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РОЛЬ ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ТА ОПРИЛЮДНЕННІ ІНФОРМАЦІЇ 
ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ У ЧАСТИНІ 

ЦІЛЬОВОГО ВИКОРИСТАННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ 
 
Як інструмент державної політики сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні доступ до публічної інформації відіграє дуже важливу роль. 
Інформаційна взаємодія його інститутів з органами державної влади й органами 
місцевого самоврядування є необхідною передумовою та водночас однією з 
основних форм участі громадян і їх об’єднань у виробленні та реалізації публічної 
політики.  

Інтерес в отриманні певної інформації, яка пов’язана із участю громадськості 
у прийнятті рішень і у формуванні та реалізації державної політики, громадським 
контролем і наглядом вказує на важливість питання та необхідність суспільства 
реагувати на ту чи іншу ситуацію та впливати на неї, застосовуючи правові, 
моральні та інші важелі. 

Серед всіх інших питань, найбільший інтерес у громадськості виникає до 
діяльності місцевих органів влади, адже посадові особи є представниками 
суспільства у частині розвитку регіону з наявними можливостями та обов’язками, 
що наділяє їх законодавство. Перш за все приділяється велика увага видатковій 
частині місцевого бюджету. Цільове використання коштів місцевого бюджету надає 
можливість прослідкувати чи доцільні витрати в тому чи іншому випадку і на якій 
стадії знаходиться відповідний проект розвитку міста. 

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна 
інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-
яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання 
суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним 
законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, 
інших розпорядників публічної інформації. 

Доступ до публічної інформації здійснюється на принципах: 
1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень; 
2) вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання 

інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, крім 
обмежень, встановлених законом; 

3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших 
переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця 
проживання, мовних або інших ознак. 

Доступ до інформації забезпечується шляхом: 
 систематичного та оперативного оприлюднення інформації: 

  в офіційних друкованих виданнях; 

 на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет; 

 на єдиному державному веб-порталі відкритих даних; 

 на інформаційних стендах; 

 будь-яким іншим способом; 
 надання інформації за запитами на інформацію 



Важливо вказати, що облік – це належним чином організована система збору, 
нагромадження, обробки, групування, узагальнення і реєстрації (фіксації) необхідної 
інформації або її сукупних даних, що відображають кількісну чи якісну 
характеристику подій, явищ, фактів, процесів, об'єктів тощо. Є важливою складовою 
соціального (в т. ч. державного) регулювання суспільних відносин та управління 
процесами (насамперед економічними) й відповідними об'єктами. Відіграє значну 
роль при прийнятті правових, економічних та управлінських та рішень 
повноважними органами або компетентними особами. 

Виходячи з вищевказаного, облік інформації, що стосується видаткової 
частини місцевого бюджету відноситься до публічної інформації. 

Розпорядники бюджетних коштів зобов’язані оприлюднювати:  
1) інформацію про фінансові ресурси, а саме структуру та обсяг бюджетних 

коштів, порядок та механізм їх витрачання;  
2) інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник; 
3) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість 

може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію 
повноважень розпорядника інформації; 

4) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію. 
Підводячи підсумки, можна зробити висновок, що облік є основою у 

формуванні інформації. Порядок узагальнення та публікації можна умовно 
розділити на декілька етапів: 

І етап – відбувається збір, групування та обробка інформації; 
ІІ етап – дослідження наявних даних; 
ІІІ етап – реєстрація інформації; 
IV етап – групування сукупних даних за відповідними категоріями/ 

характеристиками; 
V етап – оприлюднення інформації. 
Відповідно, інформація щодо використання коштів місцевого бюджету, 

цільового їх використання, раціонального розподілення між видатками знаходиться 
у вільному доступі для кожного громадянина. 
 


