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Рекомендації щодо підготовки та надання інформації за показниками ефективності діяльності 

голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій підготовлено 

Директоратом координації та оцінки регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів 

України у партнерстві з центральними органами виконавчої влади, відповідальними за подання 

інформації за показниками, а також ДП «Прозорро», Transparency International Україна за 

результатами проведеного моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, 

Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у ІV кварталі 2019 року. 
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І. ЩО ТАКЕ МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ДІЯЛЬНОСТІ ГОЛІВ ОБЛАСНИХ, КИЇВСЬКОЇ ТА 

СЕВАСТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКИХ ДЕРЖАВНИХ 

АДМІНІСТРАЦІЙ? 

 
Моніторинг та оцінка ефективності діяльності голів обласних (далі – ОДА), 

Київської (далі – КМДА) та Севастопольської (далі – СМДА) міських державних 
адміністрацій – інструмент вивчення ефективності управлінської діяльності голів 
ОДА, КМДА та СМДА, в тому числі щодо забезпечення виконання повноважень, 
покладених на місцеві державні адміністрації (далі – МДА), виявлення проблемних 
питань розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності 
управлінських рішень органів виконавчої влади. 

Моніторинг та оцінка проводяться з метою якісного аналізу результатів 
виконання повноважень місцевими держадміністраціями, виявлення проблемних 
питань розвитку регіонів та причин їх виникнення, підвищення ефективності 
прийняття управлінських рішень. 

Порядок реалізації експериментального проекту щодо проведення 
щокварталу моніторингу та оцінки ефективності діяльності голів обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – Порядок) затверджено 
постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 35. Ним передбачено 
показники, які визначено відповідно до Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та з урахуванням Програми діяльності Кабінету Міністрів України. 

Моніторинг діяльності голів МДА проводиться шляхом здійснення розрахунків 
рейтингової оцінки (ранжування) регіонів, розрахунку загальної рейтингової оцінки 
в цілому та проведення аналізу динаміки затверджених показників, а також 
проведення оцінки в кожному регіоні окремо без застосування міжрегіонального 
порівняння. 

Моніторинг та оцінка діяльності голів МДА проводиться Секретаріатом 
Кабінету Міністрів України (далі – СКМУ) на підставі наявних даних державної 
статистики, інформації центральних органів виконавчої влади (далі – ЦОВВ), МДА та 
інших джерел відкритих даних. 

Листом СКМУ від 3 лютого 2020 р. № 3144/0/2-20 було визначено завдання 
ОДА та КМДА, міністерствам та іншим ЦОВВ подати згідно пункту 6 Порядку 
інформацію за відповідними показниками до 7 лютого 2020 року. В процесі аналізу 
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отриманих даних СКМУ були виявлені як технічні неточності, так і розбіжності між 
даними ОДА, КМДА та міністерств, інших ЦОВВ.  

З метою приведення інформації до відповідних вимог СКМУ здійснювалося 
додаткове уточнення інформації за окремими показниками, проводилися 
селекторні наради, робочі зустрічі та обговорення за участі представників ОДА, 
КМДА, відповідних міністерств, інших ЦОВВ, а також згідно пункту 10 Порядку — 
представників міжнародних організацій, громадських об’єднань та інших 
заінтересованих осіб.  

За результатами опрацювання та уточнення інформації СКМУ розроблено 
відповідні Рекомендації щодо підготовки та надання інформації за показниками 
ефективності діяльності голів обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій.   
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ІІ. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

 
З метою вироблення єдиного підходу до надання інформації за показниками 

ефективності діяльності голови обласної, міської держадміністрації варто уточнити 
питання періодів, за які надається інформація.  

Відповідно до пункту 2 Порядку: 
базовий період – квартал, що передує кварталу, в якому призначено голову 

місцевої держадміністрації; 
попередній період – квартал, що передує звітному періоду; 
звітний період – квартал, за підсумками якого проводяться моніторинг та 

оцінка ефективності діяльності голів місцевих держадміністрацій. 
 

Для оцінки діяльності за І квартал 2020 року: 

 звітний період – І квартал 2020 року; 

 попередній період – ІV квартал 2019 року. 
 

По показниках № 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.2 інформація 
подається з урахуванням календарного року, точкою відліку для них є 1 січня 
відповідного року. 

Щодо подання інформації за окремими показниками, передбаченими 
додатком 2 до Порядку, найчастіше вживають наступні періоди надання 
інформації: 

«станом на останній день періоду», «станом на звітну дату» – інформація за 
показником подається наростаючим підсумком станом на останній день місяця 
відповідного кварталу, за який подається інформація  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приклад 1 
Кількість утворених опорних закладів загальної середньої освіти станом на 
останній день періоду. За І квартал 2020 року вказується загальна кількість 
закладів загальної середньої освіти області станом на 31 березня 2020 року, які 
мають статус опорних, а не кількість новоутворених опорних закладів загальної 
середньої освіти виключно у цьому кварталі. 
 

Приклад 2 
Обсяг простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної 
плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються 
за рахунок коштів місцевих бюджетів, станом на звітну дату. За І квартал 
2020 року вказується загальний обсяг простроченої кредиторської 
заборгованості з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам 
бюджетних установ станом на 31 березня 2020 року. 
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 «наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду», 
«наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату» – інформація за 
показником подається наростаючим підсумком відповідного року станом на 
останній день кварталу, за який подається інформація  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Особливості подання інформації за всіма показниками, передбаченими 
додатком 2 до Порядку, подано у наступному розділі. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад 1 
Обсяг спрямованих асигнувань наростаючим підсумком з початку року 
станом на останній день періоду. За І квартал 2020 року вказується загальна 
сума коштів, що надійшла на рахунки МДА з початку року станом на 31 
березня 2020 року. 
з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних 
установ станом на 31 березня 2020 року. 
 
 

Приклад 2 
Обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року станом на 
звітну дату. За І квартал 2020 року вказується загальна сума проведених 
касових видатків з початку року станом на 31 березня 2020 року. 
 
з виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ 
станом на 31 березня 2020 року. 
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IІІ. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ. ЯК ПОДАВАТИ ДАНІ? 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ  
(показники 1-4) 

 
Показник № 1: «Кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених 

дошкільною освітою» 

 
 
 
 
 
 

 
Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливо 

створювати умови для якісної та доступної дошкільної освіти. Для об’єктивної 
оцінки реалізації завдання було запроваджено відповідний показник, який 
спрямований відобразити стан охоплення дітей відповідного віку дошкільною 
освітою у кожному з регіонів. 

В результаті опрацювання інформації за показником виникла потреба внести 
зміни до показника 1 «Кількість дітей віком від 3 до 5 років, охоплених дошкільною 
освітою» в частині вікового періоду і замінити редакцію на «Кількість дітей віком від 
3 до 6 років, охоплених дошкільною освітою». 

Адже відповідно до частини другої статті 3 Закону України «Про дошкільну 
освіту» держава забезпечує обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого 
дошкільного віку. Згідно з частиною третьою статті 4 Закону базовими етапами 
фізичного, психічного та соціального становлення особистості дитини є вік 
немовляти, ранній вік, передшкільний вік. 

Вікова періодизація: 
– немовлята (до одного року); 
– ранній вік (від одного до трьох років); 
– передшкільний вік (від трьох до шести (семи) років): 

 молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років); 

 середній дошкільний вік (від чотирьох до п’яти років); 

 старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років). 

Інформація за показником:  
o кількість дітей віком від трьох до п’яти років станом на останній день 
періоду; 
o кількість дітей віком від трьох до п’яти років, охоплених дошкільною 
освітою, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, МОН. 
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Враховуючи зазначене, та згідно зі статтею 12 Закону діти можуть перебувати 
у закладах дошкільної освіти до 6 (7) років, а для дітей старшого дошкільного віку  
(від 5 до 6 (7) років) – дошкільна освіта є обов’язковою. 

Саме тому показник переглядається і за погодженням з МОН буде поданий на 
заміну. Однак наразі інформацію за І квартал 2020 року необхідно надавати з 
урахуванням діючої редакції (діти віком 3-х до 5-ти років). 
 

