

на території Чернігівської 

області, на 2018 рік 

перевезення 

військовослужбовців, 

інженерно-авіаційне 

забезпечення, 

дообладнання пунктів 

управління 

облдержадміністрації, 

підвищення боєздатності 

підрозділів територіальної 

оборони 

2 097,30  

  Всього  7113,74 17049,15 

 

Тож виникає закономірне питання і до МО про якість обліку і достовірність звітування.  

Контроль 

В Україні існує система  органів державного фінансового контролю  бюджетних установ в Україні. 

Вона регламентує контроль за використанням коштів Державного бюджету. Додатково на окремі 

органи державного фінансового контролю покладено функції контролю і  за використанням 

коштів місцевих бюджетів. Є кілька класифікацій контролю. Ми будемо розглядати одну з них. 
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Контроль поділяється на внутрішній і зовнішній. Внутрішній проводиться відділами внутрішнього 

аудиту обласних рад, ОДА, МО, МВС. 

 

Місцеві фінансові органи (Департамент фінансів ЗОДА) мають  здійснювати контроль за 

дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих 

бюджетів. 

Повноваження місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства 

визначено статтею 114 БК, якою передбачено, що місцеві ради здійснюють: 

- контроль за виконанням рішення про місцевий бюджет; 

- інші повноваження, передбачені БК, Законом про Державний бюджет України та рішенням про 

місцевий бюджет. 

Державний контроль має здійснюватись на підставі статей 58,80 БК. 

Стаття 20 ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні- Державний контроль за діяльністю 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування: 

«Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування може 

здійснюватися лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією 

та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх 

посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних 

повноважень.» 
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Громадський контроль  

здійснюється на підставі 

Статті 10 ЗУ Про національну 

безпеку України:   

«1. Громадяни України беруть 

участь у здійсненні цивільного 

контролю через громадські 

об’єднання, членами яких вони 

є, через депутатів місцевих рад, 

особисто шляхом звернення до 

Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини 

або до державних органів у 

порядку, встановленому 

Конституцією України, 

Законом України "Про 

громадські об’єднання" та 

іншими законами України. Сфера громадського контролю може бути обмежена виключно Законом 

України "Про державну таємницю". 

2. Громадським об’єднанням, зареєстрованим у встановленому законом порядку, гарантується 

відповідно до Конституції і законів України, а також статутних положень можливість: 

1) отримувати в установленому порядку від державних органів, зокрема від керівників складових 

сектору безпеки і оборони, інформацію з питань діяльності складових сектору безпеки і оборони, 

крім інформації з обмеженим доступом; 

2) здійснювати дослідження з питань національної безпеки і оборони, публічно презентувати їх 

результати, створювати для цього громадські фонди, центри, колективи експертів тощо; 

3) проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм, представляти свої 

висновки і пропозиції для розгляду відповідним державним органам; 

4) брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань 

діяльності і розвитку сектору безпеки і оборони, питань правового і соціального захисту 

військовослужбовців та працівників розвідувальних та правоохоронних органів, зокрема 

звільнених у запас чи відставку, учасників бойових дій та членів їх сімей. 

3. Засоби масової інформації, висвітлюючи питання національної безпеки і оборони, інформують 

суспільство про стан захисту національних інтересів України. 

4. З метою систематичного інформування суспільства про діяльність сектору безпеки і оборони 

України, забезпечення обґрунтованості рішень державних органів з питань національної безпеки і 

оборони, про стан виконання заходів розвитку сектору безпеки і оборони періодично, але не рідше 

ніж раз на три роки, органами сектору безпеки і оборони видаються "Білі книги" або інші 

аналітичні документи (огляди, національні доповіді тощо).». 
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                                        Система зовнішнього контролю наступна: 

 

 

Тож, ми 

можемо чітко 

визначити 

відповідальних за 

контроль в 

актуальності потреб, 

достовірності звітів, 

належності 

процедур тощо. І 

визначити чи 

правомірним було 

фінансування 

заходів органів 

державного 

фінансового 

контролю коштом 

місцевих бюджетів. 
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Основними принципами, 

що визначають порядок 

формування державної політики 

у сферах національної безпеки і 

оборони, згідно статті 3 ЗУ 

Про національну безпеку 

України  є: «верховенство 

права, підзвітність, 

законність, прозорість та 

дотримання засад 

демократичного цивільного 

контролю за функціонуванням 

сектору безпеки і оборони та 

застосуванням сили.» 

Порядок подання 

фінансової звітності визначено 

Постановою КМ України 2000 року №419 "Про затвердження Порядку подання фінансової 

звітності".  

Форми фінансової звітності та порядок їх складання передбачено інструкціями, наказами, 

вказівками та розпорядженнями Держказначейства України, ГФЕУ МО України та інших 

державних органів.  
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  Військові частини складають та подають фінансову звітність за встановленими формами та 

у визначені терміни до наступних установ:  

⮚ забезпечуючим фінансовим органам;  

⮚ органам Державного казначейства України;  

⮚ органам Державного комітету статистики України;  

⮚ державним податковим органам;  

⮚ місцевим органам влади.  

Перші чотири отримувачі фінансової звітності не воліють ділитися наявною у них 

інформацією, посилаючись хто на ст.8 ЗУ Про державну таємницю, а хто на заборону 

розголошення інформації про суб’єктів господарювання всіх форм власності. Основним джерело 

інформації для нас стали звіти  головних розпорядників бюджетних коштів, які  вони надали до 

обласних рад. Всі отримані звіти розглянуті  обласними радами і зняті з контролю. 

Фінансова звітність щодо використання асигнувань, отриманих з Державного бюджету, 

подається вищим забезпечуючим фінансовим органам та місцевим органам Держказначейства, а 

щодо використання асигнувань, одержаних з місцевих бюджетів, відповідно, - фінансовим 

відділам райдержадміністрацій, фінансовим управлінням обласних, Київської і Севастопольської 

міських держадміністрацій. Щоквартальна зведена фінансова звітність подається також до 

Департаменту фінансів Міністерства оборони України. (https://mil.univ.kiev.ua/files/59_2029620064.pdf) 

Державне Казначейство України подає дані до Міністерства фінансів України. На підставі 

цієї інформації формується інформація, що розміщена на веб-сайті Міністерства фінансів 
https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000 

 

https://mil.univ.kiev.ua/files/59_2029620064.pdf
https://openbudget.gov.ua/local-budget?id=26000000000
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Щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства у сфері закупівель 

https://infobox.prozorro.org/news-mert/list-dksu-shchodo-kontrolyu-za-dotrimannyam-byudzhetnogo-

zakonodavstva-u-sferi-zakupivel   

Дослідження інформації  про видатки обласних бюджетів  в 2018-2019 роках за кодом 0300 

- «Громадський порядок, безпека та судова влада» на веб-сайті Міністерства фінансів 

https://openbudget.gov.ua  і порівняння оприлюднених даних з сумами звітів по областям дозволяє 

стверджувати що інформація, відображена на веб-сайті https://openbudget.gov.ua не відповідає 

узагальненим сумам касових  видатків по областям і заниженою приблизно на 50%.  

Оскільки з відповіді Міністерства  фінансів України (вих.№05230-15/500-ЗПІ/464 від 

14.05.2020) випливає, що інформація на веб-сайті розміщується за даними, наданими органами 

Казначейської Служби України, то напрошується висновок, що не всі кошти, отримані 

розпорядниками як субвенція  місцевого бюджету Державному бюджету проходять через 

казначейські рахунки.  На веб-сайті виділено всього 2 підрозділи загального коду 0300:      

«0320 Протипожежний захист та рятування» (МНС)  та «0380 Інша діяльність у сфері 

громадського порядку, безпеки та судової влади» (МО, МО, інші правоохоронні органи і органи 

прокуратури). В усіх областях відображається цифра за кодом 0320. І лише Закарпатська, 

Київська, Миколаївська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська, Чернігівська області 

та КМДА  проводять цифри за обома кодами (0320 та 0380). Хоча Програми забезпечення 

правоохоронної діяльності і та/або надання допомоги військовим формуванням є у всіх. 

Дослідження закупівель показало що  більшість транзакцій не знайдено в системі 

відображення казначейських проводок. Частково – через неможливість ідентифікувати  конкретні 

предмети закупівель. Частково- через відсутність  руху на казначейському рахунку. 

Приклад: 

Житомирська ОР. 

