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Чи доступні на офіційному сайті звіти державної аудиторської 

служби (КРУ), які безпосередньо стосуються міста?

максимальна
кількість 
балів в розділі

показникова
кількість 

балів

показникова
кількість 

балів

Чи доступний на офіційному сайті архів протоколів комісій за 

останні 2 роки?

Чи доступні  на офіційному сайті місцевої ради імена та контактні 

дані депутатів (телефон, мобільний телефон, e-mail, адреса 

приймальні)?

Чи зберігаються в архіві на офіційному сайті протоколи пленарних 

засідань сесії щонайменше 2 роки? Чи оприлюднюється інформація про робочий план мера на 

тиждень/день?

Чи зберігається на офіційному сайті архів матеріалів сесій (порядок 

денний, проекти рішень) місцевих рад щонайменше 2 роки?

Чи розміщуються на офіційному сайті оголошення, анонси, повідом-

лення від ради, виконкому, комунальних підприємств, установ та 

організацій?

Чи доступний на офіційному сайті архів оголошень, анонсів, повідо-

млень від ради, виконкому, комунальних підприємств, установ та 

організацій за останні 2 роки?

Чи зберігаються в архіві на офіційному сайті протоколи виконавчо-

го комітету щонайменше 2 роки?
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Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях 

комісій ради без дозволу депутатів?

Чи оприлюднюються на офіційному сайті протоколи 

засідань президії (колегії, погоджувальної ради тощо)?

Чи оприлюднюється порядок денний сесії за 10 днів до 

проведення пленарного засідання?
Чи є можливості надіслати електронний запит, електро-

нне звернення до ради?

Чи може громадськість бути присутньою на засіданнях 

президії (колегії, погоджувальної ради тощо) ради без дозво-

лу депутатів?
Наскільки активно користуються мешканці офіційним сайтом 

(порталом)?

ДОСТУП ТА УЧАСТЬ

 ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ОРГАНІВ МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Чи наявний бюджет участі (громадський, партисипативний 

бюджет тощо)?

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Чи було знижено поріг закупівель на системі ProZorro до 

20 тис. грн. ?

Чи є на офіційному сайті міської ради інформація про 

закупівлі, здійснені за конкурентною і неконкурентною 

процедурами?
Чи оприлюднено план закупівель виконавчих органів, 

організацій, установ міста за попередні роки?
Чи зареєстровані комунальні підприємства на Е-data?
Чи оприлюднено договір при звітуванні (для отримання 

можливості оцінити закупку, умови доставки, оплати, 

вартості)?

Чи розміщена на офіційному сайті інформація про загальний 

обсяг закупівель за останній рік?

Чи доступні на офіційному сайті ради річні плани закупівель за 

2015–2017 рр. (до запровадження ProZorro)? 

Чи зберігається на офіційному сайті архів оголошень про 

закупівлі за 3 попередні роки (до запровадження ProZorro)? 
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Чи доступна на офіційному сайті інформація про способи та 

критерії розподілу житла?

Чи доступні на офіційному сайті статистичні дані про 

муніципальне житло та чи оновлюються вони не рідше 

одного разу на 6 місяців (загальна кількість житлових 

приміщень, кількість орендованих, вільних житлових 

приміщень та ін.)? 
Чи існує система електронної реєстрації заяв на житло та 

онлайн-черга, яка дозволяє заявникам відстежувати їхній 

статус?

 ЗАКУПІВЛІ

Чи доступні (та чи зберігаються в архіві) на офіційному сайті 

(або на сайті органу, що відповідає за питання управління 

житлом) повідомлення про майбутні засідання житлової 

комісії, яка приймає рішення про виділення житла або 

продаж житлових приміщень? 

Чи наявна в онлайн-доступі черга здійснення капітального 

та поточного ремонтів житлових будинків?
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 ЖИТЛОВА ПОЛІТИКА6

Чи оприлюднюються проекти рішень за 20 робочих днів 

до розгляду на пленарному засіданні?
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 ГРАНТИ, ВИДІЛЕННЯ ФІНАНСІВ

БЮДЖЕТУВАННЯ ТА КОНТРАКТИ
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Чи доступна на офіційному сайті інформація про послуги, що 

надаються, у тому числі потенційні можливості клієнтів та рекоменда-

ції, по кожній установі соціального захисту?