Інформація за показником 

Облдержадміністрація 1 Облдержадміністрація 2 

значення 
показника у 

попередньому 
періоді 

значення 
показника у 

звітному 
періоді 

значення 
показника у 

попередньому 
періоді 

значення 
показника у 

звітному 
періоді 

ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 

Кількість дітей віком від трьох до п’яти років, 
охоплених дошкільною освітою 

93,5 93,5 69 70,3 

кількість дітей віком від трьох до п’яти років 
станом на останній день періоду 

66 648 66 648 33 830 34 342 

кількість дітей віком від трьох до п’яти років, 
охоплених дошкільною освітою, станом на 
останній день періоду 

62 322 62 322 23 351 24 141 

 
Як відображено у наведеному прикладі: всі дані за показником мають бути 

змінними. Не може бути так, що кількість дітей, які досягли 3-5 років протягом 
кварталу, є незмінною. Не може бути незмінним і показник влаштування до ДНЗ чи 
його припинення. Аналогічно змінною повинна бути інформація по показниках 2, 4 
за напрямом МОН. 
 

Показник № 2: Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених 

інклюзивним навчанням (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади 

освіти за станом здоров’я) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Інформація за показником: 
- кількість дітей з особливими освітніми потребами (крім дітей, яким 
протипоказано відвідувати заклади освіти за станом здоров’я) станом на 
останній день періоду;  
- кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним 
навчанням (крім дітей, яким протипоказано відвідувати заклади освіти за 
станом здоров’я), станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, МОН. 
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Інклюзивна освіта – це та складова гуманітарної політики кожної сучасної 
країни, яка свідчить наскільки її суспільство захищає невід’ємні права людини та яка 
сьогодні активно ввійшла у освітній процес України і дає можливість забезпечувати 
якісною освітою всіх дітей.  

Для об’єктивної оцінки системи надання освітніх послуг, гарантованих 
державою, в регіонах було запроваджено відповідний показник, який спрямований 
відобразити стан охоплення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним 
навчанням. 

Відповідно до статті 1 Розділу 1 Закону України «Про освіту» особа з 
особливими освітніми потребами – особа, яка потребує додаткової постійної чи 
тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. 
При опрацюванні даних за показниками було виявлено те, що не всі області 
правильно визначили категорію дітей для обрахування. У зв’язку з цим, варто 
звернути увагу, що даний показник не включає обдарованих дітей, тобто таких 
дітей, які різко виділяються із середовища ровесників високим розумовим 
розвитком. 

 
Показник № 3: Розширення мережі опорних закладів загальної середньої освіти 
 

 
 
 
 
 

Створення опорних шкіл – один із механізмів реформування системи загальної 
середньої освіти, мета якого – створення єдиного освітнього простору та безпечного 
освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у тому числі з 
особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти, створення умов для 
здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема шляхом проведення 
профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення реалізації їх 
індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за вибором, факультативів, 
гуртків; раціонального і ефективного використання наявних у суб’єктів округу 
ресурсів, їх модернізації (постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 р. 
№ 532). 

Для об’єктивної оцінки доступу усіх дітей до якісної освіти, раціонального і 
ефективного використання ресурсів в регіонах було запроваджено відповідний 
показник, який спрямований відобразити приріст мережі опорних закладів 
середньої освіти. 

Інформація за показником: кількість утворених опорних закладів загальної 
середньої освіти станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, МОН. 
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При цьому, слід зазначити, що розрахунок темпу приросту, на нашу думку, не 
цілком об’єктивно відображає досягнення за показником при відсутності 
затвердженої МОН мережі опорних навчальних закладів. А тому за погодженням з 
МОН пропонується впровадити визначені ліміти відповідної мережі.  
 
Показник № 4: Організація підвезення учнів до закладів загальної середньої 

освіти шкільним автобусом 

 

 

 

 

 
 

 
 

Під час освітньої реформи, створення мереж опорних шкіл та їх філій, процесів 
децентралізації освіти стоїть питання якісної та доступної шкільної освіти. 

Відповідно до частини 4 статті 13 Закону України «Про освіту» особи, які 
здобувають повну загальну середню освіту, проживають у сільській місцевості і 
потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються 
таким підвезенням за кошти місцевих бюджетів, у тому числі із забезпеченням 
доступності відповідного транспорту для осіб з порушенням зору, слуху, опорно-
рухового апарату та інших маломобільних груп населення. Відповідно до частини 
першої статті 56 Закону особи, які здобувають повну загальну середню освіту в 
закладах освіти не за місцем проживання, на період навчання забезпечуються 
гуртожитками або підвезенням. 

З метою відслідковування стану доступу дітей до навчання шляхом 
забезпечення підвезення учнів до закладів освіти і додому у розрізі областей та всієї 
України було запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити 
кількість учнів, які потребують та забезпечені підвезенням шкільним автобусом до 
закладів загальної середньої освіти. 

При поданні інформації слід враховувати, що шкільні автобуси є 
спеціальними транспортними засобами для регулярних перевезень, що 
здійснюються за встановленим маршрутом і розкладом, з посадкою і висадкою 
дітей і педагогічних працівників на передбачених маршрутом зупинках до місць 
навчання і додому та мають відповідати вимогам Національного стандарту України 
ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціалізовані для перевезення школярів. Технічні 
вимоги». 

Інформація за показником:  

- кількість учнів, що потребують підвезення, станом на останній день періоду; 

- кількість учнів, що потребують та забезпечені підвезенням, станом на 

останній день періоду. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, МОН. 
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МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
(показник 5) 

 
Показник № 5: Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, яких влаштували до сімейних форм виховання 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Питання захисту прав дітей продовжує бути одним із пріоритетних напрямів 

реалізації державної політики. Конвенцією ООН про права дитини визначено, що 
дитині для повного і гармонійного розвитку її особи необхідно зростати в сімейному 
оточенні, в атмосфері щастя, любові і розуміння. 

Для об’єктивної оцінки питання захисту прав дітей в регіонах було 
запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити кількість дітей-
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких влаштували до сімейних 
форм виховання. 

З метою вироблення єдиного підходу до надання інформації за показником 
Мінсоцполітики було проведено нараду з питань захисту прав дітей в умовах 
децентралізації для начальників служб у справах дітей ОДА та КМДА та визначено 
алгоритм розрахунку: 

- до кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
перебувають на первинному обліку таких дітей у регіоні, у звітному періоді, не 
враховуються категорії дітей, які перебувають в розшуку, відбувають покарання в 
місцях позбавлення волі, тримаються під вартою, зараховані на навчання до 
професійно-технічних, вищих навчальних закладів;  

- до кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких 
влаштували до сімейних форм виховання враховуються діти, які влаштовані 
протягом звітного періоду: в прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, під 
опіку, піклування, усиновлені, повернені біологічним батькам. 

З метою забезпечення єдиного підходу до обрахування показників, в 
подальшому за погодженням з Мінсоцполітики можлива зміна редакції  

Інформація за показником: 
- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
потребують влаштування у сімейні форми виховання, станом на останній день 
періоду; 
- кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яких 
влаштували до сімейних форм виховання, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінсоцполітики. 
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показника № 5 на таку: «Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, які потребували влаштування у сімейні форми виховання у звітному 
періоді та потребують такого влаштування, станом на останній день періоду». 
 

Інформація за показником 

Облдержадміністрація 1 Облдержадміністрація 2 

значення 
показника у 

попередньому 
періоді 

значення 
показника у 

звітному 
періоді 

значення 
показника у 

попередньому 
періоді 

значення 
показника у 

звітному 
періоді 

ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 

Кількість дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, 
яких влаштували до сімейних форм 
виховання 

87,4 231,2 89,4 79,5 

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, які потребують 
влаштування у сімейні форми виховання, 
станом на останній день періоду 

247 141 123 127 

кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яких влаштували 
до сімейних форм виховання, станом на 
останній день періоду 

216 326 110 101 

 
Як відображено у наведеному прикладі: не може бути ситуації, коли 

подається кількість влаштованих дітей за квартал більше, ніж кількість потребуючих 
влаштування дітей протягом того ж кварталу. 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 

(показники 6-9) 
 

Показник № 6: Кількість укладених декларацій про вибір лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Реформа системи охорони здоров’я полягає в зміні системи фінансування та 

запровадженні принципу «гроші ходять за пацієнтом». Її мета – забезпечити всім 

Інформація за показником:  
- загальна чисельність населення станом на 1 січня звітного року; 
- чисельність населення, що уклало декларації про вибір лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, НСЗУ, МОЗ. 
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громадянам України рівний доступ до якісних медичних послуг та перебудувати 
систему охорони здоров’я так, щоб у її центрі був пацієнт.  

