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ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УКРАЇНА — акредитований представник глобального руху Transparency 
International, що комплексно підходить до розробки та впровадження змін задля зниження рівня 
корупції.

ТІ Україна започаткувала програму «Transparent cities/Прозорі міста» у 2017 році. Її мета — подо-
лати корупцію на місцевому рівні та запровадити найкращі практики прозорості та підзвітності. 

Програма щорічно формує Рейтинг прозорості 100 найбільших міст України. Експерти аналізують 
відкритість міських рад за показниками в 14 сферах. За результатами дослідження вони надають 
рекомендації та консультують міськради щодо впровадження найкращих практик прозорості та 
підзвітності місцевої влади. За чотири роки середній показник прозорості міст підвищився на 59,5 %.

У 2020 році розпочалася робота над створенням Рейтингу підзвітності 50 українських міст, який 
показує фактичний стан підзвітності органів місцевої влади. Оцінювання відбувалося за 47 показни-
ками у 14 сферах діяльності міських рад. За результатами першого дослідження середній показник 
підзвітності міст — 12,5 бала зі 100.

У 2020 році у межах програми «Transparent cities/Прозорі міста» створено онлайн-платформу про-
зорості та підзвітності місцевої влади.

HTTPS://TI-UKRAINE.ORG/

HTTPS://TRANSPARENTCITIES.IN.UA/
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Ця методологія розроблена громадською організа-
цією «Трансперенсі Інтернешнл Україна», акредито-
ваним представником глобального руху Transparency 
International, спільно з Інститутом Політичної Освіти на 
основі адаптованої методології вимірювання муніци-
пальної прозорості Transparency International Slovakia.

Набір індикаторів у цій методології є універсальним 
методом оцінювання готовності міської влади подола-
ти наявні корупційні ризики та може бути застосований 
незалежно від величини міста чи громади. Водночас 
багато запитань та критеріїв передусім орієнтовані на 
оцінювання найбільших населених пунктів, а отже, міст 
з найбільшою кількістю виборців. Саме ці міста повинні 
бути еталоном прозорості.

Оцінювання міст за цією методологією проводиться 
щорічно та демонструє рівень прозорості міських рад 
100 найбільших за чисельністю населення міст у межах 
підконтрольної уряду території України за підсумками 
року. Протягом року можуть оприлюднюватися попе-
редні результати оцінювання міст, проте на підсумкові 
річні показники ці дані не впливають.

Під прозорістю ми розуміємо стан, за якого громадя-
нам забезпечується право та реальна здатність мати 
доступ до інформації, розуміння ними процесу ух-
валення рішень через залученість до вироблення та 
імплементації політик, а органи влади, усвідомлюючи 
важливість відкриття інформації і залучення громад-
ськості, проактивні в цьому процесі.

ЗАГАЛЬНА
ХАРАКТЕРИСТИКА
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Дослідження здійснюється в кілька етапів. 
Перший етап стосується збору даних, а другий їх комплексного аналізу.

Методологія включає збір як первинних, так і вторинних даних.

Первинні дані (опитування представників міських рад): міські ради отри-
мують опитувальники, які заповнюють уповноважені ними представники. 
Опитувальник містить питання лише тих індикаторів, для яких методом 
оцінювання є офіційна відповідь міської ради.

Вторинні дані (документи міських рад; інформація, оприлюднена на веб-
сайтах): аналітики оцінюють прозорість міст на підставі даних, які є у 
відкритому доступі (на офіційних вебсайтах рад, інших спеціалізованих   
вебресурсах); детально обґрунтовують виставлені бали і дають поси-
лання на ресурси, які підтверджують правильність оцінки.

визначити рівень прозорості органів місцевого само-
врядування 100 найбільших міст України.

рівень виконання рекомендацій щодо прозорості у 14 
сферах місцевого самоврядування.

міські ради, їхні виконавчі органи та підпорядковані їм 
підприємства, установи, організації.

З’ясувати, чи дотримуються міські ради нормативних 
вимог у сфері муніципальної прозорості.

Оцінити рівень імплементації найкращих практик вті-
лення принципу прозорості в діяльності місцевої вла-
ди.

Сформулювати рекомендації щодо покращення рівня 
прозорості міських рад і підпорядкованих їм підпри-
ємств, установ, організацій.

Мета
дослідження : 

Завдання:

Предмет:

Об’єкт: 

1

2

3

ПРОВЕДЕННЯ 
ДОСЛІДЖЕННЯ

ЕТАП 1. ЗБІР ДАНИХ

1

2
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Умовне
позначення

Таблиця 1. Перелік джерел інформації для оцінювання прозорості

Методи можуть застосовуватися одночасно.

Опис

Скарги громадян, рішення суду, відомості в авторитетних 
засобах масової інформації, публічні відомості в базах 
даних, а також документи від громадських організацій та 
депутатів місцевих рад, які підтверджують або спросто-
вують правила або практику застосування нормативно 
-правових актів

Програма проводить конкурсний відбір аналітиків, які залучаються до оцінюван-
ня міст. Головними критеріями відбору є наявність фахової освіти, знання законо-
давства у сфері місцевого самоврядування, сфер, які є предметом дослідження, 
наявність попереднього досвіду застосування методології рейтингування про-
зорості 100 найбільших міст України (чи іншої схожої методології), проведення 
досліджень на теми корупції, відкритих даних, муніципального управління тощо, 
а також відсутність конфлікту інтересів.

Кожен експерт оцінює частину міст за всіма індикаторами. Для отримання на-
дійних результатів та забезпечення послідовного підходу команда програми 
проводить перевірку виставлених оцінок та надає консультаційну підтримку 
аналітикам на всіх етапах їхньої роботи.

Вимірювання прозорості міст проводиться орієнтовно з листопада по грудень. 
Попри неможливість уніфікувати момент оцінювання, ми докладаємо всіх можли-
вих зусиль, щоб забезпечити об’єктивність опитування. Зокрема, аналітики вка-
зують період, протягом якого вивчали вебсайт міської ради.

S

Методи оцінювання підзвітності

Аналіз вебсайтуW

Офіційна відповідь міської радиI

Інтернет-статистика (кількісні показники, виміряні аналі-
тиками самостійно)

T

Перевірка відповідності опублікованої інформації вимо-
гам законодавства України й нормативно-правовим ак-
там центральних органів виконавчої влади

D

Аналітики

Період оцінювання
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Таблиця 2. Шкала прозорості міст залежно від підсумкового бала

Методологія передбачає кілька рівнів агрегації: від оцінки за індикатор (базовий 
рівень) і сферу до загальної суми балів (найвищий рівень агрегації).

Для ранжування міських рад за рівнем прозорості методологія передбачає 
шкалу оцінювання.

Структура

ЕТАП 2. АНАЛІЗ ДАНИХ ТА УКЛАДЕННЯ РЕЙТИНГУ

Прозоре місто 80—100 балів

Переважно прозоре місто 60—79 балів

Частково прозоре місто 40—59 балів

Переважно непрозоре місто 20—39 балів

Непрозоре місто 0—19 балів

Нумерація 
індикаторів

I01-1-I08

A01-1-А08

Т01-Т06-1

Н01-H05-1

В02-B07

F01-F07-1

R01-1-R02

S01-1-S02

AC01-AC08

L01-1-L10

С01-С11-1

U02-U08

Е01-1-Е03

D01-1-D15

Інформація про роботу органів місцевого 
самоврядування

8 балів

8 балів

3 бали

5 балів

7 балів

5 балів

2 бали

3 бали

9 балів

13 балів

11 балів

6 балів

4 бали

16 балів

100 балів

Доступ та участь

Закупівлі

Житлова політика

Бюджетний процес

Фінансова та матеріальна допомога, гранти

Кадрові питання

Соціальні послуги

Антикорупційна політика та конфлікт інтересів

Землекористування та будівельна політика

Комунальні підприємства

Комунальне майно

Освіта

Інвестиції та економічний розвиток

Загальний бал

Сфера Максимальна
сума балів

Таблиця 3. Перелік сфер місцевого самоврядування, 
за якими вимірюється прозорість міст
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Формування рейтингу

Рейтинг укладається за загальною сумою балів, набраних містом за 84 інди-
каторами у 14 сферах. Максимальна кількість балів, яку місто може отримати, 
становить 100 балів. Позиція кожного міста в Рейтингу визначається відносно до 
інших міст. У разі однакової підсумкової кількості балів міста отримують однакову 
позицію в Рейтингу.