Програма матеріально-технічного забезпечення, підвищення спроможності та поліпшення умов 

несення служби особовим складом Житомирського прикордонного загону та Управління Служби 

безпеки України в Житомирській області на 2017 – 2020 роки . 

В 2018 році з 7 заходів проведено 1 транзакцію через казначейський рахунок. 

В 2019 році з 11 заходів жодної. 

Аналіз звітів розпорядників бюджетних коштів, які частіш за все подаються в описовій 

формі без фінансових індикаторів і одержувачів коштів, довів створення в усіх областях системи 

неможливості проведення належного контролю  як за проведеними заходами, дотриманням 

законодавства про публічні закупівлі, так і за використанням бюджетних коштів.  

Не доступні для перевірки і процедури державних закупівель. 

 

https://infobox.prozorro.org/news-mert/list-dksu-shchodo-kontrolyu-za-dotrimannyam-byudzhetnogo-zakonodavstva-u-sferi-zakupivel
https://infobox.prozorro.org/news-mert/list-dksu-shchodo-kontrolyu-za-dotrimannyam-byudzhetnogo-zakonodavstva-u-sferi-zakupivel
https://openbudget.gov.ua/
https://openbudget.gov.ua/
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Аналіз звітів 

МО та  ОДА про 

виконання Програм, 

направлених на 

оборонні цілі, показує 

використання різних 

показників. Які 

привести до єдиного 

обліку, співставити і 

порівняти  

неможливо. Тим 

більше, що більшість 

звітів по обласних 

Програмах написані у 

довільній описовій 

формі без 

застосування  форм 

звітів МО. 

Звіт 2018- https://www.mil.gov.ua/content/finance/zvit01012019.pdf  

Звіт 2019-
https://www.mil.gov.ua/content/finance/Zv_t_pro_vikonannya_pasport_v_byudzhetnix_program_stanom_na_1_s_chnya_2020_roku.PDF  

За таких умов проведення належного депутатського контролю неможливе. І можна 

стверджувати що депутатськими комісіями контроль, визначений у рішеннях про прийняття 

обласних оборонних програм не здійснюється .Звіти приймаються без  контролю, дослідження, 

розгляду і розуміння куди  насправді витрачені кошти. 

Проведення громадського контролю в таких умовах також неможливе. 

Що ж стосується державного контролю, то: 

ДАСУ, як на рівні Головного Управління, так і всі регіональні відділення в період 2013-2019 роки 

не провели жодного аудиту  жодної з обласних оборонних Програм, і жодного аудиту виконання 

жодної з обласних оборонних Програм. Про це свідчать відповіді всіх  регіональних Управлінь  

ДАСУ. Єдине Управління, яке не надало відповіді на запит, це Управління Східного офісу 

Держаудитслужби в Запорізькій області. 

 

https://www.mil.gov.ua/content/finance/zvit01012019.pdf
https://www.mil.gov.ua/content/finance/Zv_t_pro_vikonannya_pasport_v_byudzhetnix_program_stanom_na_1_s_chnya_2020_roku.PDF
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Логічно що Державний бюджет в частині субвенцій місцевих бюджетів Державному 

бюджету мала б контролювати Рахункова палата. Але у своїй відповіді на наш запит вих.№19-391 

від 10.02.2020  Рахункова палата повідомила, що Рахункова палата у 2018 - 2019 роках не 

проводила заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) стосовно витрачання 

коштів державного бюджету на оборонні заходи в розрізі областей України. 

Єдиним державним органом, який має повноваження  контролювати субвенції місцевих 

бюджетів Державному бюджету- це Державна Казначейська служба. За даними якої суми цих 

видатків у 2018-2019 роках відображені  на половину. 

Красномовно це ілюструє ГУ ДКСУ в Одеській області. Яке у відповідь на наш запит 

(вих.№ 04-09/1206 від 20.02.2020) надало нам наступну інформацію щодо фінансування 

субвенцій з обласного бюджету Одеської області Державному по регіональній програмі 

цивільного захисту, тероборони, техногенної та пожежної безпеки Одеської області на 2018-

2021 роки та Обласній комплексній програмі «Безпечна Одещина» на 2019-2021 роки :    

Видатки у 2018 році загалом складали 1 000,00 тис.грн., у 2019- 19 783,30. 

За даними звітів головних розпорядників Одеській обласній раді ці видатки складають- у 

2018 році- 13 352,38 тис.грн., у 2019- 20 338,21 тис.грн. 

За даними  веб-сайту Міністерства фінансів https://openbudget.gov.ua  (за даними ДКСУ)- в 2018 

році- 0 грн., в 2019- 183,98 тис.грн. 

 

https://openbudget.gov.ua/
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Звітування 

 Звітність про виконання місцевого бюджету (Програм) визначається відповідно до вимог 

ст.ст. 58-61 та ст. 80 Бюджетного Кодексу України. 

 Метою складання звітності про виконання місцевого бюджету (Програм) є надання 

повної, достовірної, достатньої, неупередженої та своєчасної інформації про стан виконання 

місцевого бюджету для прийняття правильних економічних рішень шляхом оцінювання минулих, 

теперішніх і майбутніх подій, підтвердження чи корегування їхніх оцінок, зроблених у минулому. 

Адже звітність, будучи підсистемою бюджетного механізму та знаряддям управління соціально-

економічним розвитком суспільства, має велике значення для оперативного управління 

бюджетною системою та процесом виконання бюджету. 

 За результатами аналізу показників виконання бюджету можна розрахувати вплив 

окремих чинників на відхилення заданих бюджетних показників, а відтак визначити шляхи 

наповнення доходної та економії видаткової частин бюджетів усіх рівнів.  

Результати дослідження показують що непоодинокі випадки внесення змін до Програм без 

належного розгляду і аналізу показників звітів попередніх періодів. 

 

  Стаття 28 БК 

зобов’язує Головних 

розпорядників бюджетних 

коштів оприлюднювати 

«шляхом розміщення на 

своїх офіційних сайтах 

(головні розпорядники 

коштів місцевих бюджетів 

можуть оприлюднювати в 

інший спосіб відповідно до 

Закону України "Про доступ 

до публічної інформації"):  

⮚ інформацію про цілі 

державної політики у 

відповідній сфері діяльності, 

формування та/або 

реалізацію якої забезпечує 

головний розпорядник 

бюджетних коштів, та 

показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 

березня року, що настає за звітним; 

⮚ звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - 

протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності; 

⮚ звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів за формою, встановленою 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 

сфері економічного і соціального розвитку, - один раз на півріччя (рік), до 20 числа місяця, 

наступного за звітним періодом; 

⮚ результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період - у 

двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності. 

 Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують 

публікацію періодичних звітів про виконання місцевих бюджетів. 

 В частині оприлюднення звітів більшість виконавців Програм цю вимогу закону не 

виконують. 
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«Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і 

відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не менш як два рази 

на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, місцевого бюджету, з інших питань місцевого значення, звітують перед 

територіальними громадами про свою діяльність.» (ч.1 ст.75 ЗУ»Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

На  практиці ці законодавчі норми  в більшості випадків є «мертвими». Оскільки на обласні 

ради повноваження з оборонної діяльності не покладаються, як і функції контролю за витрачанням  

оборонних коштів, звіти за спеціальними формами до обласних рад не надаються. 

   

Надають 

переважно 

інформацію, яку 

називають 

звітом. Саме в 

цій законодавчій 

нормі криється  

причина  

описового  

звітування  про 

використання 

коштів 

оборонних 

обласних 

Програм 

розпорядниками 

бюджетних 

коштів 

правоохоронцями. 

Проте, як інформування, так і звітування  головних розпорядників коштів обласних 

бюджетів за оборонними Програмами відбувається однаково- переважно у описовому вигляді без 

зазначення предметів закупівлі, їх ідентифікаторів, розпорядників нижчого рівня та фінансових 

індикаторів. 

У звітах зустрічаються назви розпорядників, які не відповідають даним ЄДР.  Звітування 

відбувається не детальне, в різній системі координат, без застосування класифікаторів і форм  МО, 

МВС та СБУ. Відповідно,  ідентифікувати конкретну закупівлю (за назвою предмету закупівлі, 

сумою чи замовником) не представляється можливим.  Депутати в більшості випадків  за 

результатами розгляду цих інформацій/звітів приймають рішення «прийняти до відому». 

Приклад: 

Запорізька  В Програмі і у звітах про її виконання значиться «Бердянський прикордонний загін», 

якого немає в ЄДР, бо юридична назва його  в/ч 1491 (ЄДРПУО-14321848). 

