
ПРОПОЗИЦІЇ

 Як вирішити проблеми неефективного витрачання бюджетних коштів (коштів громади) та
корупції в комунальних підприємствах м. Херсона

Пропозиції ГО «Розвиток» зроблені на основі аналізу діяльності МКП «Гарантія», де є відкриті 
кримінальні провадження, відповідей на запити організації щодо діяльності структурних підрозділів  
Херсонського міськвиконкому з забезпечення ефективності витрачання бюджетних коштів (коштів 
громади),  нормативних документів Херсонської міської ради та законодавства України, а також аналізу
розслідувань громадськості та повідомлень ЗМІ про факти корупції в комунальній сфері міста.  

Проблема Що пропонується для
ефективного вирішення

проблеми

Які документи (проекти рішень,
пропозиції  тощо) підготовлені 

Непрозора діяльність 
комунальних 
підприємств м. Херсона 
та, відповідно, відсутність 
дієвого контролю за 
ефективністю витрачання 
бюджетних коштів з боку 
громади міста

Прийняти рішення міської ради про
затвердження Порядку

інформування про діяльність

комунальних підприємств

Херсонської  міської ради (ХМР) 
згідно статті 78 Господарського 
Кодексу України

https  ://  hgi  .  org  .  ua  /  news  .  php  ?  id  =3248

Прийнято розпорядження 
міського голови 
Розпорядження міського голови 
№3р від 20 січня 2020 р. (дата 
публікації:21 січня 2020 р.)
Про оприлюднення інформації щодо 
діяльності комунальних підприємств 
територіальної громади м. Херсона

Тепер потрібен ефективний 
контроль за виконанням рішення.

 

ГО «Розвиток! надано проект рішення 
«Порядок інформування про 
діяльність комунальних підприємств 
Херсонської  міської ради» згідно 
статті 78 Господарського Кодексу України
(за прикладом Миколаївської міської 
ради)

всім головам депутатських комісій 
ХМР

лист № 1 від 4 грудня 2019 року

лист №2 від 02 січня 2020 року

а також міському голові 

лист №1-16/12  від 16 грудня 2019

Відсутність дієвого 
контролю за ефективністю
витрачання бюджетних 
коштів з боку виконавчих 
органів, яким 
підпорядковані комунальні 
підприємства та з боку 
депутатського корпусу

Удосконалити «Порядок
складання, затвердження та 
контролю  виконання 
фінансових планів  підприємств 
комунальної власності 
територіальної громади  м. 
Херсона» (Порядок) 

№ 171 від 17.05.2016р.

Підготовлені пропозиції до Порядку 
№ 171 від 17.05.2016р.

1. До проекту фінансового плану 
підприємства мають додаватися:

 Кошторис витрат (за рахунок 
бюджетних коштів) по видам робіт 

 Інформація про доброчесність 
підрядників, які були залучені до 
виконання робіт в минулому році 
(чи не має кримінальних 
проваджень та ризиків)

 Інформація  про наявність 
відкритих кримінальних 
проваджень щодо господарської 
діяльності

2. Структурний підрозділ, який 
контролює діяльність КП 

має аналізувати та узгоджувати  
заплановані витрати (за рахунок 
бюджетних коштів) згідно наданих 
кошторисів та перевіряти 
інформацію про доброчесність 
підрядників, які були залучені  до 
виконання робіт,  послуг та поставки
товарів за бюджетні кошти

https://hgi.org.ua/news.php?id=3248
http://www.city.kherson.ua/acts/r3-2020.ZIP
http://www.city.kherson.ua/acts/r3-2020.ZIP
http://www.city.kherson.ua/acts/r3-2020.ZIP


Проблема Що пропонується для
ефективного вирішення

проблеми

Які документи (проекти рішень,
пропозиції  тощо) підготовлені 

3. Управління економічного розвитку
аналізує і раз на рік представляє 
громаді інформацію щодо 
доцільності  функціонування КП, яке 
існує за бюджетні кошти (соціальний,
розвитковий, екологічний, культурний
ефект) та відповідно узгоджує 
фінплани КП при наявності  таких  
ефектів 

4. Відділ з питань 
запобігання,  виявлення 
корупції  та внутрішнього аудиту

Додатково перевіряє та узгоджує 
якість обґрунтування витрат в 
комунальних підприємствах, у яких 
є відкриті кримінальні провадження 
щодо господарської діяльності.   
Профільна депутатська комісія  
та комісія з питань бюджету і 
фінансів міської ради узгоджують 
фінплани КП при наявності всіх 
узгоджувальних підписів 
відповідальних осіб виконкому та 
наявності на сайті міської ради всієї 
інформації  та  звітів КП, згідно ст. 
78 Господарського Кодексу.

Неякісне виконання 
структурними 
підрозділами 
міськвиконкому своїх 
обов’язків згідно 
Положень   

Оприлюднити на сайті 
Херсонської міської ради повну 
інформацію  про кожний 
структурний підрозділ :  
Положення,  перелік 
законодавства, згідно якого діють 
підрозділи, перелік комунальних 
підприємств,  діяльність яких 
координують  тощо (за прикладом 
Інформаційної бази «Влада і 
громада») 

Зобов’язати структурні 
підрозділи Херсонської міської 
ради (ХМР) раз на рік  звітувати 
громаді про свою діяльність згідно 
кожного пункту Положення та 
оприлюднювати дану інформацію 
на сайті ХМР 

Ще в 2003 році Громадська 
організація  «Розвиток» розробила 
повну системну інформацію про місцеве 
самоврядування (Інформаційна база  
«Влада і Громада»), яка неодноразово 
надавалася депутатському корпусу та 
керівникам міста і виконкому

 https  ://  hgi  .  org  .  ua  /?  ch  =  pr  _  vig

В базі «Влада і громада» структура 
Херсонської міської ради та її 
виконавчих органів  представлена у 
вигляді інтерактивної схеми, в якій 
послідовно можна відкрити повну 
інформацію про кожний структурний 
підрозділ, починаючи від повного 
положення, до законодавства, яким 
керується підрозділ та програми які він 
координує тощо тощо .  

Відсутність належного 
оперативного та 
стратегічного реагування 
на факти неефективного 
витрачання бюджетних 
коштів та  корупційних 
діянь з боку Відділу з 
питань запобігання,

виявлення корупції  та 
внутрішнього аудиту

Удосконалити діяльність Відділу
з питань запобігання, виявлення 
корупції  та внутрішнього аудиту 
Херсонської міської ради, в т.ч. 
прийняти стратегічні та 
операційні плани діяльності, 
згідно Постанови Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 2011 р. № 
1001» та Постанови КМУ від 12 
грудня 2018 р. № 1062.

Можливо має сенс зробити 
Громадську (наглядову) раду при 
відділі

Є  чіткі рекомендації щодо 
функціонування системи внутрішнього 
контролю та аудиту у: Постановах КМУ, 
які треба повністю швидко 
імплементувати на місцевому рівні (в 
органах самоврядування міста) в т.ч. 
прийняти та оприлюднити стратегічні 
плани діяльності

https://hgi.org.ua/?ch=pr_vig