Максимальна кількість балів, яку місто може отримати за окремий індикатор, ко-
ливається від 0 до 2 балів. Серед індикаторів є як прості, які оцінюються щонай-
більше 1 балом, так і складні, за належне виконання яких місто може отримати 
максимально 2 бали.

Правовий акт

Консультації
зі стейкхолдерами

Шаблон або
консультаційна
підтримка

Фінансові
ресурси

Таблиця 4. Критерії визначення ваги індикаторів

Індикатор не вимагає ух-
валення нормативно-пра-
вового чи іншого акта

Прості (макс. 1 бал) Складні (макс. 2 бали)

Індикатор не вимагає 
консультацій

Індикатор може передба-
чати наявність шаблону, 
який вільно розповсю-
джується та може бути 
запозичений, або надання 
безкоштовної і загально-
доступної консультаційної 
підтримки

Індикатор не вимагає 
додаткових фінансових 
ресурсів, окрім тих, що 
передбачені на фінансу-
вання діяльності органу 
місцевого самоврядування

Індикатор передбачає 
ухвалення акта норматив-
но-правового характеру 
(положення, порядок, 
інструкція, правила тощо) 
або розпорядчого доку-
мента

Індикатор передбачає 
необхідність (численних) 
консультацій із заінтересо-
ваними сторонами, у тому 
числі вимагає отримання 
інформації, документів 
від підприємств, установ, 
організацій

Індикатор може передба-
чати наявність шаблону або 
консультаційної підтримки, 
але вони надаються за 
плату або для їх отримання 
необхідно пройти конкурс-
ний відбір. До цієї категорії 
також належать індикатори, 
які вимагають самостійної 
розробки програмного 
забезпечення

Індикатор передбачає 
необхідність виділення 
значних фінансових ре-
сурсів
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Забезпечення надійності та достовірності результатів

Команда програми «Transparent Cities/Прозорі міста» відповідає за верифікацію 
оцінок, надання консультацій аналітикам і розв’язання спірних питань. Під час 
повторної перевірки увагу звертають передусім на такі питання:

Чи не перевищує бал, виставлений аналітиком, максимально можливий?
 
Порівнюючи бали з попереднім роком: чи знизився бал за якийсь з інди-
каторів; чи використані ті ж адреси ресурсів (URL), що й минулого року; 
які причини змін?

Чи вказане посилання активне й правильне?
 
Аналізуючи коментарі аналітика: чи в коментарі вказано які-небудь 
труднощі, пов’язані з оцінюванням?

Спеціальні навички

Час

Індикатор не передбачає 
залучення зовнішніх фа-
хівців або спеціальне нав-
чання, оскільки виконання 
рекомендації входить 
до переліку посадових 
обов’язків працівників

Індикатор не вимагає 
додаткових фінансових 
ресурсів, окрім тих, що 
передбачені на фінансу-
вання діяльності органу 
місцевого самоврядування

Індикатор передбачає за-
лучення зовнішніх фахівців 
або вимагає застосування 
спеціальних навичок, воло-
діння якими не передбачено 
вимогами до професійної 
компетентності службовців 
органу місцевого самовря-
дування

Індикатор передбачає 
необхідність виділення 
значних фінансових ре-
сурсів

1

2

3

4
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ЗМІНИ
В МЕТОДОЛОГІЇ

Зміни 2021 року зумовлені вдосконаленням методології задля отримання більш 
надійних результатів оцінювання міст.

Сфера «Землекористування та будівельна політика» доповнена індикаторами 
про розробку й оприлюднення реєстрів зелених насаджень, а також договорів 
оренди земельних ділянок.

У сфері «Бюджетний процес» додано індикатори, які стосуються оприлюднен-
ня інформації про будівництво, реконструкцію, капітальні ремонти об’єктів кому-
нальної інфраструктури, а також видатків на бюджет розвитку.

У співпраці з експертами Львівського регуляторного хабу розроблено та дода-
но індикатори, покликані забезпечити прозорий процес підготовки та ухвалення 
актів регуляторного характеру. Нові індикатори сфери «Інвестиції та економіч-
ний розвиток» стосуються:

 оприлюднення переліків регуляторних актів і планів підготовки таких проєк-
тів; 

 найкращих практик підготовки проєктів рішень і супровідних розрахунків; 
 діяльності постійної депутатської комісії, відповідальної за реалізацію дер-

жавної регуляторної політики.

Нижче систематизовано основні зміни в методології:

 актуалізовано нормативно-правову базу індикаторів;
 переглянуто критерії оцінювання окремих індикаторів;
 усунуто дублювання індикаторів шляхом об’єднання або вилучення тих, що 

схожі за змістом;
 переглянуто вагу індикаторів на підставі чітко визначених критеріїв;
 додано проміжні оцінки індикаторів або переглянуто їх вагу на підставі чітко 

визначених критеріїв;
 додано нові індикатори до сфер «Інвестиції та економічний розвиток», «Земле-

користування та будівельна політика», «Бюджетний процес».

Детальніше з переліком змін у методології можна ознайомитися в порівняльній 
таблиці.

Посилання на порівняльну таблицю, текстова версія
https://drive.google.com/file/d/1XB-3VlALL8j7d-rvW5QmFQwSfFe-lQ2G/view

https://drive.google.com/file/d/1XB-3VlALL8j7d-rvW5QmFQwSfFe-lQ2G/view
https://drive.google.com/file/d/1XB-3VlALL8j7d-rvW5QmFQwSfFe-lQ2G/view
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ОСНОВНІ ОБМЕЖЕННЯ 
МЕТОДОЛОГІЇ

Вимірювання прозорості міст має свої методологічні недоліки, уникнути яких 
практично неможливо. Передусім методологія не дозволяє зробити висновки 
про підзвітність органів місцевого самоврядування чи рівень їх корупційності. 
Для цього потрібна більш детальна перевірка на місцевому рівні, яка не перед-
бачена цією методологією.

Дослідження обмежене часовими рамками. До моменту публікації Рейтингу деякі 
оцінки та коментарі аналітиків можуть втратити актуальність. Проте досвід свід-
чить, що загалом ці обмеження не мають суттєвого впливу на рейтинг міст.
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ОПИС
ІНДИКАТОРІВ
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ОПИС ІНДИКАТОРІВ

Розділ містить детальну характеристику кожного індикатора за такою структу-
рою:

«Назва сфери»: сфера місцевого самоврядування, рівень прозорості 
якої оцінюється.

«Номер індикатора»: спрощене найменування індикатора2.

«Критерій»: короткий зміст показника, який оцінюється.

«Макс. бал»: максимальна кількість балів, яку можна отримати за вико-
нання індикатора.

«Як нараховується бал»: критерії присвоєння оцінки.

«Метод оцінювання»: джерело інформації, за результатами опрацюван-
ня якої оцінюється індикатор.