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливо 
продовжувати медичну реформу та подальший розвиток системи фінансування 
надання медичних послуг. Для об’єктивної оцінки реалізації завдання було 
запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити чисельність 
населення, що уклало декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну 
допомогу. 

За результатами опрацювання даних за показником виявлено відмінність 
наданої інформації від МОЗ, НСЗУ та ОДА/КМДА. За погодженням з МОЗ 
пропонується при перегляді Порядку виключити МОЗ з переліку суб’єктів, які 
надають інформацію за показником, а залишити лише ОДА та НСЗУ. 

 
Звертаємо увагу, що інформація про загальну чисельність населення за 
показником подається станом на 1 січня звітного року, тому не може бути 
зазначено різні дані в різних кварталах впродовж року. 
 

Показник № 7: Автономізація закладів охорони здоров’я вторинної 

(спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) та екстреної медичної 

допомоги (зміна організаційно-правової форми з комунальної установи на 

комунальне некомерційне підприємство) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Автономізація закладів первинної медичної допомоги є важливою в контексті 
продовження трансформації системи медичних послуг. Перетворення медзакладів з 
бюджетних установ на комунальні некомерційні підприємства (КНП) є обов’язковою 
умовою їхнього долучення до реформи, адже лише в статусі КНП заклади охорони 

Інформація за показником:  
- кількість закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги станом на останній 
день періоду; 
- кількість закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які мають статус 
комунального некомерційного підприємства (дані згідно з ЄДРПОУ), станом 
на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, НСЗУ, МОЗ. 

 

! 
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здоров’я зможуть укласти договори з Національною службою здоров’я України та 
отримувати пряме фінансування за надані послуги з Державного бюджету. 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливо 
продовжувати медичну реформу та подальший розвиток системи фінансування 
надання медичних послуг. Для об’єктивної оцінки реалізації завдання було 
запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити кількість 
закладів охорони здоров’я вторинної (спеціалізованої), третинної 
(високоспеціалізованої) та екстреної медичної допомоги, які мають статус 
комунального некомерційного підприємства (дані згідно з ЄДРПОУ). 

За результатами опрацювання даних за показником виявлено відмінність 
наданої інформації від МОЗ, НСЗУ та ОДА/КМДА. За погодженням з МОЗ 
пропонується при перегляді Порядку виключити МОЗ з переліку суб’єктів, які 
надають інформацію за показником, а залишити лише ОДА та НСЗУ. 
 

Звертаємо увагу, що при поданні інформації враховуються заклади охорони 
здоров’я, які надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, що 
отримали статус комунальних некомерційних підприємств і не перебували 
в стані припинення юридичної особи.  
 

 

Показник № 8: Забезпечення комп’ютеризації та реєстрації в електронній системі 

охорони здоров’я закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони здоров’я, які 

надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони здоров’я, які 

розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, але підпорядковані 

МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, приватних закладів охорони 

здоров’я): 
 

З метою об’єктивного відображення інформації показник № 8 було розділено 

на два підпоказники: 8.1 забезпечення комп’ютеризації закладів охорони здоров’я 

та 8.2 забезпечення реєстрації закладів охорони здоров’я в електронній системі 

охорони здоров’я. 

 

 

 

 

 
 

! 
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№ 8.1 Забезпечення комп’ютеризації закладів охорони здоров’я (крім закладів 

охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 

здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, але 

підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, приватних 

закладів охорони здоров’я) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Комп’ютеризація закладів охорони здоров’я є необхідним етапом для 
запровадження системи «Електронне здоров’я» (eHealth). Комп’ютери необхідні 
для роботи в медичній інформаційній системі (МІС). 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливо 
продовжувати формування доступної та спроможної мережі спеціалізованих 
закладів охорони здоров’я для надання якісних медичних послуг. Для об’єктивної 
оцінки реалізації завдання було запроваджено відповідний показник, який 
спрямований відобразити кількість закладів охорони здоров’я (крім закладів 
охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 
здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, але 
підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, приватних 
закладів охорони здоров’я), що відповідають мінімальним вимогам щодо 
комп’ютеризації закладів охорони здоров’я відповідно до вимог НСЗУ. 

 

Інформація за показником:  
- загальна кількість закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони 
здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 
здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, 
але підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, 
приватних закладів охорони здоров’я) станом на останній день періоду;   
- загальна кількість закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони 
здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 
здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, 
але підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, 
приватних закладів охорони здоров’я), що відповідають мінімальним 
вимогам щодо комп’ютеризації закладів охорони здоров’я відповідно до 
вимог НСЗУ, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА СМДА, НСЗУ, МОЗ. 
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  Звертаємо увагу, що враховуються заклади охорони здоров’я, які 
надають спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, що отримали 
статус комунальних некомерційних підприємств і не перебували в стані 
припинення юридичної особи.  

 

Рекомендації НСЗУ щодо комп’ютеризації: 
 У стаціонарі має бути щонайменше одне комп'ютеризоване робоче місце на 

відділення. А для приймальних відділень при потоці пацієнтів більше 100 на 
добу – від двох комп'ютеризованих місць. 

 В амбулаторії має бути одне комп'ютеризоване місце у консультативному 
кабінеті та у кожного реєстратора в реєстратурі. 

 Параклінічні відділення також мають бути облаштовані щонайменше одним 
комп'ютеризованим робочим місцем. 

№ 8.2 Забезпечення реєстрації в електронній системі охорони здоров’я закладів 

охорони здоров’я (крім закладів охорони здоров’я, які надають первинну 

медичну допомогу, та закладів охорони здоров’я, які розташовані на території 

областей, мм. Києва та Севастополя, але підпорядковані МОЗ, іншим 

центральним органам виконавчої влади, приватних закладів охорони здоров’я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Громадяни для укладання декларацій можуть обрати лікаря в будь-якому 
медичному закладі, який приєднаний до системи «Електронне здоров’я». 

Реєстрації закладу в електронній системі охорони здоров’я — це один із 
перших кроків після автономізації, який повинен зробити медичний заклад у рамках 

Інформація за показником:  

- загальна кількість закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони 
здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 
здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, 
але підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, 
приватних закладів охорони здоров’я) станом на останній день періоду;   
- загальна кількість закладів охорони здоров’я (крім закладів охорони 
здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 
здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, 
але підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, 
приватних закладів охорони здоров’я), що зареєстровані в електронній 
системі охорони здоров’я, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, НСЗУ, МОЗ. 

! 
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підготовки до роботи за договором з НСЗУ, що дозволить значно підвищити 
ефективність та прозорість системи охорони здоров’я. 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливо 
продовжувати формування доступної та спроможної мережі спеціалізованих 
закладів охорони здоров’я для надання якісних медичних послуг. Для об’єктивної 
оцінки реалізації завдання було запроваджено відповідний показник, який 
спрямований відобразити кількість закладів охорони здоров’я (крім закладів 
охорони здоров’я, які надають первинну медичну допомогу, та закладів охорони 
здоров’я, які розташовані на території областей, мм. Києва та Севастополя, але 
підпорядковані МОЗ, іншим центральним органам виконавчої влади, приватних 
закладів охорони здоров’я), що зареєстровані в електронній системі охорони 
здоров’я. 

 

Звертаємо увагу, що враховуються заклади охорони здоров’я, які надають 
спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу, що отримали статус 
комунальних некомерційних підприємств і не перебували в стані 
припинення юридичної особи.  

 

При цьому, слід зазначити, що інформація за показником, на нашу думку, не 
цілком об’єктивно відображає досягнення, адже реєстрацію в електронній системі 
охорони здоров’я лікар може здійснити, наприклад, з мобільного телефону. А також 
відсутні чіткі вимоги стосовно мінімальної кількості комп’ютерної техніки у 
відповідності до кількості лікарів. 