Приклад: 
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А в Івано-Франківській області не вірно у звіті відображають навіть назву свого ж підрозділу.  Так, 

у звіті про виконання   Регіональної цільової програми надання шефської допомоги військовим 

частинам Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної 

служби України, військово-патріотичне виховання молоді на 2018-2020 роки,   головним 

розпорядником зазначено Управління з питань цивільного захисту населення ОДА. Проте, 

встановлено, що в Івано-Франківській ОДА є підрозділ під назвою Управління з питань 

цивільного захисту ОДА. 

Приклад: 

Черкаською ОДА надано лише орієнтовану вартість канцелярських товарів, що необхідні для 

функціонування військового комісаріату на рік, проте не надано коду-ідентифікатору або 

посилання на проведення відкритих торгів на постачання товарів. Також, було надано лише 

орієнтовну вартість, а не суму фактично витрачених коштів із бюджету.  

Неможливо знайти  закупівлі канцелярських товарів за 2018 чи 2019. Є лише одна доступна 

закупівля канцелярських товарів на близьку до вказаної суму, проте вона датована 2020 роком. 

Тому, неможливо провести повний всебічний аналіз закупівель за відсутності конкретизованих 

даних. 

Дослідження звітів і порівняння їх з результатами публічних закупівель показують невідповідність 

частини показників звітів фактичним обсягам і сумам витрат. 

У своїй відповіді на наш запит  вих.№ 10010-35/133-30/130 від 07.02.2020 Міністерство 

фінансів  зазначило: 

«Відносини, що виникають у процесі складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів, 

звітування про їх виконання та контролю за дотриманням бюджетного законодавства, а також 

питання відповідальності за порушення бюджетного законодавства регулюються Бюджетним 

кодексом України (далі - Кодекс) та нормативно-правовими актами, прийнятими на його 

виконання.  

 Для отримання інформації 

щодо сум субвенцій на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку 

регіонів, які отримували 

військові частини, заклади, 

установи та організації 

Збройних Сил України, інших 

військових формувань та 

правоохоронних органів 

пропонуємо звернутися до 

Міністерства оборони, інших 

центральних органів виконавчої 

влади, що мають у своєму 

підпорядкуванні військові 

формування та правоохоронні 

органи, як головних 

розпорядників бюджетних коштів.» 

Відповідно, централізовано  ці суми не обліковуються. Відсутній орган, який 

систематизував і контролював цю інформацію. 



Проект «Бюджетна Цитадель» 

 

123 
 

 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні'” від 21.05.1997 № 

280/97-ВР (із змінами і доповненнями) до повноважень районних, обласних, міських, сільських, 

селищних рад (далі -місцеві органи влади) належить затвердження програм соціально-

економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць. 

Виконавцями програм можуть визначатися розпорядники коштів державного бюджету (у 

тому числі військові частини, військові навчальні заклади, військові комісаріати, квартирно-

експлуатаційні органи, установи та організації Збройних Сил України (далі – військові частини)). 

Відповідальність за організацію роботи щодо отримання та використання субвенцій на 

виконання програм (далі – субвенція) у військовій частині несе командир військової частини, який 

щорічно видає наказ про співпрацю з місцевими органами влади. 

Командир військової частини у наказі про співпрацю з місцевими органами влади 

призначає комісію з організації цієї роботи. Головою комісії призначається один із заступників 

командира військової частини (далі -голова комісії). 

Визначення та обґрунтування потреби в коштах для включення в програму здійснюється 

посадовими особами, які відповідають за забезпечення потреб військової частини в матеріальних 

цінностях і послугах, а також посадовими особами, які відповідають за господарську діяльність 

структурних підрозділів військової частини (далі – начальники служб).Голова комісії відповідає за 

своєчасне подання місцевим органам влади обґрунтованих пропозицій та розрахунків до 

програми. 
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Підготовка проекту програми здійснюється місцевими органами влади спільно з 

установами та організаціями, які зацікавлені у прийнятті та реалізації програми, у тому числі з 

військовими частинами. 

Проект програми повинен містити, зокрема, розділи, у яких визначаються перелік завдань і 

заходів програми, результативні показники, які характеризують виконання програми, 

обгрунтування обсягів і джерел фінансування, строки та етапи виконання програми. 

Голова комісії організовує роботу щодо участі військової частини у розробці проекту 

програми. 

Начальники служб відповідають за оперативне опрацювання з відповідальними 

виконавцями бюджетних програм (підпрограм) можливості виконання запланованих заходів і 

використання асигнувань, які планується виділити відповідно до проекту програми (у тому числі 

визначення бюджетної підпрограми, розподіл асигнувань на капітальні та поточні видатки). 

У разі планування місцевими органами влади виділення коштів на капітальний ремонт 

приміщень військової частини голова комісії спільно з квартирно-експлуатаційними органами 

організовує роботу з місцевими органами влади щодо виділення цих коштів безпосередньо 

військовій частині або відповідному квартирно-експлуатаційному органу з цільовим 

призначенням. 

Програма затверджується рішенням місцевого органу влади. У разі необхідності внесення 

змін до програми під час її виконання проект змін готується та затверджується в порядку, 

передбаченому для підготовки та затвердження програми. 

Для отримання асигнувань з місцевого бюджету на виконання програми голова комісії 

організовує роботу з місцевими органами влади щодо включення видатків на її реалізацію в 

рішення про місцевий бюджет (код 250344 “Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів”). 

Головний розпорядник коштів місцевого бюджету згідно з прийнятим рішенням про 

місцевий бюджет і в межах відповідних асигнувань перераховує кошти військовій частині 

(виконавцю програми) на окремий спеціальний реєстраційний рахунок (код 410324 “Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку регіонів ”).Видатки з місцевого бюджету здійснюються за кодами 

2620 “Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів”, 3220 “Капітальні 

трансферти органам державного управління інших рівнів”. 

Після отримання коштів на підставі визначених у програмі заходів, обсягів фінансування, 

розподілу видатків на поточні та капітальні у військовій частині здійснюється організація роботи 

щодо внесення змін до кошторису відповідно до Правил організації фінансового забезпечення 

військових частин, установ та організацій Збройних Сил України (наказ Міністерства оборони 

України від 22.05.17 № 280) за процедурою, визначеною для використання благодійної допомоги, 

а саме: військовою частиною невідкладно подаються забезпечувальному фінансовому органу та 

відповідальним виконавцям бюджетних програм (підпрограм) із супровідним листом заявка на 

бюджетні асигнування (за формою 9/фс), детальні розрахунки, довідка про підтвердження 

надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки, копії відповідних рішень місцевих органів влади. 

Відповідальні виконавці бюджетних програм (підпрограм) терміново опрацьовують заявки 

на бюджетні асигнування та встановленим порядком подають у Департамент фінансів пропозиції 

щодо внесення змін до кошторисів військових частин. 
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Військова частина як виконавець програми забезпечує використання асигнувань, виділених 

з місцевого бюджету, на виконання завдань і заходів програми. 

У бюджетній звітності операції з використання субвенцій відображаються у формі № 4-

4д “Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку регіонів”. 

Місцеві органи влади мають право встановленим порядком здійснювати моніторинг та 

заслуховування звітів про хід виконання програм та ефективність реалізації їх заходів. 

Під час дослідження ми зіткнулись не тільки з відсутністю у кількох військових частин 

державної реєстрації (відповідно, вони не могли бути розпорядниками бюджетних коштів і 

виконавцями заходів обласних програм), а і з виключенням  відомостей про кілька військових 

комісаріатів з ЄДР, що законом не передбачено. 

Реформа військкоматів призвела до зміни назви Дніпропетровським, Одеським та 

Чернігівським обласними військкоматами на ТЦК та СП. 

Проте, під час дослідження державних закупівель за обласними  оборонними Програмами 

ми стикнулись з тим, що крім них, ще 6 обласних військкоматів зникли в ЄДР та не мають  свого 

ЄДРПОУ. Це  Донецький, Івано-Франківський, Рівненський, Сумський, Тернопільський та 

Черкаський ОВК. 

При цьому, згідно системи Прозорро, https://clarity-project.info , Е-дата вони і по сьогоднішній 

день продовжують здійснення держзакупівель бюджетним коштом через казначейські рахунки.  А 

Дніпропетровська ОР в 2019 році  виділила Дніпропетровському ТЦК та СП 2 498,214 тис.грн. Які 

той, згідно звітів і листа-відповіді Дніпропетровської ОДА освоїв в повному обсязі.  