1

2

3

4

5

6

Індикатори не завжди послідовно пронумеровані. Коли ми видаляємо старі індикатори, то 
номери інших для зручності не змінюємо, а нумерацію нових починаємо цифрою, наступ-
ною після цифри останнього індикатора відповідної сфери. Індикатори, які були змінені, от-
римують додатковий номер (наприклад, I01-1).

1 
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№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи оприлюднюють-
ся на офіційному 
вебсайті протоколи 
засідань координаці-
йного органу міської 
ради (президії, колегії, 
погоджувальної ради, 
депутатського дня, 
зборів тощо), якщо 
такий створено?

Чи оприлюднюєть-
ся інформація про 
детальний робочий 
план міського голови 
та виконавчих органів 
міської ради на тиж-
день / день?

Чи можливо на веб-
сайті міської ради 
ознайомитися з оголо-
шеннями, анонсами, 
повідомленнями ради, 
виконавчого коміте-
ту, інших виконавчих 
органів ради, кому-
нальних підприємств, 
установ та організа-
цій?

І01-1

І02

І03

W
+
I
+
S

W
+
I
+
S

W
+
I
+
S

1

1

1

1 бал — такий орган створено, протоколи всіх 
його засідань за поточний рік оприлюднені

АБО такий орган не створено, тому подібні засі-
дання не проводяться, проте проєкти рішень по-
передньо обговорюються на засіданнях постій-
них комісій, депутатських груп та фракцій;

0,5 бала — координаційний орган створено, за 
поточний рік протоколи його засідань оприлюд-
нено у 50 % та більше випадків;

0 балів — координаційний орган створено, про-
те протоколи його засідань не оприлюднюють-
ся, але такі засідання передбачені документами 
ради або проводяться де-факто

АБО протоколи засідань оприлюднено у 50 % та 
менше випадків.

1 бал — план оприлюднюється щотижня / щодня 
від початку поточного року;

0,5 бала — план оприлюднюється частково (50 % 
та більше випадків);

0 балів — план не оприлюднюється або його оп-
рилюднено в менше ніж 50 % випадків.

1 бал — є окремий розділ, у якому регулярно пу-
блікуються оголошення, анонси та повідомлення 
ради, її виконавчих органів, а також комунальних 
підприємств, установ та організацій за поточний 
рік;

0,5 бала — розділ наповнено винятково радою 
та її виконавчими органами, натомість повідом-
лення комунальних підприємств, установ, орга-
нізацій не оприлюднені;

0 балів — такий архів відсутній.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ОРГАНУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи оприлюднені на 
офіційному вебсайті 
протоколи пленарних 
засідань чергових 
сесій міської ради?

Чи доступний на офі-
ційному вебсайті архів 
протоколів засідань 
постійних комісій 
ради?

Чи оприлюднюються 
проєкти рішень за 10 
робочих днів до дати їх 
розгляду на засіданні 
виконавчого комітету?

І04

I06

I05-1

W
+
I
+
S

W
+
I

W
+
I

1

1

1

1 бал — оприлюднені протоколи всіх пленарних 
засідань чергових сесій за поточний рік;

0,5 бала — оприлюднені протоколи пленарних 
засідань чергових сесій у 50 % та більше випадків 
за поточний рік;

0 балів — протоколи не оприлюднюються на 
сайті міської ради

АБО оприлюднено менше ніж 50 % протоколів 
пленарних засідань чергових сесій.

1 бал — оприлюднено протоколи всіх засідань 
постійних комісій за поточний рік;

0,5 бала — оприлюднено протоколи у 50 % та 
більше випадків;

0 балів — такий архів відсутній

АБО оприлюднено менше ніж 50 % протоколів.

1 бал — перевірка дат оприлюднення проєктів 
рішень за поточний рік і дат їх розгляду свідчить 
про неухильне дотримання 10-денного терміну*; 

0,5 бала — перевірка дат оприлюднення проєк-
тів рішень за поточний рік і дат їх розгляду свід-
чить про дотримання 10-денного терміну у 50 % 
та більше випадків;

0 балів — 50 % та більше проєктів рішень не міс-
тять дату оприлюднення 

АБО 50 % та більше проєктів рішень розглянуті з 
порушенням терміну їх оприлюднення

АБО в регламенті виконавчого комітету або інших 
нормативних документах встановлено строк для 
оприлюднення проєктів рішень, який є меншим, 
ніж 10 робочих днів

АБО проєкти рішень ради відсутні / не оприлюд-
нюються на офіційному або іншому спеціалізо-
ваному вебсайті міської ради.

* Ця вимога не застосовується до проєктів рішень, спрямова-
них на надання адміністративних послуг, якщо це призведе 
до порушення встановленого законом строку надання відпо-
відної адміністративної послуги.
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Чи доступні на офіцій-
ному вебсайті місцевої 
ради імена та контак-
тні дані депутатів:

а) стаціонарний ро-
бочий або мобільний 
телефон;
б) посилання на пер-
сональну сторінку в 
соціальній мережі;
в) електронна пошта 
(або форма для звер-
нень на вебсайті);
г) адреса приймальні 
(або замість звичайної 
адреси — посилання 
на Інтернет-при-
ймальню);
ґ) імена та прізвища 
помічників?

Чи зберігаються в 
архіві на офіційному 
вебсайті протоколи 
засідань виконавчого 
комітету?

I07-1

I08

W
+
I

W
+
I
+
S

1

1

1 бал — є всі види контактів принаймні у 90 % де-
путатів;

0,8 бала — є чотири види контактів принаймні у 
90 % депутатів; 

0,6 бала — є три види контактів принаймні у 90 % 
депутатів;

0,4 бала — є два види контактів принаймні у 90 % 
депутатів;

0,2 бала — є один вид контактів принаймні у 90 % 
депутатів;

0 балів — у понад 10 % депутатів контакти не вка-
зані.

1 бал — оприлюднено протоколи всіх засідань 
виконавчого комітету за поточний рік;

0,5 бала — оприлюднено протоколи у 50 % та 
більше випадків;

0 балів — такий архів відсутній

АБО оприлюднено менше ніж 50 % протоколів.
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№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи може громадськість 
безперешкодно відві-
дувати засідання по-
стійних комісій ради?

Чи може громадськість 
відвідувати засідан-
ня координаційного 
органу міської ради, 
якщо такий створе-
но (президія, колегія, 
погоджувальна рада 
тощо)?

A01-1

A02-
1

W
+
I
+
S

W
+
I
+
S

1

1

1 бал — у положенні про постійні комісії та/або 
інших документах міської ради немає обмежень 
або спеціальних процедур, що перешкоджають 
громадянам відвідувати засідання (окрім випад-
ків, передбачених законодавством); 

0 балів — положення про комісії та/або інші доку-
менти містять обмеження чи перешкоди для відві-
дування засідань постійних комісій громадянами.

1 бал — у регламенті та/або інших документах 
міської ради немає обмежень чи спеціальних 
процедур, що перешкоджають громадянам від-
відувати засідання координаційного органу 

АБО такий орган не створено, проте проєкти рі-
шень попередньо обговорюються на засіданнях 
постійних комісій, депутатських груп або фрак-
цій, у регламенті та/або інших документах орга-
ну місцевого самоврядування відсутні перешко-
ди для відвідувань засідань таких органів;

0 балів — регламент та/або інші документи міс-
тять обмеження чи перешкоди для вільного відві-
дування засідань координаційного органу.

ДОСТУП
 ТА УЧАСТЬ

Чи оприлюднено на 
офіційному або іншо-
му спеціалізованому 
вебсайті міської ради 
інформацію про бю-
джет участі?