За погодженням з МОЗ пропонується при перегляді Порядку виключити МОЗ з 
переліку суб’єктів, які надають інформацію за показником, а залишити лише ОДА та 
НСЗУ. 

 

Показник № 9: Рівень охоплення щепленнями відповідно до річного календаря 

профілактичних щеплень в Україні 

 

 

 

 

 

 

 
 
Відповідно до Порядку проведення профілактичних щеплень в Україні та 

контролю якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів, затвердженого 

Інформація за показником:  

- загальна чисельність населення, що повинно зробити щеплення відповідно 

до затвердженого річного календаря профілактичних щеплень в Україні; 

- чисельність населення, що зробило щеплення відповідно до річного 

календаря профілактичних щеплень в Україні, станом на останній день 

періоду. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, НСЗУ, МОЗ. 

 

! 
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наказом МОЗ від 16.09.2011 № 595, календар профілактичних щеплень в Україні 
(далі – Календар) – нормативно-правовий акт центрального органу виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, 
яким встановлюються перелік обов'язкових профілактичних щеплень та оптимальні 
строки їх проведення. 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливо 
продовжувати працювати над підвищенням довіри людей до вакцинації. Близько 
95% населення повинно бути вакциновано відповідно до Календаря. В результаті 
планується зменшити кількість епідеміологічних спалахів на 30%. Для об’єктивної 
оцінки реалізації завдання було запроваджено відповідний показник, який 
спрямований відобразити чисельність населення, що зробило щеплення відповідно 
до річного календаря профілактичних щеплень в Україні. 

 

Звертаємо увагу, що інформація надається тільки про кількість обов’язкових 
профілактичних щеплення, які передбачені Календарем, безвідносно до 
кількості вакцинованих осіб. 
 

За погодженням з НСЗУ пропонується при перегляді Порядку виключити 
НСЗУ з переліку суб’єктів, які надають інформацію за показником, а залишити лише 
ОДА та МОЗ. 
 

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ 

(показник 10) 
 

Показник № 10: Протяжність автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформація за показником:  
- протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, що потребують ремонту, реконструкції, станом на 1 січня звітного 
року; 
- протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, на яких проведено капітальний ремонт, реконструкцію, 
наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду; 
- протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого 
значення, на яких проведено поточний (середній) ремонт, наростаючим 
підсумком з початку року станом на останній день періоду; 
- площа автомобільних доріг загального користування місцевого значення, 
на яких проведено ямковий та поточний дрібний ремонт, наростаючим 
підсумком з початку року станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінінфраструктури. 
 

! 



 

 

19 

 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про автомобільні дороги» до 
повноважень обласних та Севастопольської міської державних адміністрацій 
належить забезпечення сталого функціонування автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення. 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливим є 
продовження реалізації програми «Велике будівництво», створення якісної 
транспортної та соціальної інфраструктури. Для об’єктивної оцінки реалізації 
завдання було запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити 
стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення у регіонах. 

При опрацюванні показника СКМУ підготовлено пропозиції щодо 
запровадження Мінінфраструктури та Укравтодором додатково моніторингу 
виконання робіт на автомобільних дорогах загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у розрізі всіх 
джерел фінансування. 

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 
(показники 11-12) 

 

Показник № 11: Забезпечення прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного 

будівництва комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких 

перевищено на три та більше років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливим є 
продовження реалізації програми «Велике будівництво», створення якісної 
транспортної та соціальної інфраструктури. Для об’єктивної оцінки реалізації 
завдання було запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити 
стан прийняття в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва комунальної 

Інформація за показником:  
- кількість об’єктів незавершеного будівництва комунальної форми власності, 
проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше років, станом 
на останній день періоду; 
- кількість прийнятих в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва 
комунальної форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено 
на три та більше років, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінрегіон. 
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форми власності, проектний строк реалізації яких перевищено на три та більше 
років. 

З метою забезпечення об’єктивного подання даних важливо враховувати, що 
інформація за показником включає:  
- заклади освіти (дитсадки, ясла-садки, центри розвитку дитини, школа-дитсадок, 
школи- інтернати, ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ);  
- заклади охорони здоров’я (станції медичної допомоги, лікарні, амбулаторії, ФАПи, 
хоспіси, санаторії);  
- заклади соціального призначення (магазини, ринкові комплекси, готелі, 
кладовища, крематорії, територіальні центри соціального обслуговування, будинки 
нічного перебування, центри реінтеграції, соціальної адаптації, соціальні готелі, 
будинки інтернати загального та спеціального типу, центри зайнятості населення);  
- заклади культури (виставкові зали, бібліотеки, клубні приміщення, кінотеатри, 
театри, цирки, концертні зали);  
- заклади фізичної культури і спорту (спортивні зали, басейни криті й відкриті, 
стадіони, спортивні майданчики);  
- будівлі житлового призначення (гуртожитки, готелі);  
- об'єкти інфраструктури (крім доріг, мостів, шляхопроводів). 

До прийнятих в експлуатацію об’єктів незавершеного будівництва 
комунальної форми власності відносяться лише ті об’єкти, які відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання 
прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» отримали декларацію 
або сертифікат про готовність об’єкта до експлуатації. 
 

Інформація за показником 

Облдержадміністрація 1 Облдержадміністрація 2 

значення 
показника у 

попередньому 
періоді 

значення 
показника у 

звітному 
періоді 

значення 
показника у 

попередньому 
періоді 

значення 
показника у 

звітному 
періоді 

ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 ІІІ квартал 2019 IV квартал 2019 

Забезпечення прийняття в експлуатацію 
об’єктів незавершеного будівництва 
комунальної форми власності, 
проектний строк реалізації яких 
перевищено на три та більше років 

0 0 0 0 

кількість об’єктів незавершеного 
будівництва комунальної форми власності, 
проектний строк реалізації яких перевищено 
на три та більше років, станом на останній 
день періоду 

0 0 1278 1278 

кількість прийнятих в експлуатацію об’єктів 
незавершеного будівництва комунальної 
форми власності, проектний строк 
реалізації яких перевищено на три та 
більше років, станом на останній день 
періоду 

0 0 0 0 
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Неможливою є ситуація, коли на території області взагалі відсутні 
недобудовані об’єкти за показником (як подають деякі облдержадміністрації). Таких 
об’єктів за десятиліття назбиралося по країні тисячі й по більшості з них вже багато 
років ніякі роботи не проводяться. В дану звітність мають потрапляти всі такі об’єкти, 
які знаходяться у відповідному статусі з набуття незалежності України 1991 року. 

 
 

Показник № 12: Охоплення території області спроможними територіальними 

громадами, які мають високий та середній рівень спроможності відповідно до 

Методики формування спроможних територіальних громад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» перспективний план формування територій громад 
Автономної Республіки Крим, області розробляється Радою міністрів Автономної 
Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією згідно з 
методикою формування спроможних територіальних громад і охоплює всю 
територію Автономної Республіки Крим, області. 

Метою реформи місцевого самоврядування є, передусім, забезпечення його 
спроможності самостійно, за рахунок власних ресурсів, вирішувати питання 
місцевого значення. 

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливим є 
оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення 
адміністративно-територіального устрою. Для об’єктивної оцінки реалізації 

Інформація за показником:  
- кількість утворених спроможних об’єднаних територіальних громад станом 
на останній день періоду; 
- кількість утворених спроможних об’єднаних територіальних громад, які 
мають високий рівень спроможності відповідно до Методики формування 
спроможних територіальних громад, станом на останній день періоду; 
- кількість утворених спроможних об’єднаних територіальних громад, які 
мають середній рівень спроможності відповідно до Методики формування 
спроможних територіальних громад, станом на останній день періоду; 
- кількість утворених спроможних об’єднаних територіальних громад, які 
мають низький рівень спроможності відповідно до Методики формування 
спроможних територіальних громад, станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, Мінрегіон. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
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завдання було запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити 
охоплення території області спроможними територіальними громадами, які мають 
високий та середній рівень спроможності відповідно до Методики формування 
спроможних територіальних громад. 

Інформація за показником подається з урахуванням нової редакції Методики 
формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою 
Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 34, та враховує об’єднані територіальні 
громади, що включені до відповідних проектів перспективних планів. 