 

https://clarity-project.info/
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  ЗУ «Про 

доступ до публічної 

інформації» 

передбачає обов’язок 

розпорядників 

публічної інформації, 

що володіють 

інформацією  в т.ч. про 

витрачання 

бюджетних коштів 

надавати  її  у відповіді 

на запити. А також 

оприлюднювати 

публічну інформацію, 

передбачену цим та 

іншими законами  ( 

статті 3,5, 14 Закону) 

Стаття 28 БК 

України: 

«Бюджетні запити, включаючи інформацію про мету, завдання та результативні показники, яких 

передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, а також інформацію про цілі 

державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує 

головний розпорядник коштів державного бюджету, і показники їх досягнення за результатами 

попереднього бюджетного періоду, очікувані у поточному бюджетному періоді та прогнозні на 

середньостроковий період, розміщуються кожним головним розпорядником коштів 

державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через три робочі дні після 

подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України. 

Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів розміщують бюджетні запити на своїх 

офіційних сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочі дні після 

подання Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій раді проекту рішення 

про місцевий бюджет. 

4. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, 

місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування забезпечують публікацію 

інформації про місцеві бюджети, в тому числі рішень про місцевий бюджет та квартальних 

звітів про їх виконання. Рішення про місцевий бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж 

через десять днів з дня його прийняття у газетах, визначених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, відповідними місцевими радами. 

Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про 

виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей державної політики у відповідній 

сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних 

коштів, у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає 

за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення 

такої інформації. 

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних 

сайтах (головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть оприлюднювати в інший спосіб 

відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації"): 
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● інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або 

реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх 

досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, 

що настає за звітним; 

● паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм) - протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких 

документів; 

● звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період - протягом 

трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності. 

6. Інформація про бюджет, визначена цією статтею, оприлюднюється з додержанням вимог Закону 

України "Про доступ до публічної інформації" в частині оприлюднення публічної інформації у 

формі відкритих даних. 

Умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання коштів державного і 

місцевих бюджетів визначаються Законом України "Про відкритість використання публічних 

коштів". https://kodeksy.com.ua/byudzhetnij_kodeks_ukraini/statja-28.htm 

«Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на принципах: народовладдя; 

законності; гласності; колегіальності; поєднання місцевих і державних інтересів; виборності; 

правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, 

визначених цим та іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними 

громадами їх органів та посадових осіб.» (ст.4 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Статті 89-91 Закону України «Про прокуратуру, стаття 18 Закону України «Про Службу 

безпеки України» , стаття 17 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» регламентує, 

стаття 105 Закону України «Про національну поліцію», стаття 87 Бюджетного Кодексу 

України встановлюють обов’язок фінансування основної діяльності цих органів  виключно з 

Державного бюджету. На цьому  наполягає і  ч.2 ст. 85 БК України регламентовано:  

Забороняється планувати та здійснювати видатки, не віднесені до місцевих бюджетів цим 

Кодексом. 

Пов’язано це не тільки з повноваженнями центральних органів виконавчої влади на 

виконання функцій держави, а і з недопущенням розголошення інформації, що може становити 

державну таємницю. 

Оцінюючи у комплексі диспозиції цих законодавчих норм, відповідей міністерства фінансів 

України і класифікації заходів соціально-економічного розвитку територій,  приходимо до 

висновку, що кошти  обласного бюджету не можуть витрачатись на безпосередню оборонну і 

правоохоронну діяльність.  Органи ж місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність 

гласно. А інформація про  витрачання місцевих бюджетів має бути відкритою. Відповідно, заходи 

з виконання державою оборонних і правоохоронних функцій, що мають статус закритої 

інформації, не можуть фінансуватись коштом місцевих бюджетів. Відповідно, інформація про всі 

ці витрати має бути апріорі відкритою. В іншому випадку, при фінансуванні таємних заходів в 

діях осіб, що розробляли і приймали рішення про витрачання коштів обласних бюджетів на 

оборонні та правоохоронні заходи, що мають статус інформації з обмеженим доступом, 

вбачаються ознаки  перевищення службових повноважень. 

  В пасивній формі  доступ до інформації про витрачання коштів обласних бюджетів на 

оборонні та правоохоронні цілі забезпечується шляхом оприлюднення  проектів рішень, рішень 

про затвердження Програм з додатками, самих Програм,  бюджетних запитів, а також звітів про  

https://kodeksy.com.ua/byudzhetnij_kodeks_ukraini/statja-28.htm
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використання бюджетних коштів і реалізацію Програм на власних веб-сайтах розробників (ОДА), 

обласних рад та головних розпорядників бюджетних коштів. 

Проте, як показує практика, тексти обласних Програм  розміщуються на сайтах 

Полтавської,  Харківської, Черкаської, Чернігівської, Донецької, Івано-Франківської ОДА та 

КМДА;  Донецької та  Івано-Франківської ОДА  не в повному обсязі.  

  

На веб-сайтах ОР  тексти 

обласних Програм частіш за все, 

розміщуються в розділі «Рішення 

ради» з систематизацією за датами 

сесій. Окремий розділ «Програми» є у 

Вінницької, Дніпропетровської, 

Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Тернопільської, Харківської, 

Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернігівської, 

Чернівецької, Кіровоградської, 

Львівської, Миколаївської ОР; 

Чернігівської, Черкаської, 

Донецької  та Херсонської ОДА.  При 

чому на веб-сайтах Дніпропетровської, Житомирської, Львівської, Одеської, Тернопільської, 

Харківської, Херсонської ОР; Миколаївської, Херсонської, Чернігівської та Донецької ОДА 

Програми розміщено в структурованому за напрямами  і головними розпорядниками переліку зі 

зручним пошуком. 

Приклад: 

Веб-сайт Дніпропетровської ОР: 

Оприлюднення в зручній клікабельній формі, з розбивкою по напрямках і виконавцях. 
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Приклад: 

Запорізька ОР: Проекти рішення- оприлюднюються 

Рішення- оприлюднюються. Звіт- не оприлюднюються. Відповідний розділ на сайті відсутній. 

Програми і паспорти Програм розміщуються у додатках до рішень Запорізької ОР, що 

робить пошук цих Програм без додаткового отримання Переліку Програм і реквізитів рішень, 

якими вони затверджені, неможливим. 
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Публікація ОДА: 

Програми/паспорти програм-  оприлюднюються в розділі структури ОДА. Відповідний розділ  

«Програми» на сайті відсутній. Доступ до текстів Програм ускладнено. 

Звіти- не оприлюднюються. Відповідний розділ на сайті відсутній.   
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Що стосується звітів про виконання обласних Програм, то  відповідні рубрики мають лише 

Житомирська, Львівська, Тернопільська, Херсонська та  Одеська ОР.  Запорізька ОДА  розміщує 

тексти Програм в   розділі структури ОДА, що є не зручним для пошуку. Всі інші  досліджувані  

органи публічної влади звіти не розміщують, що є порушенням ст.28 БК України.  

Приклад: 

Запорізька ОР: Навіть Інформацію про виконання бюджету області не актуалізує з 2016 року. 

 

Що стосується обласних військових комісаріатів (які часто є розпорядниками бюджетних 

коштів та/або виконавцями заходів), то лише Луганський обласний військкомат має  

неінформативний веб-сайт, на якому відсутні розділи присвячені бюджету. Всі  інші військові 

комісаріати взагалі не мають власних веб-сайтів і не оприлюднюють інформацію про 

використання коштів обласного бюджету.  Відповідно, також є порушниками ст.28 БК України. 

 

Активний доступ до 

публічної інформації 

забезпечується наданням 

відповідей на запити. 

Тут також 

спостерігається тенденція до 

втаємничення публічної 

інформації про 

розпорядження коштами 

обласного бюджету. Так, 

Вінницька, Кіровоградська, 

Миколаївська, Одеська, 

Тернопільська, Херсонська, 

Хмельницька та  

Чернівецька ОР, а також 

Вінницька, 
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Дніпропетровська, Одеська та Тернопільська  ОДА не надали запитувану інформацію у повному 

обсязі. В неповному об’ємі надавалась інформація про перелік оборонних Програм,  касові 

видатки; вибірково надавались або не надавались взагалі звіти про виконання Програм.  