A04

W
+
I

2 2 бали — оприлюднено інформацію та виділено 
кошти на реалізацію проєктів коштом бюджету 
участі в поточному році;

1 бал — інформацію про бюджет участі опри-
люднено частково, виділено кошти на реаліза-
цію проєктів коштом бюджету участі в поточному 
році;

0,2 бала — інформацію оприлюднено, проте 
кошти на реалізацію проєктів коштом бюджету 
участі в поточному році не виділялися;

0 балів — інформацію не оприлюднено

АБО бюджет участі не проводиться.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 



18

Чи оприлюднюються 
проєкти рішень ради 
за 10 робочих днів до 
дати їх розгляду на 
пленарному засіданні 
чергової сесії ради?

A05-
1

W
+
I

1 1 бал — перевірка дат оприлюднення проєктів 
рішень за поточний рік і дат їх розгляду свідчить 
про неухильне дотримання 10-денного терміну*;

0,5 бала — перевірка дат оприлюднення проєк-
тів рішень за поточний рік і дат їх розгляду свід-
чить про дотримання 10-денного терміну у 50 % 
та більше випадків; 

0 балів — 50 % та більше проєктів рішень не міс-
тять дату оприлюднення 

АБО 50 % та більше проєктів рішень розглянуті з 
порушенням терміну їх оприлюднення

АБО в регламенті міської ради або інших норма-
тивних документах встановлено строк для опри-
люднення проєктів рішень, який є меншим, ніж 10 
робочих днів

АБО проєкти рішень ради відсутні / не оприлюд-
нюються на офіційному або іншому спеціалізо-
ваному вебсайті міської ради.

* Ця вимога не застосовується до проєктів рішень, спрямова-
них на надання адміністративних послуг, якщо це призведе 
до порушення встановленого законом строку надання відпо-
відної адміністративної послуги.

Чи затверджено та 
оприлюднено Пере-
лік наборів відкритих 
даних* для оприлюд-
нення міською радою, 
виконавчими органами 
та юридичними осо-
бами, які фінансуються 
з міського бюджету?

* Набори даних, що мають 
оприлюднюватися відпо-
відно до Положення про 
набори даних, затвердже-
ного постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 
жовтня 2015 року № 835.

A06-
1

W
+
I
+
D

1 1 бал — перелік затверджений й оприлюднений; 
він містить усі набори даних, що передбачені По-
ложенням;

0,5 бала — перелік затверджений й оприлюдне-
ний, але він містить лише частину наборів даних, 
що передбачені Положенням;

0 балів — перелік не затверджено

АБО перелік не оприлюднено.



19

Чи оприлюднюється 
повний порядок ден-
ний чергових сесій з 
переліком усіх проєк-
тів рішень, які плану-
ється розглянути, за 
10 днів до проведення 
першого пленарного 
засідання сесії ради?

A07-
1

W
+
I

1 1 бал — у поточному році всі проєкти порядків 
денних чергових сесій були оприлюднені за 10 
календарних днів до першого пленарного за-
сідання та містили всі питання (назви проєктів 
рішень), які розглянули депутати на першому та 
наступних пленарних засіданнях;

0,5 бала — у поточному році всі проєкти поряд-
ків денних чергових сесій були оприлюднені за 
10 календарних днів до першого пленарного 
засідання та містили 50 % та більше питань (назв 
проєктів рішень), які розглянули депутати на пер-
шому та наступних пленарних засіданнях;

0,3 бала — у поточному році 50 % та більше про-
єктів порядків денних чергових сесій були оп-
рилюднені за 10 календарних днів до першого 
пленарного засідання та містили всі питання 
(назви проєктів рішень), які розглянули депутати 
на першому та наступних пленарних засіданнях;

0,2 бала — у поточному році 50 % та більше про-
єктів порядків денних чергових сесій були оп-
рилюднені за 10 календарних днів до першого 
пленарного засідання та містили 50 % та більше 
питань (назв проєктів рішень), які розглянули де-
путати на першому та наступних пленарних за-
сіданнях;

0 балів — у поточному році проєкти порядків ден-
них чергових сесій оприлюднювалися з пору-
шенням терміну 10 календарних днів до першого 
пленарного засідання у більш ніж 50 % випадків

АБО в регламенті міської ради або інших норма-
тивних документах встановлено строк для опри-
люднення проєктів рішень, який є меншим, ніж 10 
робочих днів 

АБО 50 % та більше проєктів рішень, які були роз-
глянуті депутатами на першому та наступних 
пленарних засіданнях, не згадані в розпоря-
дженні про скликання сесії

АБО у 50 % та більше порядках денних неможли-
во встановити дату оприлюднення

АБО проєкти порядків денних чергових сесій 
ради відсутні / не оприлюднюються на офіцій-
ному або іншому спеціалізованому вебсайті 
міської ради.
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Чи можна надіслати 
запит на інформацію, 
звернення чи лист 
до ради, її органів з 
використанням мережі 
Інтернет, засобів елек-
тронного зв’язку?

Чи використовується 
спеціальний публічний 
сервіс або інший офі-
ційний Інтернет-ре-
сурс з питань закупі-
вель, на якому можна 
вільно ознайомитися 
зі скаргами, пропози-
ціями та зверненнями 
(наприклад, кабінет 
органу місцевого 
самоврядування на 
DOZORRO)?

A08

T01-1

W
+
I
+
S

W
+
I

1

1

1 бал — є відповідний сервіс (спосіб комунікації) 
на офіційному вебсайті ради незалежно від юри-
дичного статусу чи форми;

0 балів — сервіс відсутній.

1 бал — у міській раді ухвалено документ про ви-
користання публічного сервісу з питань закупі-
вель; міська рада має власний кабінет на порталі 
DOZORRO або іншому ресурсі, на якому можна 
ознайомитися зі скаргами, пропозиціями, звер-
неннями;

0,5 бала — міська рада використовує публічний 
сервіс з питань закупівель і має власний кабінет 
на порталі DOZORRO або іншому ресурсі, проте 
відомостей про наявність спеціального докумен-
та про його використання немає;

0 балів — такі сервіси не використовуються та 
документи не ухвалювалися

АБО такий документ ухвалено, проте міська рада 
не має кабінету на порталі DOZORRO або іншому 
ресурсі

АБО такий документ ухвалено, але не оприлюд-
нено.

ЗАКУПІВЛІ

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи оприлюднено на 
офіційному вебсайті 
міської ради інфор-
мацію за останній 
рік про проведення 
попередніх ринкових 
консультацій?

Чи оприлюднюються 
на офіційному вебсай-
ті міської ради або її 
структурних підрозді-
лів (вебсайтах кому-
нальних підприємств 
та установ) оголо-
шення про закупівлі 
товарів, робіт і послуг 
за кошти кредитів, 
позик, грантів, що 
надані відповідно до 
міжнародних догово-
рів України з міжна-
родними організаціями 
та в межах проєктів 
міжнародної технічної 
допомоги?

T05

T06-
1

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — на офіційному вебсайті міської ради          
публікуються оголошення про проведення попе-
редніх ринкових консультацій для аналізу ринку 
та результати таких консультацій;

0,5 бала — на офіційному вебсайті міської ради 
публікуються оголошення про проведення попе-
редніх ринкових консультацій для аналізу ринку, 
проте результати консультацій не оприлюдню-
ються;

0 балів — на офіційному вебсайті міської ради не 
публікуються оголошення про проведення попе-
редніх ринкових консультацій.