У результаті опрацювання даних за показником було виявлено, що вони є 
малодинамічними і мають високий рівень досягнення. Тому в подальшому за 
погодженням з Мінрегіоном цей показник пропонується переглянути. 
 

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ УКРАЇНИ 
(показник 13) 

 

Показник № 13: Сумарна потужність альтернативних джерел енергії (електричної 

та теплової) 

 

 

 

 

 

 

Відновлювана енергетика сприяє вирішенню екологічного питання та 
економічної незалежності домогосподарств, регіонів і країни. Екологічна ситуація є 
засадничою складовою розвитку регіону в частині збільшення його привабливості.  

Відповідно до цілей діяльності Кабінету Міністрів України важливим є 
підвищення енергоефективності за ланцюгом від виробництва до споживання 
енергії, стимулювання енергоефективних заходів, залучення інвестицій для 
впровадження енергоефективних та інноваційних технологій. Для об’єктивної 
оцінки реалізації завдання було запроваджено відповідний показник, який 
спрямований відобразити потужність альтернативних джерел енергії (електричної 
та теплової) у регіонах. 

З метою подання об’єктивної інформації за показником було уніфіковано 
критерії, які підлягають для інформуванню за показником: 

- альтернативні джерела енергії (об’єкти електроенергетики виробників 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії, виробники за «зеленим» 
тарифом або аукціонною ціною);  

Інформація за показником: енергія (електрична та теплова), що вироблена в 

регіоні з використанням альтернативних джерел енергії, наростаючим 

підсумком з початку року станом на останній день періоду. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, Мінекоенерго. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF#n10
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- об’єкти електроенергетики споживачів електричної енергії з 
альтернативних джерел енергії (приватні домогосподарства, енергетичні 
кооперативи); 

- об’єкти теплоенергетики, що виробляють теплову енергію з 
альтернативних джерел енергії. 

Інформація за показником подається про потужність (МВт), а не про обсяг 
виробленої енергії (кВт∙год).  

 
ДЕРЖГЕОКАДАСТР  

(показник 14) 
 

Показник № 14: Рівень інвентаризації земель регіону державної та комунальної 

власності 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідно до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476, інвентаризація 
земель проводиться з метою встановлення місця розташування об’єктів 
землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не 
використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим 
призначенням, виявлення і консервації деградованих сільськогосподарських угідь і 
забруднених земель, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, 
необхідних для ведення Державного земельного кадастру, здійснення державного 
контролю за використанням та охороною земель і прийняття на їх основі 
відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. 

Однією із цілей діяльності Кабінету Міністрів України є реалізація земельної 
реформи. З метою забезпечення процесу переходу до відкритого ринку землі було 
запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити рівень 
інвентаризації земель державної та комунальної власності у регіонах. 

З метою вироблення єдиного підходу до надання інформації за показником 
Держгеокадастром спільно з Мінекономіки та СКМУ проведено нараду щодо 

Інформація за показником:  

- загальна площа земель регіону державної та комунальної власності станом 

на 1 січня звітного року; 

- загальна площа інвентаризованих земель регіону державної та комунальної 

власності станом на останній день періоду. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, Держгеокадастр. 
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уточнення інформації за показником для керівників головних управлінь 
Держгеокадастру в областях та визначено алгоритм подання інформації: 

- інформація про загальну площу земель регіону державної та комунальної 
власності включає площу земельних ділянок державної та комунальної власності, 
відомості про які внесено до Державного земельного кадастру, та площу земель, 
відомості про які не внесено до Державного земельного кадастру, та подається за 
даними державної статистичної звітності станом на 01.01.2016. 

- інформація про загальну площу інвентаризованих земель регіону 
державної та комунальної власності визначається за даними Державного 
земельного кадастру, незалежно від того на підставі якої документації із 
землеустрою були внесені відомості про земельні ділянки до Державного 
земельного кадастру. 

 
Зверніть увагу, що Держгеокадастром на початку місяця, що настає за звітним 
кварталом, територіальним органам Держгеокадастру надаватиметься 
інформація, підготовлена на підставі Державного земельного кадастру. 
 

 
МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

КАЗНАЧЕЙСТВО 
(показник 15)  

 

Показник № 15 Виконання бюджетної програми «Державний фонд регіонального 

розвитку»: 
 

Особливістю програми «Державний фонд регіонального розвитку» є відхід від 
практики фінансування з державного бюджету переважно капітального та 
поточного ремонтів невзаємопов’язаних, маловартісних об’єктів бюджетної сфери, 
які домінують в переліках фінансування за кошти субвенції на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, і запровадження 
натомість фінансування проектів регіонального розвитку, відібраних на конкурсній 
основі відповідно до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх 
реалізації, об’єднаних єдиною метою з гарантією фінансування з державного 
бюджету та співфінансування з місцевих бюджетів. 

Відповідно до Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і 
проектів регіонального розвитку та проектів-переможців «Всеукраїнського 
громадського бюджету», що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 березня 2015 р. № 196, для проведення оцінки та попереднього 

! 



 

 

25 

 

конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів обласні, Київська та 
Севастопольська міські держадміністрації утворюють відповідні регіональні комісії.  

Одними з цілей діяльності Кабінету Міністрів України є створення якісної 
транспортної та соціальної інфраструктури, а також формування ефективного 
місцевого самоврядування. З метою забезпечення об’єктивної оцінки цих завдань 
було запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити 
ефективність виконання бюджетної програми «Державний фонд регіонального 
розвитку» у регіонах та країні в цілому. 

Ураховуючи специфіку та основні етапи програми «Державний фонд 
регіонального розвитку», цей показник був розділений на два підпоказники: 
 

Показник № 15.1: Підготовчий етап – оголошення та проведення конкурсного 

відбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація за показником:  
- оголошення про проведення оцінки та конкурсного відбору 
інвестиційних програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку у звітному році; 
- проведення оцінки та конкурсного відбору регіональною комісією 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку у звітному році; 
- формування за результатами оцінки та конкурсного відбору, проведених 
регіональною комісією, узагальненого переліку інвестиційних програм і 
проектів, що можуть реалізовуватися на відповідній території за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку у звітному році, та 
подання його в установленому порядку Мінрегіону; 
- схвалення комісією з оцінки та відбору інвестиційних програм та 
проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок 
коштів державного фонду регіонального розвитку, утвореною 
Мінрегіоном, оцінки та перевірки відповідності поданих обласними, 
Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями 
документів вимогам законодавства (крім пропозицій стосовно програм і 
проектів, що мають на меті розвиток спортивної інфраструктури, 
погоджених з МКМС, та проектів - переможців конкурсного відбору 
Всеукраїнський громадський бюджет”). 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінрегіон. 
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Дані по показнику подаються до початку спрямування асигнувань. 

 

Показник № 15.2: Етап фінансування – рівень використання коштів державного 

фонду регіонального розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дані по показнику подаються після спрямування Мінфіном асигнувань за 

бюджетною програмою. 
З метою подання об’єктивної інформації за показником звертаємо увагу, що  

 обсяг коштів, передбачений розподілом на відповідний рік за загальним та 
спеціальним фондом – це обсяг коштів, який затверджено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України; 

 обсяг спрямованих асигнувань – це обсяг коштів, який отримано на рахунок 
розпорядника бюджетних коштів ІІ рівня; 

 обсяг касових видатків – це обсяг коштів, які перераховано замовником на 
рахунки постачальників та/або підрядників за виконані роботи й надані послуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація за показником:  

- обсяг коштів, передбачений розподілом на відповідний рік за загальним та 

спеціальним фондом; 

- обсяг спрямованих асигнувань наростаючим підсумком з початку року 

станом на останній день періоду; 

- обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року станом на 

останній день періоду. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Казначейство. 

 



 

 

27 

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

КАЗНАЧЕЙСТВО 

(показник 16) 
 

 

Показник № 16: Рівень використання коштів дорожнього фонду, передбачених 

для будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 2 Порядку спрямування коштів державного 
дорожнього фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  
20 грудня 2017 р. № 1085 одним із напрямів спрямування бюджетних коштів є 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах. 