Були випадки неповідомлення про перенаправлення запитів до іншого розпорядника 

публічної інформації (Хмельницька ОР, Одеська ОДА,  Дніпропетровська ОДА). А також 

системне продовження строків розгляду до 20 днів, в той час, як інші надавали відповіді у термін 

3-5 днів ( Запорізька ОДА, Кіровоградська ОДА, Луганська ОДА, Тернопільська ОДА,  Івано-

Франківська ОР, Одеська ОР, Рівненська ОР, Тернопільська ОР) 

Намагалась приховати запитувану інформацію і  Одеська ОР та  Одеська ОДА, Херсонська 

ОР та Дніпропетровська ОДА. А Полтавська і Сумська обласні ради  вирішили взагалі не 

відповідали на запити. 

Приклад: 

Дніпропетровська ОДА 

1.Розгляд запиту як звернення- Скрипнік М.В. 

2.Відповідь коштів програм (затверджено/виділено/касові видатки) викривлена і занижена в 10 

разів- Романовська. Дані надані нею не відповідають звітам про реалізацію програм, затвердженим 

заступником голови ОДА Скрипніком М.В. 

3.Перелік рішень, якими було внесено зміни до Програми вважається створенням нової інформації 

і розглядається  за ЗУ Про звернення громадян. 

 

 Тернопільська ОР та Тернопільська ОДА, 

Кіровоградська ОР, Вінницька ОР, Закарпатська 

ОР та Закарпатська ОДА  пішли далі. Вони 

взагалі оголосили що запитувана інформація 

відноситься до категорії інформації з обмеженим 

доступом і відмовили у її наданні. 

Окремо варто відмітити Донецьку і 

Луганську області, в яких всі обласні Програми 

соціально-економічного розвитку регіонів 

затверджуються Головою відповідної 

ОДА/ОВЦА. 

Донецька ОДА/ОВЦА: 

Податкові звіти та звіти про виконання 

Програми соціально-економічного розвитку не 

містять інформації про фінансування заходів з 

оборонної  та правозахисної діяльності (в 

тематичних підрозділах), перелік яких надано у 

своїй відповіді вих.№43-45/268-19 від 24.12.2019 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи Донецької ОДА. 
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Висновки: 

50% обласних рад  не володіють  в повному обсязі інформацією про витрачання коштів 

обласного бюджету на «оборонні» цілі, перенаправляючи запити, навіть про перелік діючих 

обласних Програм, до обласних державних адміністрацій, що унеможливлює прийняття нових 

Програм, оскільки стає неможливо виконати вимоги програмно-цільового методу в частині 

проведення аналізу і дослідження ефективності витрачання коштів за попередні періоди. 

               На власних веб-сайтах тексти обласних оборонних  Програм  з додатками здебільшого 

розміщуються . Найкраще оприлюднюють тексти Програм з систематизацією внесених змін і 

розбивкою по головним розпорядникам/виконавцям Вінницька, Дніпропетровська,  Одеська, 

Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська ОР. 

Проте Вінницька, Закарпатська, Тернопільська та Кропивницька ОР встановлюючи режим 

закритості, убезпечують  окремі тексти Програм, а також інформацію про окремі заходи, 

результати, звіти та виконавців від оприлюднення і надання у відповідь на запит. Що є 

порушенням ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст.4 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та ст.28 БК України.. 

Обласні державні адміністрації, надаючи інформацію про використання  коштів обласних 

бюджетів на оборонні цілі, здебільшого подають її у різних форматах. Спостерігаються випадки 

приховування інформації. А також  ненадання інформації та/або надання недостовірної 

інформації. Наприклад, Дніпропетровська ОДА.  

МО не забезпечує актуалізацію інформації на своєму веб-сайті, порушує строки на надання 

відповідей на запити, необгрунтовано приховує публічну інформацію і взагалі має низький рівень 
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виконання ЗУ Про доступ до публічної інформації. Така ситуація спостерігається  в різних 

структурних підрозділах МО.  

Військкомати своїх веб-сайтів не мають. Навіть електронні адреси на сайті МО зазначили 

лише Закарпатський, Луганський та Чернігівській ОВК. http://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-

vijskomati.html  Відповідно,  інформація про витрачання  ОВК коштів обласних бюджетів у 

відкритому доступі відсутня.  Відповідно надіслати   запити в електронному вигляді до ОВК не 

можливо. 

Відповідно до Закону України "Про державну таємницю" «Звід відомостей, що становлять 

державну таємницю (далі - ЗВДТ), є єдиною формою реєстрації цих відомостей в Україні. З 

моменту опублікування ЗВДТ держава забезпечує захист і правову охорону відомостей, які 

зареєстровані в ньому. 

ЗВДТ формується Службою безпеки України на підставі рішень державних експертів з 

питань таємниць, а у випадках, передбачених статтею 12 Закону України "Про державну 

таємницю", - на виконання рішень суду. 

У разі включення до ЗВДТ інформації, яка не відповідає категоріям і вимогам, передбаченим 

статтею 8 Закону України "Про державну таємницю", або порушення встановленого порядку 

віднесення інформації до державної таємниці заінтересовані громадяни та юридичні особи мають 

право оскаржити відповідні рішення у судовому порядку. 

2. Реєстрація відомостей у ЗВДТ є підставою для надання документу, виробу чи іншому 

матеріальному носію інформації, що містить ці відомості, грифа секретності, який відповідає 

ступеню секретності, установленому для них у ЗВДТ. 

3. Зміни до ЗВДТ вносяться не пізніше трьох місяців з дня одержання Службою безпеки 

України відповідного рішення державного експерта з питань таємниць. 

4. Підтримання тексту ЗВДТ у контрольному стані в державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях здійснюють режимно-секретні 

органи на підставі публікацій в офіційних виданнях.» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05 

Проте, жодна з ОР та ОДА не надала належних підтверджень  правомірності застосування 

грифу секретності до інформації про використання коштів обласних бюджетів. 

В сукупності з вимогами спецзаконів до фінансування оборонних та правоохоронних 

заходів коштом Державного бюджету, СБУ не мали повноважень звертатись до місцевих рад 

з ініціативною фінансування коштом обласного бюджету  секретних заходів. 

Підсумовуючи результати прозорості  і доступності інформації про обласні оборонні 

Програми, можна виділити 7 областей, які виявились найбільш закритими. Це: 

№ Область ОР ОДА 

 

 

1 Кіровоградська   Надали неповний 

перелік Програм (5 з 7). 

Зазначили, що  не є 

розпорядниками 

публічної інформації про 

касові видатки по 

виконаним оборонним 

Програмам. 

Детальну розшифровку 

звіту оголосили  

таємною інформацією.  

Інформація у відповідях 

надається вибірково, не в 

повному обсязі. 

 

2 Дніпропетровська Не володіє інформацією Запитувану інформацію  про   

http://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-vijskomati.html
http://www.mil.gov.ua/kontakti/oblasni-vijskomati.html
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-05
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про перелік і касові 

видатки виконаних 

оборонних обласних 

Програм. 

касові видатки виконаних робіт 

пан Скрипник оголошує 

створенням нової інформації і 

розглядає за ЗУ Про звернення 

громадян. 

Надісланий потім 

безіндикаторний  звіт 

виявляється затвердженим 

заступником голови 

Дніпропетровської ОДА паном 

Скрипником. 

3У відповідь на запит 

надаються суми, що не 

відповідають сумам у звітах. 

3 Закарпатська Не володіє інформацією 

про касові видатки 

виконаних оборонних 

обласних Програм. 

 

Інформацію про одну 

обласну оборонну 

Програму оголосили 

інформацією з 

обмеженим доступом 

відповідно до ч.2 ст.6 ЗУ 

Про доступ до публічної 

інформації. 

Обгрунтування і 

результати 

трискладового тесту не 

надані. Текст Програми 

не оприлюднено. 

Відмовляє у наданні 

запитуваної інформації з 

посиланням на сайт ( 3 з 5 

запитів). 

 

4 Тернопільська Не володіє інформацією 

щодо виділених і 

витрачених коштів при 

реалізації Програм. 

Повідомили, що відповідно до 

розділу І „Мобілізаційна 

робота” та розділу X „Питання 

взаємодії з правоохоронними 

органами та оборонної роботи” 

Переліку відомостей, що 

становлять службову 

інформацію, якій надається 

гриф обмеження доступу „Для 

службового користування”, 

затвердженого розпорядженням 

голови обласної державної 

адміністрації від 18.12.2018 

року No 937-од (зі змінами), 

програмам, що зазначені у 

пунктах 1, 7 та 10 Вашого 

запиту надано гриф обмеження 

доступу „Для службового 

користування” „Літер „М” та 

гриф „Для службового 

користування”.  