1 бал — на офіційному вебсайті міської ради або її 
структурних підрозділів (вебсайтах комунальних 
підприємств та установ) оприлюднюються за ос-
танні два роки:

а) оголошення про закупівлі товарів, робіт і по-
слуг за кошти кредитів, позик, грантів, наданих 
міжнародними валютно-кредитними організаці-
ями;

б) результати або звіти про закупівлі

АБО міська рада не проводить закупівлі товарів, 
робіт і послуг за кошти кредитів, позик, грантів, 
наданих міжнародними фінансовими установами

АБО закупівлю товарів, робіт і послуг здійснює 
міжнародний донор, однак інформація вказу-
ється на порталі відкритих даних (наприклад,       
data.gov.ua) і містить назву послуги / товару, тер-
міни, надавачів послуг, вартість товарів / послуг;

0,5 бала — на офіційному вебсайті міської ради 
або її структурних підрозділів (вебсайтах кому-
нальних підприємств та установ) оприлюдню-
ються оголошення про закупівлі товарів, робіт і 
послуг за кошти кредитів, позик, грантів, наданих 
міжнародними валютно-кредитними організаці-
ями за останній або минулий рік;

0 балів — на офіційному вебсайті міської ради або 
її структурних підрозділів (вебсайтах комуналь-
них підприємств та установ) не оприлюднюються 
оголошення про закупівлі товарів, робіт і послуг 
за кошти кредитів, позик, грантів, наданих міжна-
родними валютно-кредитними організаціями

АБО відповідна інформація не оприлюднена за 
останні два роки.

https://data.gov.ua/
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ЖИТЛОВА
ПОЛІТИКА

Чи існує система 
електронної реєстра-
ції заяв на житло та 
онлайн-черга?

Чи доступні на офі-
ційному або іншому 
вебсайті відомості про 
житлові приміщення у 
власності громади, які 
оновлюються не рідше 
ніж один раз на шість 
місяців, а саме про:

а) кількість житлових 
приміщень комуналь-
ної власності, що 
передані в оренду або 
інше право користу-
вання;
б) кількість незадія-
них (вільних) житлових 
приміщень кому-
нальної власності, які 
можуть бути передані в 
користування;
в) кількість кімнат у 
гуртожитках комуналь-
ної власності?

H01

H02

W
+
I

W
+
I

2

1

2 бали — діє система реєстрації та оприлюднено 
дані квартирного обліку;

1 бал — діє система реєстрації, проте дані квар-
тирного обліку не оприлюднюються;

0,5 бала — на сайті оприлюднено дані квартир-
ного обліку, проте система реєстрації відсутня;

0 балів — електронна система та дані квартир-
ного обліку відсутні.

0,33 бала — за кожен тип відомостей за умови їх 
оновлення протягом останніх шести місяців;

0,2 бала — за кожен тип відомостей за умови від-
сутності інформації про оновлення;

0 балів — відомості про житлові приміщення від-
сутні.

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи доступні на офі-
ційному сайті міської 
ради або іншому 
спеціальному ресурсі 
повідомлення (анонси) 
про майбутні засідан-
ня громадської комісії з 
житлових питань?

Чи доступні на офіцій-
ному вебсайті місь-
кої ради або іншому 
спеціальному ресурсі 
протоколи засідань 
громадської комісії з 
житлових питань?

H03-
1

H05-
1

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — оприлюднено повідомлення про всі засі-
дання комісії за поточний рік;

0,5 бала — оприлюднено повідомлення про 50 % 
та більше засідань громадської комісії з житлових 
питань;

0 балів — інформація відсутня

АБО оприлюднено повідомлення про засідання 
громадської комісії з житлових питань у менше 
ніж 50 % випадків.

1 бал — оприлюднено всі протоколи за поточний 
рік;

0,5 бала — оприлюднено 50 % та більше прото-
колів за поточний рік;

0 балів — інформація відсутня

АБО кількість оприлюднених протоколів стано-
вить менше ніж 50 %.
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БЮДЖЕТНИЙ 
ПРОЦЕС

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи доступні річні звіти 
про виконання бю-
джету за останні два 
роки?

Чи доступні на офіцій-
ному вебсайті рішення 
про затвердження 
міського бюджету за 
останні три роки?

Чи ухвалено бюджет-
ний регламент або 
інший спеціальний 
документ, у якому 
передбачено порядок 
участі громадськості 
в бюджетному процесі 
(проведення бюджет-
них слухань)?

B02

B04

B05-
1

W
+
I

W
+
I

W
+
I

1

1

2

1 бал — звіти доступні;

0,5 бала — доступний звіт тільки за позаминулий 

АБО тільки за минулий рік;

0 балів — немає доступу до відповідних звітів

АБО звіти не оприлюднені за останні два роки.

0,33 бала — за кожен рік опублікованих рішень;

0 балів — немає доступу до відповідних рішень

АБО рішення про затвердження міського бюдже-
ту відсутні за останні три роки.

2 бали — ухвалено регламент або документ, у 
якому передбачено порядок проведення бю-
джетних слухань*;

1 бал — ухвалено регламент або інший документ, 
проте порядок проведення бюджетних слухань у 
ньому не визначено;

0 балів — немає документа.

* Порядок проведення бюджетних слухань — етапи та скла-
дові процесу формування, обговорення, розгляду та затвер-
дження міського бюджету. Календар міського бюджету не є 
бюджетним регламентом.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи оприлюднює міська 
рада на офіційному 
вебсайті інформацію 
про проведення капі-
тального та поточного 
ремонтів*, будівництва, 
реконструкцій та бла-
гоустрою?

* Окрім інформації про по-
точний і капітальний ремонт 
житлових будинків.

Чи оприлюднюються 
на офіційному або 
іншому спеціалізова-
ному вебсайті міської 
ради видатки бюджету 
розвитку за поточний 
рік?

B06

B07

W
+
I
+
D
+
S

W
+
I

1

2

1 бал — за поточний рік інформація про прове-
дення капітального та поточного ремонтів, бу-
дівництва, реконструкцій та благоустрою оп-
рилюднюється в машиночитному форматі (RDF, 
XML, JSON, CSV, XLS(X), ODS, YAML);

0,5 бала — за поточний рік інформація про про-
ведення капітального та поточного ремонтів, бу-
дівництва, реконструкцій та благоустрою опри-
люднюється, але не забезпечено машиночитний 
формат; 

0 балів — відсутня інформація про проведення 
капітального та поточного ремонтів, будівництва, 
реконструкцій та благоустрою.

2 бали — на офіційному або іншому спеціалізова-
ному вебсайті міської ради оприлюднюються дані 
в машиночитному форматі (RDF, XML, JSON, CSV, 
XLS(X), ODS, YAML) про стан фінансування видат-
ків коштом бюджету розвитку, а також створено 
інтерактивну карту, на якій можливо переглянути 
видатки;

1 бал — на офіційному або іншому спеціалізова-
ному вебсайті міської ради створено інтерактив-
ну карту, на якій можливо переглянути видатки на 
бюджет розвитку, дані в машиночитному форматі 
відсутні;
 
0,5 бала — на офіційному або іншому спеціалізо-
ваному вебсайті міської ради оприлюднюються 
дані в машиночитному форматі (RDF, XML, JSON, 
CSV, XLS(X), ODS, YAML) про стан фінансування 
видатків коштом бюджету розвитку; інтерактивну 
карту не створено;

0 балів — інформація про видатки бюджету роз-
витку відсутня.
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ФІНАНСОВА ТА МАТЕРІАЛЬНА 
ДОПОМОГА, ГРАНТИ

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи проводяться кон-
курси з розподілу 
коштів між організа-
ціями громадянського 
суспільства?

Чи доступні на офіцій-
ному вебсайті міської 
ради актуальні пра-
вила врегулювання 
потенційних конфліктів 
інтересів між учас-
никами конкурсів з 
виділення фінансуван-
ня та членами органів, 
які ухвалюють рішення 
і притому не є посадо-
вими особами місце-
вого самоврядування?

