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ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ В ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВ  

ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ І МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Аналіз загальносвітових тенденцій розвитку в області обліку і звітності 

свідчить про те, що суспільство вимагає від суб’єктів господарювання, особливо 

працюючих в системі державного управління і місцевого самоврядування, все 

більшої прозорості і підзвітності. Це виражається в необхідності отримання від 

організацій такого виду діяльності, звітності, зміст якої забезпечував би не тільки 

оцінку її поточного стану, а й надавав можливість прогнозування роботи 

бюджетної установи в майбутньому. 

Сьогодні найважливіші тенденції розвитку обліку в державному секторі 

виражаються в кардинальному перегляді сформованого ставлення до фінансової 

та бюджетної звітності, а також в значному розширенні складу зацікавлених 

користувачів інформації, що міститься в ній. В умовах глобальної фінансової 

кризи, соціальних негараздів та екологічної катастрофи основними вимогами, що 

висуваються користувачами інформації до звітності, є її повна відкритість і 

відображення в ній етичної поведінки. Крім того, звітність повинна бути 

зрозумілою, прозорою і об’єктивно відображати стан суб’єктів державного 

сектора. Зацікавленим користувачам важливо зрозуміти, як саме бюджетна 

організація або державне підприємство впливають на соціальну і екологічну 

складові життєдіяльності суспільства. Тобто сучасний звіт організації, що працює 

в державному секторі, повинен поєднувати в собі фінансові, управлінські, 

соціальні, екологічні аспекти діяльності з показниками сталого розвитку, які 

суб’єкт державного сектору впроваджує у своїй діяльності і за якими можна 

судити про результативність його діяльності [1, с. 132-136]. Задовольнити подібні 

запити внутрішніх та зовнішніх користувачів звітністю суб’єктів державного 

сектора можливо лише шляхом впровадженняв їх діяльність інтегрованої 

звітності. 

Проблеми впровадження інтегрованої звітності в діяльність вітчизняних 

суб’єктів державного сектору і місцевого самоврядування залишаються 

малодослідженими і методологічно необґрунтованими. Разом з тим, вже зараз 

прикладомінтегрованогозвітубюджетних установ є: 

1. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-

4д) (додаток 5)складаєтьсярозпорядникамибюджетнихкоштів, якіутримуються за 

рахуноккоштів державного бюджету і отримуютьсубвенцію з місцевого бюджету 

на виконанняпрограмсоціально-економічного та культурного розвиткурегіонів. 

2. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального 

фонду (кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і 



міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м1) (додаток 

6)складається розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів за кредитами 

(позиками) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 

фінансових організацій. 

3. Довідка про використанняіноземнихгрантів (додаток 22) [2].  

4. Звіт провиконання  міського бюджету. 

5. Звіт про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету. 

6. Оцінка ефективності бюджетної програми.  

Зазначені звіти, що містять інформацію про використання коштів як 

державного так і місцевого бюджету, можуть стати прототипами майбутньої 

інтегрованої звітності установ, що працюють у державному секторі та відносяться 

до органів місцевого самоврядування.  

Вважаємо, що впровадження інтегрованої звітності, яка поєднує в собі 

фінансові та нефінансові дані, як обов’язкової для складання вітчизняними 

бюджетними установами, буде сприяти досягненню наступних позитивних 

внутрішніх і зовнішніх ефектів: поглиблення співпраці усіх 

зацікавленихкористувачів; отримання інформації про адміністративні, екологічні 

та соціальні витрати з високим ступенем деталізації, необхідної для організації 

контролю над ними; формування єдиного інформаційного простору. Складання 

інтегрованих звітів допоможе розпорядникам бюджетних коштів зосередитися на 

головних цілях діяльності організації. 
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