
Конкурс 

“Прозорість місцевих бюджетів” 

Інформаційна сесія 2 лютого 2021 р.



МЕТА КОНКУРСУ

відбір ОГС (чи партнерства ОГС), яка спроможна:

• забезпечити внесок в успішну реалізацію заходів 
програми DOBRE;

• підтримувати функціонування в 25-ти 
територіальних громадах-партнерах програми 
DOBRE механізми прозорості бюджетного 
процесу, використання коштів місцевого 
бюджету;



УМОВИ

Хто може подавати заявки?

• ОГС зі статусом неприбуткових та є юридичними особами;

• ОГС має спроможність здійснювати свою діяльність на 
території 25-ти територіальних громад-партнерів програми 
DOBRE в Запорізькій, Чернівецькій та Чернігівській 
областях

Який розмір гранту?

• 1 грант розміром від $50 000 до $121 400



УМОВИ

Хто може подавати заявки?

• Варіант перший: ОГС самостійно від свого імені 
подає заявку 

• Варіант другий: у випадку партнерства ОГС заявку 
подає одна організація від імені партнерства, а у 
разі присудження гранту з цією ОГС укладатиметься 
грантова угода



УМОВИ

Яка тривалість проекту?

• Діяльність має бути завершена не пізніше                 
31 березня 2022 року

• підписання грантового контракту не раніше                
1 квітня 2021 року

До якого терміну приймаються заявки?

• заявки мають надійти не пізніше 12:00 години       
18 лютого 2021 року



КЛЮЧОВІ 
КОМПОНЕНТИ

Практика «Бюджет для громадян
• це спрощена та позбавлена технічної мови

презентація інформації про бюджет громади
для її жителів:

• про всі ключові елементи бюджету,

• як формується і приймається місцевий
бюджет, 

• яким є фінансовий стан громади,

• значення бюджетної термінології. 

І все це просто і зрозуміло.



КЛЮЧОВІ 
КОМПОНЕНТИ

Оцінка прозорості місцевих 
бюджетів
Проведення оцінки прозорості місцевих 
бюджетів 100 територіальних громад-
партнерів за визначеною методологією:

• охоплення всіх стадій бюджетного 
процесу;

• три параметри: відкритість 
інформації; прозорість рішень; 
використання інноваційних 
практик;

• 139 критеріїв.



ЩО МАЄ РОБИТИ ОГС?

• Провести у 25 територіальних громадах 
презентацію механізмів забезпечення прозорості 
місцевого бюджету і практики «бюджет для 
громадян»

• Провести три тренінги з питань забезпечення 
прозорості бюджету (по одному в кожні області) 
для представників територіальних громад

• Надати допомогу 25-ти територіальним громадам впровадити практику «бюджет 
для громадян»



ЩО МАЄ РОБИТИ ОГС?

• Провести оцінку прозорості бюджетів 100 
територіальних громад за визначеною методологією

• Надати рекомендації 100 територіальним громадам 
про підвищення рівня прозорості їх місцевих бюджетів

• Надати консультації з розроблення планів підвищення 
прозорості

• Надати допомогу 25-ти територіальним громадам 
впровадити практику «бюджет для громадян»

• У координації з регіональними ОГС-партнерами програми DOBRE надати 
підтримку місцевим ОГС, громадянам у здійсненні моніторингу бюджетного 
процесу



Процедура подання та оцінки заявок