Чи може громадськість 
бути присутньою на 
засіданнях з обгово-
рення надання фінан-
сування фізичним або 
юридичним особам, 
організаціям грома-
дянського суспільства?

F01

F02

F03-
1

W
+
I

W
+
I

W
+
I
+
S

1

1

1

1 бал — на офіційному вебсайті міської ради на-
явна інформація про конкурси з виділення коштів 
для проєктів і пропозицій організацій громадян-
ського суспільства: для громадських організацій, 
молодіжних громадських організацій, благодій-
них фондів, спілок, об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків, кооперативів тощо;

0 балів — відомості про конкурси для організацій 
громадянського суспільства відсутні на офіцій-
ному вебсайті міської ради.

1 бал — наявні правила врегулювання конфлікту 
інтересів;

0 балів — відсутні правила врегулювання конфлік-
ту інтересів.

1 бал — документи міської ради не містять обме-
жень чи перешкод для присутності громадськості 
під час обговорення або ухвалення рішення про 
надання фінансування;

0 балів — документи міської ради містять обме-
ження чи перешкоди для присутності громад-
ськості під час обговорень або ухвалення рішень 
про надання фінансування.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи доступні на офіцій-
ному вебсайті рішення, 
протоколи або інші 
документи про на-
дання фінансування* 
організаціям грома-
дянського суспільства, 
благодійним фондам, 
об’єднанням співвлас-
ників багатоквартир-
них будинків й органам 
самоорганізації насе-
лення та чи наявна в 
цих документах інфор-
мація про отримувачів 
фінансової допомоги 
за поточний рік?

* Окрім як за результатами 
проведення бюджету участі.

Чи доступні на офіцій-
ному вебсайті рішення, 
протоколи або інші 
документи за поточ-
ний рік про надання 
або відмову в наданні 
фінансової допомоги 
фізичним особам та чи 
наявна в документах 
інформація про її отри-
мувачів?

F04-
1

F07-1

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — є документи про надання фінансування 
за поточний рік, у документах наявна інформація 
про отримувачів фінансування;

0 балів — документи за поточний рік не опри-
люднено

АБО документи не містять інформацію про отри-
мувачів фінансування

АБО не надається фінансування жодному типу 
об’єднань з переліку.

1 бал — є рішення, протоколи або інші докумен-
ти про надання або відмову в наданні фінансо-
вої допомоги фізичним особам за поточний рік; у 
документах наявна інформація про отримувачів 
фінансової допомоги;

0 балів — документи за поточний рік не опри-
люднені

АБО фінансова допомога не надається.
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СОЦІАЛЬНІ 
ПОСЛУГИ

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи оприлюднено на 
офіційному вебсай-
ті міської ради або 
іншому спеціальному 
вебсайті інформацію 
про міські установи 
соціальної допомоги, 
а саме:

а) перелік міських 
установ соціальної 
допомоги;
б) види допомоги / 
послуг, які вони нада-
ють, і категорії осіб, які 
можуть звернутися по 
допомогу;
в) прямі посилання на 
вебсайти або контакти 
установ?

Чи є на офіційному 
або спеціальному 
вебсайті можливість 
подати онлайн-заяву 
на отримання місця 
або послуги в міських 
установах соціаль-
ної допомоги (центри 
реабілітації, соціаль-
ного обслуговування 
та одиноких громадян, 
соціальна допомога 
вдома тощо) і від-
стежити рух (статус) 
заяви?

S01-1

S02

W
+
I

W
+
I

1

2

1 бал — оприлюднено перелік усіх установ з ін-
формацією про них; вказано послуги, які нада-
ють ці установи, та їх контакти;

0,5 бала — оприлюднено перелік усіх установ, 
але інформація про них неповна (відсутні контак-
ти або види допомоги для менше ніж 50 % уста-
нов);

0 балів — перелік оприлюднено, але відсутня 
інформація про контакти установ і послуги, які 
вони надають

АБО інформація про установи соціального захи-
сту відсутня взагалі

АБО перелік оприлюднено, але відсутні контакти 
або види допомоги для 50 % та більше установ.

2 бали — можна замовити місце та послугу 
онлайн, відстежити рух (статус) заяви в усіх оп-
рилюднених на сайті установах соціальної до-
помоги;

1,5 бала — можна замовити або місце, або послу-
гу та відстежити рух (статус) заяви в усіх опри-
люднених на сайті установах соціальної допо-
моги;

1 бал — можна замовити або місце, або послугу 
та відстежити рух (статус) заяви в частині опри-
люднених на сайті установ соціальної допомоги;

0,5 бала — можна замовити або місце, або по-
слугу, але неможливо відстежити рух заяви;

0 балів — відповідний онлайн-сервіс відсутній.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 



29

КАДРОВІ
ПИТАННЯ

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи доступні на веб-
сайті оголошення про 
проведення конкурсу 
на зайняття вакантної 
посади у виконавчих 
органах ради, у тому 
числі опис вакантної 
посади та дата опри-
люднення оголошен-
ня? Чи містять оголо-
шення дискримінаційні 
обмеження?

Чи доступні на веб-
сайті міської ради 
протоколи засідань 
конкурсної комісії, у 
тому числі імена, пріз-
вища та посади членів 
комісії? Чи забезпе-
чено збалансоване 
представництво жінок 
та чоловіків у конкурс-
ній комісії?

R01-1

R02

W
+
I

W
+
I
+
S

1

1

1 бал — інформація доступна за поточний або ми-
нулий рік; усі оголошення містять дату оприлюд-
нення і не мають дискримінаційного характеру;

0,5 бала — інформація доступна за поточний або 
минулий рік; оголошення не мають дискриміна-
ційного характеру, дату оприлюднення мають 
більше ніж 50 % оголошень;

0 балів — інформація відсутня

АБО інформація доступна, проте має дискримі-
наційний характер

АБО кількість оголошень, що мають дату опри-
люднення, становить 50 % та менше.

1 бал — інформація доступна за поточний або 
попередній рік, забезпечене збалансоване ген-
дерне представництво; 

0,5 бала — інформація доступна, але немає імен 
(ініціалів) і прізвищ членів конкурсної комісії

АБО не забезпечено гендерне представництво;

0 балів — інформація відсутня.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА 
ТА КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи ухвалено та оп-
рилюднено Кодекс 
депутатської етики або 
інший документ ло-
кального характеру? 
Чи містить цей доку-
мент принципи недис-
кримінації та гендерної 
рівності?

Чи ухвалено та опри-
люднено Кодекс етики 
або інший локальний 
акт, що регулює пра-
вила етичної поведінки 
посадових осіб місце-
вого самоврядування, 
співробітників кому-
нальних підприємств, 
установ та організа-
цій, товариств, засно-
ваних громадою, або 
50 % та більше акцій 
(часток) у статутному 
капіталі яких належать 
територіальній грома-
ді, а також організацій, 
які частково фінан-
суються громадою? 
Чи містить документ 
принципи недискри-
мінації та гендерної 
рівності?

AC01

AC02

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — є кодекс або інший спеціальний документ 
або відповідний розділ у регламенті ради, статуті 
відповідної територіальної громади або іншому 
документі; документ або розділ містить положен-
ня про забезпечення недискримінації та гендер-
ної рівності;

0,5 бала — є кодекс чи інший спеціальний доку-
мент або відповідний розділ у регламенті ради, 
статуті відповідної територіальної громади або 
іншому документі; документ або розділ не має 
положень про забезпечення недискримінації та 
гендерної рівності;

0 балів — інформація про правила депутатської 
етики відсутня.