Однією із цілей діяльності Кабінету Міністрів України є створення якісної 
транспортної та соціальної інфраструктури. З метою забезпечення об’єктивної 
оцінки завдань було запроваджено відповідний показник, який спрямований 
відобразити стан використання коштів дорожнього фонду, передбачених для 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених 
пунктах. 

У процесі опрацювання інформації за показником було виявлено, що 
інформація по «обсягу коштів, передбачених розподілом на відповідний рік по 
загальному та спеціальному фондах» та «обсягу спрямованих асигнувань 
наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду» 
надавалася відповідальними суб’єктами за 2019 рік, а по «обсягу касових видатків 

Інформація за показником:  

- обсяг коштів, передбачених розподілом на відповідний рік за загальним та 

спеціальним фондом; 

- обсяг спрямованих асигнувань наростаючим підсумком з початку року 

станом на останній день періоду; 

- касові видатки наростаючим підсумком з початку року станом на останній 

день періоду. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Казначейство. 
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наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду» – в тому 
числі, з перехідними залишками попередніх років. 

Важливо, що подальшому інформація по показнику має подаватися з 
урахуванням перехідних залишків. 

З метою подання об’єктивної інформації за показником звертаємо увагу, що:  

 обсяг коштів, передбачений розподілом на відповідний рік за загальним та 
спеціальним фондом – це обсяг коштів, який затверджено розпорядженням 
Кабінету Міністрів України; 

 обсяг спрямованих асигнувань – це обсяг коштів, який отримано на рахунок 
розпорядника бюджетних коштів ІІ рівня; 

 обсяг касових видатків – це обсяг коштів, які перераховано замовником на 
рахунки постачальників та/або підрядників за виконані роботи й надані 
послуги. 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

(показники 17-21) 

Показник № 17: Рівень надходжень податку на доходи фізичних осіб на одну 

особу наявного населення станом на 1 січня попереднього року 

 

 

 

 

 
 

 
 

Прямі податки є вагомим засобом формування доходів бюджету Україні. Крім 
того, прямі податки є важливим інструментом державного регулювання доходів 
платників, інвестицій, нагромадження капіталу, ділової активності, сукупного 
споживання та інших важливих чинників цілісності, стабільності та розвитку 
суспільства. Одним із головних елементів податкової системи України є прибуткове 
оподаткування громадян, зокрема податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). 

Основною метою введення податку з доходів фізичних осіб є забезпечення 
надходжень та створення рівно напруженого податкового тиску на основі прямого 
визначення доходів платника податків. Розміри ставок ПДФО визначені у ст. 167 
Податкового кодексу України. 

З метою забезпечення об’єктивної оцінки надходжень податку на доходи 
фізичних осіб в регіонах було запроваджено відповідний показник, який 

Інформація за показником:  

- обсяг податку на доходи фізичних осіб на одну особу станом на звітну дату; 

- обсяг податку на доходи фізичних осіб на одну особу у відповідному періоді 

попереднього року. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінфін. 
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спрямований відобразити стан справ шляхом порівняння обсягу податку на доходи 
фізичних осіб на одну особу станом на звітну дату з обсягом податку на доходи 
фізичних осіб на одну особу у відповідному періоді попереднього року. 
 

Показник № 18: Рівень виконання доходів загального фонду зведеного бюджету 

області, мм. Києва та Севастополя (без міжбюджетних трансфертів) 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Виконання бюджету за доходами є важливим етапом бюджетного процесу. 
Виконати бюджет за доходами означає в повному обсязі мобілізувати податки, 
збори та інші обов’язкові платежі, а також розподілити їх між рівнями бюджетної 
системи відповідно до бюджетного законодавства 

З метою забезпечення об’єктивної оцінки виконання доходів загального 
фонду зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя було запроваджено 
відповідний показник, який спрямований відобразити інформацію про обсяг коштів, 
затверджений місцевими радами на відповідний рік (з урахуванням змін), та обсяг 
надходження коштів наростаючим підсумком з початку року станом на звітну дату.  

 

Показник № 19: Обсяг доходів зведеного бюджету області, мм. Києва та 

Севастополя (без міжбюджетних трансфертів) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Інформація за показником:  
- обсяг коштів, затверджений місцевими радами на відповідний рік (з 
урахуванням змін); 
- обсяг надходження коштів наростаючим підсумком з початку року станом на 
звітну дату. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінфін. 

Інформація за показником:  
- обсяг надходження коштів загального фонду наростаючим підсумком з 
початку року станом на звітну дату; 
- обсяг надходження коштів загального фонду наростаючим підсумком з 
початку року у відповідному періоді попереднього року; 
- обсяг надходження коштів спеціального фонду наростаючим підсумком з 
початку року станом на звітну дату; 
- обсяг надходження коштів спеціального фонду наростаючим підсумком з 
початку року у відповідному періоді попереднього року. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінфін. 
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Відповідно до статті 6 Бюджетного кодексу України зведений бюджет є 
сукупністю показників бюджетів, що використовуються для аналізу та 
прогнозування економічного і соціального розвитку держави. 

З метою відслідковування стану економічного та соціального розвитку 
держави в цілому було запроваджено відповідний показник, який спрямований 
відобразити обсяг доходів зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя. 

 

 

Показник № 20: Обсяг капітальних видатків зведеного бюджету області, мм. Києва 

та Севастополя 

 

 

 

 

 

 

 
 

Відповідно до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків 
бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету 
капітальні видатки – це видатки, які спрямовуються на придбання основного 
капіталу (обладнання і предметів довгострокового користування), необоротних 
активів (у тому числі землі, нематеріальних активів тощо), на капітальні інвестиції, 
капітальний ремонт; на створення державних запасів і резервів; на придбання 
капітальних активів; невідплатні платежі, компенсацію втрат, пов'язаних з 
пошкодженням основного капіталу.  

З метою забезпечення формування загальної картини щодо витрачання 
бюджетних коштів у регіонах відповідно до кошторисних асигнувань було 
запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити обсяг 
капітальних видатків зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя 
шляхом порівняння обсягу касових видатків наростаючим підсумком з початку року 
станом на звітну дату з обсягом касових видатків наростаючим підсумком з початку 
року у відповідному періоді попереднього року. 

 
 
 
 
 

 

Інформація за показником:  
- обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року станом на 
звітну дату; 
- обсяг касових видатків наростаючим підсумком з початку року у 
відповідному періоді попереднього року. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінфін. 



 

 

31 

 

Показник № 21: Рівень надходження плати за землю (земельного податку та 

орендної плати) до зведеного бюджету області, мм. Києва та Севастополя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до Податкового кодексу України земельний податок – 
обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та 
земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. 

Однією із цілей діяльності Кабінету Міністрів України є реалізація земельної 
реформи. З метою вивчення ситуації щодо оподаткування землі було запроваджено 
відповідний показник, який спрямований відобразити рівень надходження плати за 
землю (земельного податку та орендної плати) до зведеного бюджету області,  
мм. Києва та Севастополя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Інформація за показником:  

- обсяг надходження плати за землю наростаючим підсумком з початку року 

на звітну дату; 

- обсяг надходження плати за землю наростаючим підсумком з початку року у 

відповідному періоді попереднього року. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінфін. 

 



 

 

32 

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ  

ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

(показники 22-23) 
 

Показник № 22: Вартість закупівель, проведених обласними, Київською та 

Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами 

та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх 

управління, в електронній системі закупівель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законом України «Про публічні закупівлі» визначено правові та економічні 
засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб 
держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад.  

З метою вивчення стану щодо забезпечення ефективного та прозорого 
здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних 
закупівель у регіонах було запроваджено відповідний показник, який спрямований 
відобразити вартість закупівель, проведених обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами 

Інформація за показником:  
- сума коштів за договорами, укладеними обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать 
до сфери їх управління, в електронній системі закупівель наростаючим 
підсумком з початку року станом на останній день періоду; 
- сума коштів за договорами, укладеними обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать 
до сфери їх управління, без застосування електронної системи закупівель 
наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду; 
- сума коштів за договорами, укладеними обласними, Київською та 
Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними 
підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які належать 
до сфери їх управління, усього наростаючим підсумком з початку року 
станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінекономіки. 
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та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх 
управління, в електронній системі закупівель. 