Чи існує на офіційному сайті можливість подати онлайн-заяви на 

отримання місць або послуг в установах соціального захисту?

Чи наявний на офіційному сайті перелік установ соціальної 

допомоги, у тому числі прямі посилання на їх веб-сайти?

Чи доступна на офіційному сайті інформація про вакансії в кожній 

установі соціального захисту?
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Чи доступні на офіційному сайті протоколи процедур відбору претен-

дентів, у тому числі імена, прізвища та посади членів конкурсної 

комісії?

Чи доступні на офіційному сайті протоколи процедур відбору претен-

дентів, у тому числі підсумкові оцінки конкурсної комісії, а також 

рейтинги претендентів?

Чи доступна на офіційному сайті інформація про зв'язки мера з 

комерційними і некомерційними організаціями перед вступом на 

посаду? 

Чи оприлюднено інформацію про розподіл видатків бюджету 

пооб'єктно?
Чи регулюються зміни до бюджету тими ж правилами, що й 

ухвалення бюджету (завчасне оприлюднення проекту на офіційному 

сайті для того, щоб дозволити громадськості вносити пропозиції і т. 

д.)?

Чи доступний на офіційному сайті поточний кошторис утримання 

органів місцевого самоврядування (частина бюджету, яка 

витрачається на «державне управління»)?

Чи доступний на сайті реєстр або інформація в іншій формі про 

безуспішних претендентів на виділення фінансування?

Чи доступні на офіційному сайті таблиці або інформація в іншій 

формі щодо оцінки окремих проектів/заходів/тощо, на які було 

надано фінансову підтримку по кожному з виконавчих органів?

Чи зберігається на офіційному сайті архів рішень про надання/від-

мову у виділенні фінансової підтримки щонайменше за 2 роки?

Чи доступні на офіційному сайті оголошення про процедури 

відбору претендентів, у тому числі опис вакантної посади та дата 

оприлюднення інформації щодо вакантної посади?

Чи зберігається на офіційному сайті архів протоколів процедур 

щодо відбору претендентів щонайменше за 2 роки?

Чи доступна на офіційному сайті біографія мера, у тому числі 

інформація про освіту, роботу тощо?

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

КАДРОВІ ПИТАННЯ

Чи доступні на офіційному сайті бюджети за три попередні роки 

(2014–2016 рр.)?

Чи відбуваються бюджетні слухання?

Чи доступні звіти про виконання бюджету за 

2014–2016 рр.?

Чи доступні на офіційному сайті правила урегулювання потенційно-

го конфлікту інтересів між членами органів, які приймають рішення 

про виділення фінансування?

Чи може громадськість бути присутньою на всіх засіданнях, де 

обговорюється виділення фінансування в конкретному випадку?
Чи доступні на офіційному сайті рішення про виділення фінансуван-

ня?

Чи доступні на офіційному сайті рішення про відмову у виділенні 

фінансування?
Чи проводяться конкурси з розподілу коштів між інституціями 

громадянського суспільства?
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Чи ухвалено Кодекс етики співробітників організацій-членів 

(бюджетні установи та організації, комунальні підприємства, 

фірми, некомерційні організації, засновані громадою чи в яких 

частка громади становить 50 і більше % або які повністю чи 

частково фінансуються громадою)?або в яких частка громади 

становить 50 і більше % або які повністю чи частково фінансують-

ся громадою)?

Чи ухвалено Кодекс депутатської етики?

Чи ухвалено Кодекс етики службовців?

Чи існує спеціальний інструмент для повідомлення про неетичну 

поведінку або конфлікт інтересів (гаряча лінія, електронна форма, 

спеціальний уповноважений представник тощо) службовців або 

депутатів? Якщо так, то який це інструмент?

Скільки повідомлень від викривачів про конфлікт інтересів чи 

неетичну поведінку службовців або депутатів було отримано і 

розглянуто радою (комісією, виконкомом тощо) з квітня 2016 

року?

Чи вказана на офіційному сайті політична приналежність депутатів?
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Чи доступний на офіційному сайті міста план його зонування?