1 бал — є кодекс або інший спеціальний документ 
або відповідний розділ у регламенті виконавчо-
го комітету, статуті територіальної громади або 
іншому документі; документ або розділ містить 
положення про забезпечення недискримінації та 
гендерної рівності;

0,5 бала — є кодекс або інший спеціальний до-
кумент або відповідний розділ у регламенті вико-
навчого комітету, статуті територіальної громади 
або іншому документі; документ або розділ не 
має положення про забезпечення недискримі-
нації та гендерної рівності

АБО документ або розділ стосується тільки поса-
дових осіб місцевого самоврядування;

0 балів — інформація про правила етичної пове-
дінки відсутня.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи існують спеціальні 
канали з можливістю 
анонімного повідом-
лення про корупційні 
та пов’язані з корупці-
єю правопорушення, а 
також неетичну пове-
дінку або дискриміна-
цію з боку посадових 
осіб місцевого само-
врядування, співро-
бітників комунальних 
підприємств, установ 
та організацій, то-
вариств, заснованих 
громадою, або 50 % та 
більше акцій (часток) 
у статутному капіталі 
яких належать тери-
торіальній громаді, а 
також організацій, які 
частково фінансуються 
громадою?

Чи вказана на офіцій-
ному вебсайті полі-
тична приналежність 
депутатів: 

а) партія, від якої їх 
було обрано (суб’єкт 
висування); 
б) партійність; 
в) членство у фракції?

Чи визначено порядок 
та шляхи запобіган-
ня і врегулювання         
конфлікту інтересів 
членів виконавчого 
комітету міської ради?

AC03

AC04

AC05

W
+
I

W

W
+
I

1

1

1

0,33 бала — за кожен захищений анонімний ка-
нал зв’язку (канал онлайн-зв’язку, анонімна га-
ряча лінія, електронна поштова скринька);

0 балів — спеціальні канали зв’язку відсутні

АБО канали не відповідають вимогам захищено-
сті Національного агентства з питань запобіган-
ня корупції.

0,33 бала — за кожний тип інформації;

0 балів — інформація відсутня.

1 бал — ухвалено нормативно-правовий акт, 
який поширюється як на членів виконавчого ко-
мітету, які працюють у ньому на постійній основі, 
так і на тих, які входять до складу на громадських 
засадах;

0,5 бала — ухвалений нормативно-правовий акт 
поширюється тільки на тих членів виконавчого 
комітету, які є посадовими особами місцевого 
самоврядування;

0 балів — інформація про врегулювання питання 
конфлікту інтересів членів виконавчого комітету 
відсутня (документ не ухвалено та/або не опри-
люднено).
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Чи використовує місто 
власний інструмент 
запобігання корупції 
(антикорупційна про-
грама, план добро-
чесності або інший 
документ, що системно 
зорієнтований на ви-
явлення та мінімізацію 
корупційних ризиків)?

Чи утворено (визначе-
но) в органі місцевого 
самоврядування упов-
новажений підрозділ 
(уповноважену особу) 
з питань запобігання 
та виявлення корупції?

Чи затверджено в міській 
раді порядок (положення) 
роботи з повідомленнями 
про корупцію як само-
стійний документ або 
частину більшого доку-
мента та чи містить він:

а) перелік внутрішніх і 
регулярних каналів пові-
домлення про корупцію;
б) окремий документ, 
який визначає порядок 
роботи з анонімними по-
відомленнями й повідо-
мленнями із зазначенням 
авторства;
в) строки перевірки пові-
домлень;
г) порядок оскарження 
рішень і дій / бездіяль-
ності уповноваженого 
органу або особи?

AC06-
1

AC07-
1

AC08

W
+
I

W
+
I

W
+
I

1

2

1

1 бал — документ або група документів затвер-
джені й оприлюднені, у відкритому доступі роз-
міщуються звіти про їх виконання принаймні раз 
на рік;
 
0,5 бала — документ або група документів за-
тверджені й оприлюднені, проте звіти про їх ви-
конання розміщуються рідше, ніж раз на рік;

0 балів — документ або група документів не за-
тверджені / не оприлюднені 

АБО звіти про виконання не оприлюднені.

2 бали — підрозділ створено (уповноважену осо-
бу визначено) й інформацію про особу / підроз-
діл оприлюднено, немає зауважень до цього рі-
шення

АБО на момент оцінювання посада уповноваже-
ної особи є вакантною і відбувається конкурс на 
її заміщення; до попереднього рішення не було 
зауважень;

0 балів — підрозділ створено (уповноважену 
особу визначено), проте існують зауваження до 
цього рішення

АБО підрозділ не створено (уповноважену особу 
не визначено)

АБО інформацію про підрозділ (уповноважену 
особу) не оприлюднено.

0, 25 бала — за кожен пункт у затвердженому по-
рядку; 

0 балів — порядок не затверджено

АБО порядок містить положення, які суперечать 
Закону України «Про запобігання корупції».
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ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
ТА БУДІВЕЛЬНА ПОЛІТИКА

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи оприлюднено на 
офіційному або спеці-
алізованому вебсайті 
вичерпний перелік 
документів, які не-
обхідно подати, щоб 
отримати земельну 
ділянку у власність, 
оренду та здійснити 
приватизацію такої, 
яка вже перебуває у 
користуванні?

Чи доступні на офіцій-
ному або іншому спе-
ціалізованому вебсайті 
міської ради плани 
зонування?

L01-1

L02-
1

W
+
I

W
+
I
+
D

1

2

0,33 бала — за перелік документів, які необхідно 
подати, щоб отримати земельну ділянку:

а) у власність;
б) в оренду або
в) здійснити її приватизацію;

0 балів — переліки не оприлюднено.

0,5 бала — за наявність кожного з цих компонен-
тів за умови забезпечення читабельності*:

 оприлюднена текстова (описова) частина 
(RTF, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескано-
ване зображення);

 оприлюднена інтерактивна карта, яка дає 
можливість перегляду даних;

 оприлюднені графічні матеріали у форматах 
PNG, JPEG, PDF;

  оприлюднені графічні матеріали у форматі  
геопросторових даних (GeoTIFF, SHP, DMF, MID/
MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM) 

АБО шар з геопросторовими даними можна під-
ключити через вільне програмне забезпечення 
(QGIS, GRASS GIS тощо).

* Під читабельністю розуміється, що оприлюднені компоненти 
генерального плану легко зчитуються людським оком. Тек-
стові та графічні матеріали не повинні бути зроблені з великої 
відстані та бути в поганій якості. Забезпечується можливість 
збільшення тексту та зображення без втрати кінцевої якості. 

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи оприлюднена на 
офіційному або іншому 
спеціальному вебсайті 
ради повна інформа-
ція про актуальні став-
ки плати за землю та 
дані про встановлені 
радою пільги зі сплати 
земельного податку?

Чи публікується точний 
перелік та назви про-
єктів рішень із земель-
них питань у проєкті 
порядку денного 
засідань ради?

Чи проводяться пуб- 
лічні конкурси (аук-
ціони) на відчуження 
земельних ділянок ко-
мунальної власності?

Чи оприлюднюються 
детальні плани тери-
торій?

L04-1

L05-1

L06

L07-1

W
+
I

W
+
I

W
+
I

W
+
I
+
D

1

1

1
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1 бал — оприлюднено інформацію на офіційному 
вебсайті в окремому розділі (наприклад, «Зе-
мельні відносини») або на іншому спеціалізова-
ному вебсайті;

0 балів — інформація на офіційному сайті в окре-
мому розділі або на спеціалізованому вебсайті 
відсутня

АБО інформація міститься лише в рішеннях місь-
кої ради.