Зверніть увагу, що: 
- для надання інформації «сума коштів за договорами, укладеними 
обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх 
структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які 
належать до сфери їх управління, в електронній системі закупівель наростаючим 
підсумком з початку року станом на останній день періоду» взято дані за 
процедурами: відкриті торги, відкриті торги з публікацією англійською мовою, 
переговорна процедура для потреб оборони, допорогові закупівлі виключно за 
завершеними лотами виходячи з дати публікації договору з розрахунку його 
початкової суми;   
- для надання інформації «сума коштів за договорами, укладеними 
обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх 
структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які 
належать до сфери їх управління, без застосування електронної системи 
закупівель наростаючим підсумком з початку року станом на останній день 
періоду» взято дані за процедурами: переговорна процедура, переговорна 
процедура за нагальною потребою, процедура звітування про укладений договір 
виключно за завершеними лотами виходячи з дати публікації договору з розрахунку 
його початкової суми (ОДА додають також суму договорів про закупівлю, 
інформація щодо яких відсутня в електронній системі закупівель). 

З метою подання об’єктивної інформації за показником Мінекономіки, СКМУ, 
ДП «Прозорро», Transparency International Україна спільно з обласними та 
Київською міською державними адміністраціями провели селекторну нараду щодо 
узгодження даних. А також було виписано алгоритм роботи з аналітичним модулем 
bi.prozorro.org, який наведено нижче. 
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Алгоритм обчислення суми коштів за договорами в електронній системі та без її 
використання:  

1. Зайдіть на головну сторінку https://bi.prozorro.org  
 

 

 
2. Перейдіть на додаток «Етап закупівель 2019-2020» і виберіть лист «Відбори» 
 

 
 

 

 

 

https://bi.prozorro.org/
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3. Оберіть на листі «Відбори»: 
           Статус лота: Завершений лот закупівлі 
           Процедури закупівлі (Тип методу закупівлі): Відкриті торги, Відкриті торги із 

публікацією англійською мовою, Допорогові закупівлі, Е-каталоги, Закупівлі за 
рамковою угодою, Переговорна процедура для потреб оборони 
 

 
 

4. Перейдіть на вкладку «Selections» 
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5. Знайдіть вимір «Дата публікації договору», при цьому перевірите чи наявна  
відмітка біля App dimensions Show fields.  
 

 
 

 

6. Оберіть всі дати за звітний період 
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7. Якщо Ви надали інформацію щодо вашої ієрархії, Ви можете скористатися 
виміром Головний орган, проте переконайтеся в тому, що всі ЄДРПОУ, які вам 
належать, потраплять у вибірку. Якщо ж ні – доведеться обирати всі ЄДРПОУ вручну. 
 

 
 

8. Перейдіть на сторінку «Тендери/Лоти» 
 

 
 
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Ioy0DaggKk9o1mLgJpDN-tkdU-UgBIKD/edit#bookmark=id.3znysh7
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9. Знайдіть там значення «Початкова сума договору» 
 

 
 

Саме ця сума Вам потрібна. Для четвертого кварталу алгоритм залишається 
аналогічним, змінюється лише дата публікації на >31.12.2018 <01.01.2020  
 

Пропонується при перегляді Порядку додатково включити до списку 

відповідальних за подання інформації за показником ДП «Прозорро». 

 
 

Показник № 23: Відкриті торги, які проводяться обласними, Київською та 

Севастопольською міськими держадміністраціями, їх структурними підрозділами 

та підприємствами, установами, організаціями, які належать до сфери їх 

управління 
 

Відповідно до статті 20 розділу IV Закону України «Про публічні закупівлі» 
відкриті торги є основною процедурою закупівлі. Під час проведення відкритих 
торгів тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи. Для 
проведення відкритих торгів має бути подано не менше двох тендерних пропозицій. 

Пропонується при перегляді Порядку виключити АМКУ з переліку суб’єктів, які 
надають інформацію за показником, залишити ОДА та додатково включити 
Мінекономіки та ДП «Прозорро». 
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Показник № 23.1: Відкриті торги, що відбулися, – середня кількість учасників 

відкритих торгів 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зверніть увагу, що для надання інформації «середня кількість учасників на 

одну закупівлю в електронній системі закупівель, у відкритих торгах, які проведені 

обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх 

структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які 

належать до сфери їх управління» за показником 23.1 взято дані за процедурами: 

відкриті торги, відкриті торги з публікацією англійською мовою за датою 

публікації договору по завершених лотах та розраховувався як кількість 

пропозицій, поділена на кількість лотів.  

З метою подання об’єктивної інформації за показником Мінекономіки, СКМУ, 

ДП «Прозорро», Transparency International Україна спільно з обласними та 

Київською міською державними адміністраціями провели селекторну нараду щодо 

узгодження даних. А також було виписано алгоритм роботи з аналітичним модулем 

bi.prozorro.org, який наведено нижче. 
 

Алгоритм щодо обрахування середньої кількості пропозицій  
 

Всі фільтри, крім «Тип методу закупівлі», залишаються аналогічними із 

попередніми. У фільтрі «Тип методу закупівлі» обрати лише «Відкриті торги» та 

«Відкриті торги з публікацією англійською мовою». 

 

 

 

 

Інформація за показником: середня кількість учасників на одну закупівлю в 

електронній системі закупівель, у відкритих торгах, які проведені обласними, 

Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, їх 

структурними підрозділами та підприємствами, установами, організаціями, які 

належать до сфери їх управління. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінекономіки. 
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Перейти на сторінку «Показник» і взяти значення із показника «Пропозиції на 

торги». 

 
 
 

Показник № 23.2: Відкриті торги, які оскаржені учасниками в Антимонопольному 

комітеті, — частка задоволених Антимонопольним комітетом скарг на відкриті 

торги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Інформація за показником:  
- кількість скарг, поданих до Антимонопольного комітету на відкриті торги, 
які проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, 
установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, 
наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду; 
- кількість скарг, задоволених Антимонопольним комітетом, на відкриті 
торги, які проведені обласними, Київською та Севастопольською міськими 
держадміністраціями, їх структурними підрозділами та підприємствами, 
установами, організаціями, які належать до сфери їх управління, 
наростаючим підсумком з початку року станом на останній день періоду. 
Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Антимонопольний 
комітет. 
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З метою подання об’єктивної інформації за показником Мінекономіки, СКМУ, 

ДП «Прозорро», Transparency International Україна спільно з обласними та 

Київською міською державними адміністраціями провели селекторну нараду щодо 

узгодження даних. А також було виписано алгоритм роботи з аналітичним модулем 

bi.prozorro.org, який наведено нижче. 
 

Алгоритм щодо обрахування кількості скарг  
 

1. Видаліть всі фільтри, крім «Тип методу закупівлі» і «Організатори» 
 

 
 

2. Перейдіть на сторінку «Аналіз вимог і скарг» 

 

 

https://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/ECFmFj/state/analysis
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3. Оберіть на ній поле «Скарги» 
 

 
 

4. Зайдіть у розширені відбори і знайдіть там поле «Дата Скарги» (відповідає за 
дату, коли востаннє змінився статус скарги) 
 
 

 
 

5. Оберіть у полі необхідний період. Для цього потрібно натиснути на елемент 
«лупа» і задати необхідний період. Наприклад, якщо нас цікавлять лише скарги, що 
перейшли в статус «Задоволено» або «Не задоволено» у останньому кварталі, 
потрібно у пошуку ввести запит >=01.10.2019<01.01.2020. Тобто вибрати всі дати  
з 1 жовтня 2019 (включно) до 1 січня 2020 року (не включно). Аналогічно, якщо 
потрібно обрати всі скарги, що перейшли в статус «Задоволено» або  
«Не задоволено» за весь рік, запит буде виглядати >=01.01.2019<01.01.2020 
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Після введення періоду потрібно натиснути Ентер і натиснути на зелену відмітку. 
 