З огляду на вищезазначене та 

відповідно до статті 6 Закону 

України „Про доступ до 

публічної інформації” відомості 
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про фактичні витрати (касові 

видатки) по даних програмах не 

можуть бути надані, оскільки 

вони містять ознаки інформації, 

розголошення якої при певних 

обставинах може завдати 

істотної шкоди інтересам 

держави, та шкода від 

оприлюднення якої переважає 

суспільний інтерес в її 

отриманні. 

5 Вінницька  Заходи і результати виконання 

Програми віднесли до 

інформації з обмеженим 

доступом  (таємної або 

службової) на підставі ЗУ Про 

державну таємницю.  Жодного 

відповідного рішення в ОДА 

немає.  

Запропонували звернутись до 

командування військових 

частин, керівників 

правоохоронних органів 

Вінничини для отримання 

інформації  про підстави 

закриття інформації. 

Надали пусті бланки звіту про 

виконання Програми без 

найменування, виконавців, 

заходів, результатів, сум і 

підписантів. 

 

6 Полтавська Не надано відповіді на 

запити. 

  

7 Сумська Не надано відповіді на 

запити. 

  

А інші місця у рейтингу прозорості та доступності  інформації розподілились наступним чином: 
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Що в комплексі з низьким відсотком закупівель коштом обласного бюджету, проведеними 

через систему Прозорро, дають підстави стверджувати про безконтрольне  в закритому режимі 

витрачання  половини коштів обласних бюджетів, виділених на оборонні цілі. 

 

 



Проект «Бюджетна Цитадель» 

 

139 
 

 

 

 

За  підсумками  проведеного  моніторингу було виявлено наступні недоліки та проблеми: 

1) Розробка і прийняття обласних оборонних програм не пов’язані з загрозами 

територіальній цілісності України. Їх інтенсивність розпочалась лише в 2016 році. 

Пік видатків спостерігається в 2017, 2019 роках. 

2) Сума затвердженого  програмного фінансування в 3,5 рази менша за суму видатків. 

3) Загальна сума видатків за обласними оборонними Програмами в 2013-2019 роках 

дорівнюють сумі втрат і збитків МО за останні 2 роки. 

4) Необгрунтованість  фінансування коштом обласних бюджетів оборонних заходів в 

70% випадків реалізується шляхом недофінансування напрямку регіональної 

охорони навколишнього середовища. А також жертвуючи економічним розвитком і 

сферою ЖКГ. 

5) За окремим статтями суттєве понадпланове  фінансування коштом спецфонду 

заходів МО. 
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6) Часткове перекладання МО на етапі планування  окремих заходів на видатки 

спецфонду (обласні оборонні Програми в т.ч.). 

7) Облік МО спецфонду однією цифрою надходження в фінансовій та матеріальній 

формі гуманітарної, благодійної допомоги та субвенцій місцевих бюджетів 

Державному не надає можливості провести перехресну перевірку. І навіть 

встановити достовірну  загальну суму субвенцій, не говорячи про розбивку за 

регіонами.  

8) Існуюча система обліку і звітування створює умови для корупційних схем і 

зловживань. 

9) Критично високий рівень закритості інформації про розпорядження коштами 

обласних бюджетів на рівні ОР, МО, Держприкордонслужби. 

10) Необґрунтоване віднесення розпорядниками публічної інформації  до інформації з 

обмеженим доступом інформації про витрачання коштів обласних бюджетів. 

11) Нерозуміння частиною  розробників обласних програм віднесення розроблених 

ними Програм до категорії оборонних/правоохоронних (що обліковуються за кодом 

0300). 

12) Низький рівень компетенції розробників і обласних рад про категорії заходів, що 

віднесено до заходів соціально-економічного розвитку регіонів. 

13) Критично низький рівень володіння  обласними радами інформацією про 

використання коштів обласних бюджетів за обласними оборонними Програмами. 

14) Критично низький рівень контролю обласних рада за використанням бюджетних 

коштів за обласними оборонними Програмами. 

15) Фінансування в одній Програмі виконавців різного підпорядкування (МО, МВС, 

ДФС тощо). З перевагою в фінансуванні підрозділів МВС.  

16) Відсутність належного звітування виконавців/розпорядників бюджетних коштів  про 

виконання обласних оборонних Програм. 

17) Невиконання частиною ОДА та розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів  вимог 

ст.28 БК України в частині оприлюднення бюджетів, Програм і звітів про їх 

виконання. 

18) Внесення відповідальними структурами до звітів обласним радам неналежних 

розпорядників бюджетних коштів і недостовірних даних про виконання заходів. 

19) Розробка, прийняття і реалізація оборонних Програм, метою яких є забезпечення 

оборонної  та правоохоронної діяльності, що віднесено до виключних повноважень 

держави та Державного бюджету здійснюється з порушенням ст.28 БК України. 

20) Формулювання завдань і  заходів Програми  мають широке трактування з 

зазначенням одночасно кількох виконавців. Що не дозволяє ідентифікувати ані 

предмети закупівлі, ані розпорядника, ані розбивку сум по різних Міністерствах. 

Здебільшого правоохоронні та змішані обласні Програми не розділяють заходи, які 

будуть направлені виключно на  потреби оборони і Національної гвардії, а які на 

забезпечення  ГУНП та патрульної поліції. Таким чином, під виглядом оборонних 

заходів  для учасників ООС Національної гвардії обліковуються за класифікацією 

0300  Міністерства фінансів всі витрати, які йдуть на придбання новітньої техніки 

для прослуховування і злому систем захисту інформації, газових балончиків, 

спецзасобів, відеоспостереження, систем захисту та благоустрою приміщень ГУНП, 

придбання квартир та автомобільної техніки для них; автомобілів, засобів зв’язку, 

нагрудних камер, ремонту приміщень тощо- для патрульної поліції; на подолання 

наслідків надзвичайних ситуацій та цивільний захист; на придбання авто та квартир 

для УСБУ в областях. 
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21) Переважна більшість обласних оборонних Програм з результативних показників 

мають лише узагальнену суму витрат, яку заплановано  одночасно для кількох 

підрозділів різних Міністерств. Інші показники не передбачаються. Відповідно, вже 

на рівні планування створюються умови для неможливості проведення контролю та 

оцінки результатів виконання Програм. 

22) При розробці оборонних обласних Програм не враховано вимоги БК України що 

забороняють фінансування цих заходів. Не враховано  відсутність повноважень у ОР 

фінансувати, контролювати заходи , направлені на основну оборону та 

правоохоронну діяльність, що віднесено до компетенції Центральних органів 

виконавчої влади. 

23) Невірне застосування законодавчих норм при аргументації прийняття оборонних та 

правоохоронних обласних програм. 

24) Відсутність типового переліку і показників  оборонних і правоохоронних місцевих 

Програм. 

25) Відсутність чітких форм звітування на регіональному рівні  з відображенням 

кількісних і якісних показників з застосуванням класифікації МО та МВС. 

26) Встановлено режим повної відсутності належного  контролю над плануванням, 

обліком, використанням та звітуванням за використання коштів обласних бюджетів 

оборонних обласних Програм, витрачених як субвенції місцевих бюджетів 

Державному бюджету. Те ж саме стосується і контролю за проведенням 

держзакупівель за цими Програмами, повноваження з якого також відносяться до 

ДКСУ. 

27) Сумнівна потреба і відсутність належної обґрунтованості у фінансуванні заходів 

оборонних та правоохоронних обласних Програм. 

28) Дискреційне фінансування через внесення змін до оборонних Програм, що створює 

додаткові корупційні чинники на етапі контролю і звітування, що  ми описали в 

посібнику ТОР 20 корупційних схем  на місцевому рівні (18-20 кейси 

https://rpr.org.ua/news/posibnyk-top-20-koruptsiynykh-skhem-na-mistsiakh-iaki-vony-ta-iak-ikh-zdolaty/ ).     

29) Прийняття оборонних обласних Програм з некоректним  мульті-формулюванням 

завдань, заходів і виконавців, що не дає змоги ідентифікувати конкретні предмети 

закупівлі, суми і конкретних розпорядників бюджетних коштів. Що унеможливлює 

проведення дослідження законності державних  закупівель. 