 

Чи оприлюднені фінансові звіти (балансовий звіт, звіт про збитки та 

прибутки (звіт про фінансові результати), звіт про рух коштів, звіт 

про використання коштів внесених до статутних капіталів підпри-

ємств) комунальних підприємств та товариств, в яких 50% та 

більше належать громаді?

Оприлюднення на веб-сайтах ОМС біографій керівників комунальних 

підприємств та товариств, у яких 50% та більше належать громаді.

 

Чи оприлюднено структуру, принципи формування і розмір винаго-

роди виконавчого органу підприємства та членів наглядової ради?

 

Чи оприлюднено інформацію про тарифи та порядок їх формування 

на послуги, які надає підприємство, товари, які воно продає, та 

роботи, які виконує?

Оприлюднення контактних даних (адреса, телефон, електронна 

пошта) комунальних підприємств та інформації про послуги й 

роботи, які вони надають і здійснюють.

Чи існує система електронної реєстрації декларацій про будівельні 

роботи?

 Чи оприлюднено документи (форми, зразки, заяви, інструкції тощо), 

які необхідно подати, щоб оформити оренду земельної ділянки, 

здійснити приватизацію, чи будь яку іншу операцію?

Чи витримується вимога завчасної публікації розгорнутого порядку 

денного ради та самих проектів «земельних рішень» (чи не обмежу-

ється звичайним «земельні питання»)?

Чи має місто детальний план забудови всієї своєї території? Чи він 

доступний онлайн?

 

Чи оприлюднено перелік земельних ділянок, пропозицій для 

інвесторів тощо?

Чи є місцеві депутати та представники громадськості членами 

наглядових рад комунальних підприємств та товариств, у яких 50% 

та більше належать громаді?

Чи проводився зовнішній незалежний аудит консолідованої 

фінансової звітності за минулий рік?

Чи оприлюднювався зовнішній незалежний аудит консолідованої 

фінансової звітності за минулий рік?

Чи оприлюднено річні звіти наглядової ради та виконавчого 

органу підприємства?

Оприлюднення переліку всіх комунальних підприємств та товариств, 

у яких 50% та більше належать громаді, що знаходяться в розпоря-

дженні ОМС, з указуванням %, який належить громаді.

Чи існує система електронної реєстрації дозволів на встановлен-

ня МАФів, терас тощо?

Чи доступна на офіційному сайті ради інформація про ставки по 

платі за землю та дані про встановлені радою пільги зі сплати 

земельного податку за поточний період?

Скільки за останній рік було проведено публічних конкурсів (аукціо-

нів) щодо відчуження земельних ділянок власності громади? Чи 

має громада власне положення про такі конкурси/аукціони?
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Чи використовується лотерея або інша форма відкритого 

розподілу місць (відкрита черга, реєстрація), як основний 

метод розподілу місць у дитячих дошкільних установах у разі 

їх дефіциту?

Чи існує на офіційному сайті можливість подати онлайн-запи-

ти на отримання місця в школі?

Чи доступна на офіційному сайті інформація про актуальні резуль-

тати та протоколи продажу або оренди майна громади?

Чи доступний на офіційному сайті архів, протоколи з інформацією 

про результати відкритих процесів продажу або оренди майна 

громади?Оприлюднення переліку об'єктів, приміщень комунальної власності, 

які можна взяти в оренду.

Чи доступні на офіційному сайті правила прийому дітей до 

дитячих дошкільних установ?
Чи існує на офіційному сайті можливість подати онлайн-за-

пити на отримання місця в дитячому садочку?

Чи існує на офіційному сайті система електронного відсте-

ження заяв в установах освіти або інший інструмент, що 

дозволяє заявникам відстежувати їхній статус та перевіря-

ти списки очікування онлайн?

Чи використовувала мерія систему електронних аукціонів для 

продажу або оренди майна принаймні один раз з 1 січня 2016 року 

до цього часу?

Чи наявні на офіційному сайті відомості про орган, який займається 

обліком, орендою, продажем та іншими операціями з комунальним 

майном?

Оприлюднення переліку об'єктів, приміщень комунальної власності.

Перелік майна (об'єктів, приміщень), які взяті в оренду без конкур-

сної процедури.
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