 
 

6. Натисніть на сектор «Задоволено» і запишіть число задоволених скарг (в 
даному випадку 103) 
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7. Натисніть на сектор «Не задоволено» і запишіть число незадоволених скарг (в 
даному випадку 66) 
 

 
 

8. Розділіть кількість задоволених скарг на загальну кількість задоволених і не 
задоволених скарг. В даному випадку буде 103/(66+103)*100% = 60,9% 
 

 

Загальний алгоритм дій для подання інформації за показниками 22-23 

Для того, щоб швидко відбирати всіх підпорядкованих замовників і робити 
їхній аналіз у модулі аналітики був розроблений функціонал ієрархії. Наприклад, 
якщо потрібно обрати всіх підпорядкованих замовників КМДА (і відповідно їх 
закупівлі), достатньо обрати КМДА у фільтрах. 

 

 
 

Проте, щоб результати аналітики були коректні, потрібно, щоб ієрархія у 
модулі аналітики була актуальною. 

 
 

https://bi.prozorro.org/
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Часті запитання: 
Як підтримувати актуальну ієрархію у модулі аналітики? 
Що робити, якщо замовник тепер підпорядковується іншому головному органу? 
Як зрозуміти, які замовники на даний момент закріплені за ОДА в модулі аналітики? 
Кому підпорядкувати РДА? 
Що робити, якщо код ЄДРПОУ починається із «0» і цей «нуль» зникає при внесенні 
коду ЄДРПОУ у Excel? 
 
Як підтримувати актуальну ієрархію у модулі аналітики? 

Щоб підтримувати ієрархію в актуальному стані, потрібно висилати оновлену 
ієрархію щоразу, як відбувається зміна у структурі підпорядкування. 
Пошта, на яку висилати: pavliuk@ti-ukraine.org 
Приклад структури: за посиланням 
Опис полів: 

 Код організатора – код ЄДРПОУ підпорядкованого замовника. 
 Коротка назва – назва Замовника. Можна використовувати і прийняті 

скорочені назви замовника (ДНЗ, НВК і т.п). 
 Другорядний орган – проміжна ланка між замовником і найвищою по ієрархії 

структурою. Наприклад, «Департамент охорони здоров’я».  
 

Зауваження! У випадку відсутності проміжної ланки у Другорядний орган слід 
писати те, що й у колонку Головний орган. 

 Головний орган – найвища по ієрархії структура, якій підпорядковуються 
організатори. Наприклад, «Харківська ОДА». 

 Функції замовників (необов’язкове для заповнення) – додаткове групування 
Замовників. Найчастіше використовують, щоб класифікувати замовників по 
функціях, які вони здійснюють.  

 

Що робити, якщо замовник тепер підпорядковується іншому головному органу? 
Припустимо, Ви представник КМДА. У вас раніше у структурі Департаменту 

охорони здоров’я була лікарня №00000. Тепер вона підпорядковується 
Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА. 

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/19zkp5S33u7cFqs6lrLILxyYTJoTlHe9QNbTPFcN8JoU/edit#bookmark=id.vkdai7b73pfr
https://docs.google.com/document/d/19zkp5S33u7cFqs6lrLILxyYTJoTlHe9QNbTPFcN8JoU/edit#bookmark=id.69n4cgkuatmn
https://docs.google.com/document/d/19zkp5S33u7cFqs6lrLILxyYTJoTlHe9QNbTPFcN8JoU/edit#bookmark=id.p00d7a6rw4hh
https://docs.google.com/document/d/19zkp5S33u7cFqs6lrLILxyYTJoTlHe9QNbTPFcN8JoU/edit#bookmark=id.2konep5ry0ko
https://docs.google.com/document/d/19zkp5S33u7cFqs6lrLILxyYTJoTlHe9QNbTPFcN8JoU/edit#bookmark=id.7j1r21pqxkuz
https://docs.google.com/document/d/19zkp5S33u7cFqs6lrLILxyYTJoTlHe9QNbTPFcN8JoU/edit#bookmark=id.7j1r21pqxkuz
mailto:pavliuk@ti-ukraine.org
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kATJ7DDjyEaL4XpIaywT-yP7u-P5nFD1ZeUKhBen-Ug/edit#gid=0


 

 

46 

 

Щоб «виключити» замовника із вашої ієрархії, потрібно у файлі із оновленою 
ієрархією вказати, кому тепер підпорядковується цей замовник.  
 

Код організатора Коротка назва Другорядний орган Головний орган 

00000000 лікарня №00000 Департамент охорони здоров’я Київська ОДА 

 

Як зрозуміти, які Замовники на даний момент закріплені за ОДА в модулі 
аналітики? 

Щоб зрозуміти, які Замовники на даний момент закріплені за ОДА у модулі 
аналітики найкраще зберігати у себе файл із структурою і підтримувати її в 
актуальному стані (після кожного листа на pavliuk@ti-ukraine.org вносити відповідні 
зміни у структуру – додавання/видалення/оновлення).  
 

Якщо такий файл відсутній, його потрібно сформувати. Найшвидший варіант: 
1. Перейдіть у додаток «Етап закупівель (всі роки)»  
2. Перейдіть на сторінку Організатори 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pavliuk@ti-ukraine.org
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3. Перейдіть у розширені відбори 
 

 
 

4. Оберіть відповідну адміністрацію  
 

 
 

5. Натисніть правою кнопкою на таблиці, на сторінці Організатори, оберіть 
«Экспортировать» – «Экспортировать данные»  
 

 
 

Зауваження! Завантажений список буде містити лише тих Замовників, що 
відображали свої закупівлі у Прозорро. 
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Кому підпорядкувати РДА? 
Якщо Ви надалі хочете відстежувати ефективність закупівель РДА області, 

пропонується їх об’єднати під одним «Головним органом». Наприклад, для 
Херсонської області, «Головний орган» для РДА можна назвати «РДА Херсонської 
області». 
 

Структура зараз 

Код 
організатора Коротка назва 

Другорядний 
орган 

Головний 
орган 

03198184 
Управління соціального захисту населення 
Генічеської районної державної адміністрації Генічеська РДА 

Херсонська 
ОДА 

 

Структура після змін 

Код 
організатора Коротка назва 

Другорядний 
орган Головний орган 

03198184 
Управління соціального захисту населення 
Генічеської районної державної адміністрації Генічеська РДА 

РДА Херсонської 
області 

 
Що робити, якщо код ЄДРПОУ починається із «0» і цей «нуль» зникає при внесенні 
коду ЄДРПОУ у Excel? 

Бувають випадки, коли код Замовника починається із 0 (наприклад, 
00032458). Якщо цей код внести в Excel, він буде відображати його як 32458. 
 

Щоб у Excel відображався коректний код (із нулями), потрібно змінити формат 
комірок, у які вносяться коди ЄДРПОУ. В даному випадку, задати формат «текст». 
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МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
(показник 24) 

 

Показник № 24: Прострочена кредиторська заборгованість з виплати заробітної 

плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, які утримуються за 

рахунок коштів місцевих бюджетів 

 

 

 

 

 
 

З метою моніторингу ситуації стосовно вжитих заходів у регіонах щодо 
забезпечення своєчасних розрахунків по оплаті праці працівникам бюджетних 
установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, було 
запроваджено відповідний показник, який спрямований відобразити дані про 
наявність простроченої кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати  
(з нарахуваннями) працівникам таких бюджетних установ. 

 

СЕКРЕТАРІАТ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
(показник 25) 

 

Показник № 25: Виконання доручень Прем’єр-міністра України 

 

 
 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 
місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень 
відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та підзвітні і підконтрольні йому. 

Однією з цілей діяльності Кабінету Міністрів України є вдосконалення системи 
державного управління задля ефективного використання ресурсів на утримання 
органів виконавчої влади. З метою оцінки стану виконавської дисципліни та 
інституційної спроможності місцевих органів виконавчої влади було запроваджено 
відповідний показник, який спрямований відобразити стан виконання доручень 
Прем’єр-міністра України ОДА та КМДА. 

Інформація за показником готується Директоратом координації та оцінки 
регіональної політики СКМУ на основі даних про стан виконання доручень 
місцевими державними адміністраціями протягом звітного періоду. 
 

Інформація за показником: обсяг простроченої кредиторської заборгованості з 

виплати заробітної плати (з нарахуваннями) працівникам бюджетних установ, 

які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, станом на звітну дату. 

Відповідальні за подання даних: ОДА, КМДА, СМДА, Мінфін. 

Відповідальний за подання даних: СКМУ. 