30) Низька виконавська дисципліна  у головних розпорядників бюджетних 

коштів(Департаменти/Управління ОДА), виконавців (ГУНП, ОВК, СБУ, підрозділи 

МВС тощо).  

31) Низький рівень знання вимог ЗУ «Про доступ до публічної інформації» у 

відповідальних осіб МО, Держприкордонслужби, Вінницької, Дніпропетровської , 

Закарпатської, Одеської та Тернопільської ОДА 

32) Інформація про обласні оборонні Програми в 7 з 24 областей України є закритою. В 

частині областей за вказівкою СБУ. 

33) В 19% випадків ініціатором і розробником проектів Програм  є структурні 

підрозділи МО, МВС, СБУ. А в  10% випадків  вони є ініціатором, розробником, 

виконавцем і відповідальним за контроль . Фактично встановлюючи систему 

самоконтролю.  

34) Ініціатори і розробники обласних оборонних Програм розробляють їх без вивчення  

реальних потреб МО, МВС, СБУ. З низьким розумінням класифікації заходів 

соціально-економічного розвитку. 

35) Жодна обласна оборонна Програма  в частині фінансування оборонних і 

правоохоронних заходів не відповідає напрямкам розвитку регіонів, що є 

https://rpr.org.ua/news/posibnyk-top-20-koruptsiynykh-skhem-na-mistsiakh-iaki-vony-ta-iak-ikh-zdolaty/
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обов’язковою умовою створення заходів програм соціально-економічного розвитку 

регіону. 

36) Спостерігається застосування неналежного юридичного обґрунтування прийняття 

обласних Програм оборонного напрямку. 

37) 50% ОР не володіють інформацією про видатки по виконаних обласних оборонних 

Програмах. 25% - не володіють інформацією  про перелік цих Програм. Що свідчить 

про відсутність належного контролю з боку обласних рад за використанням 

бюджетних коштів. 

38) МО не забезпечує актуалізацію інформації на своєму веб-сайті, порушує строки на 

надання відповідей на запити, необгрунтовано приховує публічну інформацію і 

взагалі має низький рівень виконання ЗУ Про доступ до публічної інформації. Така 

ситуація спостерігається  в різних структурних підрозділах МО, 

Держприкордонслужби та  окремих ОДА..  

39) Військкомати своїх веб-сайтів не мають. Навіть електронні адреси на сайті МО 

зазначили лише Закарпатський, Луганський та Чернігівській ОВК. Відповідно,  

інформація про витрачання  ОВК коштів обласних бюджетів у відкритому доступі 

відсутня.  Відповідно надіслати   запити в електронному вигляді до ОВК не 

можливо. 

40) Відсотків 70 закупівель що здійснюються в рамках оборонних Програм коштом 

обласного бюджету неможливо ідентифікувати і провести перевірку процедури 

закупівель.  

41) В середньому  85% закупівель не  знайдено в системі Прозорро. 

42) Результати дослідження показали що 25% обласних рад в Україні не володіють 

інформацією про перелік оборонних обласних Програм. І 50% не володіють 

інформацією про касові видатки по цим виконаним Програмам, строк звітування по 

яким давно збіг. Що в комплексі з низьким відсотком закупівель коштом обласного 

бюджету, проведеними через систему Прозорро, дають підстави стверджувати про 

безконтрольне  в закритому режимі витрачання  половини коштів обласних 

бюджетів, виділених на оборонні цілі. 

43) Фактичного звітування не відбувається. ОР заслуховують  інформацію про стан 

боротьби із злочинністю тощо. В цій Інформації здебільшого  в описовій формі 

надається без індикаторна інформація про виконання Програми. 

44) Відсутність регламентування процесу звітування за витрачанням коштів обласних 

бюджетів в частині надання субвенцій  місцевого бюджету Державному бюджету на 

виконання Програм соціально-економічного розвитку регіонів робить неможливим 

проведення громадського контролю. 

45) Виявлені випадки подання головним розпорядником до ОР недостовірних звітів з 

внесенням не існуючих юридичних осіб і не проведених заходів. 

46) Дослідження вибіркових предметів закупівель, зазначених у звітах/Інформації до 

ОР, показало їх часткову відсутність у звітах до органів податкової служби за 

Формою №4-4Д. 

47) Досліджені заходи обласних оборонних Програм, профінансовані як субвенції 

місцевих бюджетів Державному не знайшли свого відображення у звітах МО. 

48) 50% коштів субвенцій місцевих бюджетів Державному бюджету не проходять через 

казначейські рахунки і не обліковуються нею. 

49) ДАСУ не проводить аудиту ані обласних оборонних Програм, ані аудиту виконання 

цих Програм. 
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50) Рахункова палата в 2018-2019 роках не проводила контролюючих заходів  

надходжень Державного бюджету в якості субвенцій місцевих бюджетів 

Державному і видатки в розрізі областей. 

51) Структурні підрозділи всіх контролюючих органів є отримувачами коштів за цими 

оборонними обласними Програмами. 

52) Де-факто впродовж 2013-2019 років кошти субвенцій місцевих бюджетів 

Державному бюджету на виконання Програм соціально-економічного розвитку 

регіонів витрачаються безконтрольно з численними порушеннями і корупційними  

ризиками. 

53) Розробка і затвердження Програм, направлених на фінансування контролюючих та 

правоохоронних органів містить ознаки конфлікту інтересів. 

 

Загальний висновок: 

Дослідження показало  тотальне (за одиничним виключенням) порушення законодавства на 

всіх етапах бюджетного процесу. Від необгрунтованого планування, «сліпого» прийняття, 

неефективного витрачання бюджетних коштів, до порушення  бюджетного законодавства, 

законодавства про публічні закупівлі,  режиму закритості і самоконтролю, а також  відсутності 

будь-якого контролю  і обліку. Видатки здійснюються на заходи, в яких не заявлено потреби МО 

та МВС, які не містяться в річних планах закупівель і додатках до них. Які не проводяться через 

Прозорро, не оприлюднюються, індикаторно не звітуються, на половину не відображаються на 

казначейських рахунках. Які, де-факто, не сприяють посиленню обороноздатності країни, а 

знаходяться в зоні критично високого рівня корупціогенності. Навіть закривши очі на  порушення 

обов’язку фінансування оборонних  та правоохоронних функцій держави виключно коштом 

Державного бюджету, не можна пропустити поза уваги мету більшості з обласних оборонних 

Програм, які прямо направлені саме на реалізацію державної політики з забезпечення 

обороноздатності держави і забезпечення правопорядку. Тобто, на забезпечення функцій держави. 

На що не мають повноважень органи місцевого самоврядування. При неврахуванні цих витрат у 

звітах МО. 

Фінансування коштом обласних (місцевих) оборонних та правоохоронних Програм  

правоохоронних та контролюючих органів  має ознаки конфлікту інтересів та ставить під сумніви 

результати перевірок і результативність кримінальних проваджень при виявленні порушень. Як 

наслідок,  не було  вчинено жодної контролюючої дії  з боку ДАСУ та Рахункової палати за 
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використанням в усіх областях України 1,2 млрд.грн. обласних бюджетів в період військової 

агресії. ДКСУ у своїй інформації, що відображена на веб-порталі Міністерства фінансів не показує 

половину від цих фактично витрачених 1,2 млрд.грн. (встановлено за результатом дослідження 

звітів головних розпорядників бюджетних коштів обласним радам). 

Спостерігається непропорційний розподіл фінансування між підрозділами МО та МВС з 

перекосом на користь МВС. Початок процесу припав на 2017 рік- перший пік збільшення 

фінансування на оборонні цілі з обласних бюджетів. При тому, що оборонні функції виконують в 

4 рази менша кількість нацгвардійців ніж військових ЗСУ. 

Сплутаність в одних обласних програмах і заходах фінансування і виконавців різних 

Міністерств  унеможливлює проведення громадського контролю і виконання місцевому 

самоврядуванню контролюючих функцій. Поєднання під “дахом” МВС таких підрозділів як 

Національна гвардія (що має подвійне використання оборонне та правоохоронне), 

Держприкордонслужби, МНС вносить суттєву плутанину в напрями проведення бюджетних 

коштів і розподіл їх за функціональною класифікацією, визначеною Міністерством фінансів 

України. Як унеможливлює  здійснення належного обліку і контролю за витрачанням  субвенцій 

місцевих бюджетів Державному об’єднання при обліку в одній графі “спецфонд” коштів 

отриманих Міністерством оборони в якості гуманітарної, благодійної допомоги та субвенцій 

місцевих бюджетів Державному. При тому, що жоден центральний орган виконавчої влади не 

володіє цими узагальненими даними в розрізі України. 

Законодавство не має єдиного підходу до фінансування  державних органів, що виконують 

державні функції з оборони та правопорядку. Всі спецзакони мають різне формулювання 

можливості фінансування оборонних та правоохоронних заходів з інших джерел (окрім 

Державного бюджету). 

Окремо варто відзначити реформу військкоматів, розпочату МО в 2017 році з переведенням 

їх у ТЦК та СП.  При цьому вже на етапі планування МО розраховує витратити на цю реформу 0 

грн. з загального фонду. А всі витрати здійснити виключно коштом спецфонду. Тобто, і місцевих 

бюджетів в т.ч. Тобто, при плануванні реформи МО одразу планувало перекласти тягар 

реформування державного оборонного сектору на місцеві бюджети. У яких ці видатки не можуть 

бути віднесені до видатків на соціально-економічний розвиток регіонів.   В результаті в 4 областях 

України на сьогодні діють неправомочні структурні підрозділи МО, які не мають юридичних 

повноважень на здійснення мобілізаційної роботи та використання бюджетних коштів. А ще 

відносно 6 ОВК данні видалено з ЄДР, що не надає їм права займатись в т.ч. і господарською 

діяльністю. Проте, станом на червень 2020 всі вони проводять таку господарську діяльність 

бюджетним коштом. Що має ознаки нецільового використання бюджетних коштів, їх розтрати з 

перевищенням повноважень відповідальними особами. Що стосується системи контролю за 

використанням бюджетних коштів, то  і внутрішній, і зовнішній вид контролю  не спрацювали. І 

кошти всіх обласних оборонних та правоохоронних Програм в Україні на 1,2 млрд. грн. було де-

факто,  витрачено  без контрольно. 

Дискреційний розподіл бюджетних коштів; відсутність незалежних органів контролю ( 

вони політично чи фінансово  підпорядковуються тим, кого вони контролюють); відсутність 

покарання за фінансові злочини та інші фактори, суперечать  критеріям  SIGMA, які 

застосовуються в ЄС. 

І які Україна має імплементувати  на шляху до ЄС. На рівні директив  прописані конкретні 

зобов’язання, які має виконати Україна для забезпечення розвитку збалансованої бюджетної 

політики і надійних систем внутрішнього контролю та зовнішнього аудиту. 
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Дослідження витрачання коштів обласних бюджетів України на оборонні та правоохоронні 

цілі показали наскільки далеко ми знаходимось від  ЄС. 

Все це додатково проводиться в умовах закритості інформації (ОР та ОДА часто 

приховують інформацію. А окремі закрили її  грифом секретності. Паспорти і звіти про виконання 

Паспортів Програм не оприлюднено в більшості органів влади. Підрозділи МО та МВС також не 

виконують здебільшого вимоги ст.28 БК України.  50% обласних рад  написали що вони не 

володіють інформацією про видатки по обласним оборонним та правоохоронних Програмам, 

звіти/Інформації про виконання яких вже розглянули.  

Тобто, встановлено системні порушення на всіх етапах бюджетного процесу, у системі 

обліку, прозорості, підзвітності та контролю всіх рівнів. 

Все вищезазначене спостерігається в  умовах 70% падіння рівнів доходів місцевих бюджетів через 

пандемію COVID 19.  

Виявлені наступні корупційні ризики у розпорядників бюджетних коштів: 

1.Можливе завищення потреби в матеріальних ресурсах 

2. Недотримання законодавчих, нормативно-правових актів, розпорядчих документів, 

невиконання посадових інструкцій та функціональних обов’язків, внесення недостовірних даних 

до первинних документів, відсутність належної системи всіх рівнів  контролю. 

3. Дискреційні повноваження щодо визначення отримувачів/розпорядників бюджетних коштів. 

4. Можливість поділу товару з метою здійснення закупівель без застосування системи Прозорро. 

5. Недостовірне надання Інформації про виконання обласних оборонних Програм, 

що може призвести до: 

-Отримання/надання власної або на користь третіх осіб неправомірної вигоди, втрати 

матеріальних ресурсів, нанесення збитків (матеріальної шкоди), настання кримінальної, 

дисциплінарної та/або цивільно-правової відповідальності, погіршення іміджу державного органу 

-Репутаційних втрат, неефективного використання бюджетних  коштів, придбання продукції 

(послуг) низької якості 

 -можливих фінансових втрат, притягнення осіб до адміністративної відповідальності, втрати 

репутації, судових процесів проти державного органу. 
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1.Для впорядкування  класифікації  оборонних і правоохоронних заходів;  бюджетних потоків, 

обліку і звітування про витрачання коштів місцевих бюджетів, рекомендувати вивести 

Національну гвардію, ДСНС  і Держприкордонслужбу з-під  порядкування МВС.  

2.Підпорядкувати  Національну Гвардію Міністерству оборони, а Держприкордонслужбу  і ДСНС 

напряму Кабінету Міністрів України. 

3.Чітко  уніфіковано регламентувати  джерела і шляхи фінансування  цих органів.  

4.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); 
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- 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 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. 

5.Створити незалежний орган зовнішнього державного нагляду  за  законністю рішень органів 

місцевого самоврядування. 

6. Направити цей звіт до КМУ для врахування всіх ризиків  при розробці законопроекту Про 

державний нагляд ( в частині недопущення встановлення режиму  самоконтролю. І  невизнання 

таким органом  державного нагляду ОДА, які і 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. А також  має конфлікт інтересів.). 

7. Визначити орган, відповідальний за зовнішній контроль  і облік використання субвенцій 

місцевих бюджетів Державному бюджету і забезпечити   неупередженість, законність, 

ефективність, плановість, системність  і поточність процесу контролю. 

8. Зобов’язати головних  розпорядників  бюджетних коштів проводити щорічне публічне  

звітування  про використання коштів обласних програм.  

9.Розробити і імплементувати в законодавчу і нормативну базу уніфіковані  форми індикаторного 

звітування і відкритості всієї інформації, передбаченої ст.28 БК. 

10.Обласним військкоматом створити власні веб-сайти з розміщенням там всієї інформації 

передбаченої ст.15 ЗУ Про доступ до публічної інформації та ст.28 БК України. 

11.Звернутись до правоохоронних органів з проханням  розслідування в рамках кримінального 

провадження виявлених фактів неправомірних дій відповідальних осіб, що мають ознаки 

кримінальних злочинів. А також для  встановлення схеми  зі зникнення з казначейських рахунків 

виконавців обласних оборонних  і правоохоронних Програм впродовж 2018-2019 років 350 млн. 

грн. отриманих ними як субвенція  місцевого бюджету Державному на виконання функцій 

соціально-економічного розвитку регіону. 

12. Ініціювати комплексну перевірку   процедур закупівель здійснених коштом обласних 

оборонних Програм на  дотримання вимог ЗУ Про публічні закупівлі. 

13.Обласним радам, ОДА та розпорядникам всіх рівнів забезпечити оприлюднення Паспортів 

Програм та звітів про їх виконання  у повному обсязі. 

14.Обласним радам розробити і прийняти Порядки використання коштів обласних оборонних 

Програм з встановленням вимог і форм звітування. А також обов’язку проведення 

розпорядниками бюджетних коштів всіх рівнів  всіх закупівель в електронному вигляді через 

систему Прозорро, виконання вимог ЗУ Про публічні закупівлі, ЗУ Про відкритість використання 

публічних коштів, БК, ЗУ Про доступ до публічної інформації. 
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15.Обласним радам, ОДА, підрозділам МО та МВС вчинити дії з підняття рівня знань  

відповідальних осіб вимогам ЗУ Про доступ до публічної інформації, ЗУ Про публічні закупівлі, БК 

України. 

16. Обласним радам, ОДА та розпорядникам бюджетних коштів всіх рівнів забезпечити 

оприлюднення і своєчасну актуалізацію текстів обласних оборонних та правоохоронних  Програм 

і всіх додатків до них. 

17.Ініціювати 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.  

18. Ініціювати 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”. 

19. Ініціювати перевірку 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. 

 

Будемо вдячні за коментарі та повідомлення про виявлені помилки.  

Ми обов’язково врахуємо їх. 
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