1 бал — у проєкті порядку денного оприлюдню-
ється повний точний перелік питань — назв про-
єктів рішень; кожен проєкт рішення стосується 
окремого суб’єкта земельних відносин або окре-
мої земельної ділянки;

0,5 бала — оприлюднюється перелік питань — 
назв проєктів рішень; більшість проєктів рішень 
стосуються окремих суб’єктів земельних відносин 
або окремих ділянок, проте 5 % рішень стосують-
ся більш ніж одного суб’єкта / ділянки («пакетні»); 

0 балів — більше ніж 5 % проєктів рішень із зе-
мельних питань — «пакетні»

АБО проєкти порядків денних містять лише пункт 
«земельні питання» без деталізації інформації про 
суб’єктів земельних відносин або ділянки.

1 бал — протягом поточного року проведено хоча 
б один аукціон / конкурс;

0 балів — такі конкурси / аукціони не проводи-
лися.

0,5 бала — за наявність кожного з цих компонен-
тів за умови забезпечення читабельності*:

 оприлюднена текстова (описова) частина 
(RTF, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескано-
ване зображення);

 оприлюднена інтерактивна карта, яка дає 
можливість перегляду даних;

 оприлюднені графічні матеріали у форматах 
PNG, JPEG, PDF;

  оприлюднені графічні матеріали у форматі  
геопросторових даних (GeoTIFF, SHP, DMF, MID/
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Чи оприлюднено гене-
ральний план?

Чи оприлюднені на 
офіційному вебсайті 
міської ради або іншо-
му спеціалізованому 
вебресурсі реєстри 
договорів про орен-
ду земельних ділянок, 
укладених протягом 
останніх двох років?

L08-1

L09
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D
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+
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2

2

0,5 бала — за наявність кожного з цих компонен-
тів за умови забезпечення читабельності*:

 оприлюднена текстова (описова) частина 
(RTF, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескано-
ване зображення);

 оприлюднена інтерактивна карта, яка дає 
можливість перегляду даних;

 оприлюднені графічні матеріали у форматах 
PNG, JPEG, PDF;

  оприлюднені графічні матеріали у форматі  
геопросторових даних (GeoTIFF, SHP, DMF, MID/
MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM)

АБО шар з геопросторовими даними можна під-
ключити через вільне програмне забезпечення 
(QGIS, GRASS GIS тощо).

* Під читабельністю розуміється, що оприлюднені компоненти 
генерального плану легко зчитуються людським оком. Тек-
стові та графічні матеріали не повинні бути зроблені з великої 
відстані та бути в поганій якості. Забезпечується можливість 
збільшення тексту та зображення без втрати кінцевої якості.

2 бали — оприлюднено реєстри всіх укладених 
за останні два роки договорів оренди, які містять:

а) дату та номер рішення міської ради про пере-
дачу в оренду земельної ділянки;
б) географічне положення земельної ділянки 
(адреса) або посилання на інтерактивну карту, 
на якій нанесені відповідні ділянки;
в) найменування (ПІБ) орендаря;
г) дату укладання та номер договору оренди 
землі;
ґ) розмір земельної ділянки;

MIF, DXF, ХML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM) 

АБО шар з геопросторовими даними можна під-
ключити через вільне програмне забезпечення 
(QGIS, GRASS GIS тощо).

* Під читабельністю розуміється, що оприлюднені компоненти 
генерального плану легко зчитуються людським оком. Тек-
стові та графічні матеріали не повинні бути зроблені з великої 
відстані та бути в поганій якості. Забезпечується можливість 
збільшення тексту та зображення без втрати кінцевої якості.
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д) щомісячну вартість оренди земельної ділянки.
Реєстр оновлюється не рідше ніж один раз на 
шість місяців;

0 балів — реєстр з даними про всі укладені за 
останні два роки договори не оприлюднено

АБО оприлюднено інформацію не про всі зе-
мельні ділянки або оприлюднено лише частково 
(наявні не всі типи даних)

АБО реєстри оновлюються рідше ніж один раз 
на шість місяців.

Чи оприлюднено на 
офіційному вебсайті 
міської ради або спе-
ціалізованому вебсайті 
реєстр зелених наса-
джень?

L10

W
+
I
+
D

1 1 бал — оприлюднено реєстр зелених насаджень 
у машиночитному форматі (RDF, XML, JSON, CSV, 
XLS(X), ODS, YAML), який містить:

а) типи;
б) видовий склад;
в) вік;
г) якість та кількість зелених насаджень на тери-
торії населеного пункту.
Реєстр оновлюється не рідше ніж один раз на 
шість місяців;

0 балів — реєстр з усіма даними не оприлюднено 
на офіційному сайті міської ради або спеціалізо-
ваному вебсайті

АБО інформація оприлюднена частково

АБО реєстри оновлюються рідше ніж один раз 
на шість місяців 

АБО не забезпечено машиночитний формат да-
них.
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КОМУНАЛЬНІ 
ПІДПРИЄМСТВА

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи оприлюднені фінансо-
ві звіти підпорядкованих 
міській раді комунальних 
комерційних підпри-
ємств і товариств, 50 % 
та більше акцій (часток) у 
статутному капіталі яких 
належать територіальній 
громаді:

а) звіт про фінансовий 
стан (баланс);
б) звіт про фінансові ре-
зультати (звіт про сукуп-
ний дохід);
в) звіт про рух грошових 
коштів;
г) звіт про використання 
коштів, внесених до ста-
тутних капіталів підпри-
ємств?

Чи оприлюднено на 
офіційному вебсайті 
міської ради або іншому 
спеціальному ресурсі 
перелік усіх комуналь-
них підприємств (у тому 
числі некомерційних) і 
товариств, 50 % та більше 
акцій (часток) у статутно-
му капіталі яких належать 
територіальній громаді, 
а також відомості про ці 
підприємства / товари-
ства:

а) адреса;
б) телефон;
в) електронна пошта;
г) інформація про послу-
ги, які вони надають, та/
або роботи, які здійсню-
ють;
ґ) відсоток акцій (часток), 
які належать громаді (у 
випадку, якщо мова йде 
про товариства);
д) код ЄДРПОУ?

C01

C02-
1

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — оприлюднено всі звіти всіх комунальних 
підприємств і товариств за попередній рік;

0,5 бала — частка комунальних підприємств і 
товариств, які оприлюднили всі звіти, становить       
50 % та більше

АБО кожне комунальне підприємство і товари-
ство оприлюднило лише частину звітів;

0 балів — частка комунальних підприємств і то-
вариств, які оприлюднили всі звіти, становить 
менше ніж 50 %

АБО не всі комунальні підприємства і товариства 
опублікували принаймні частину звітів.

1 бал — на вебсайті в окремому розділі оприлюд-
нено перелік усіх комунальних підприємств і то-
вариств, а також всі відомості про них;

0,5 бала — на вебсайті в окремому розділі опри-
люднено повну інформацію про більше ніж 50 % 
комунальних підприємств (товариств);

0 балів — не оприлюднено інформацію про кому-
нальні підприємства (товариства) 

АБО немає принаймні одного типу відомостей

АБО оприлюднено повну інформацію, а також усі 
відомості про 50 % та менше комунальних під-
приємств (товариств)

АБО інформація міститься у статутах комуналь-
них підприємств (товариств), а не в окремому 
розділі.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи зареєстровані 
комерційні комунальні 
підприємства і това-
риства, у статутному 
капіталі яких 50 % та 
більше акцій (часток) 
належать територі-
альній громаді, на 
Єдиному вебпор-
талі використання 
публічних коштів             
(Spending.gov.ua) та чи 
оприлюднюється на 
ньому інформація про 
договори та пропла-
ти, а також виконання 
угод з фінансового 
лізингу?

Чи є депутати міської 
ради та представники 
громадськості члена-
ми наглядових рад (у 
разі утворення) кому-
нальних комерційних 
підприємств і това-
риств, у статутному 
капіталі яких 50 % та 
більше акцій (часток) 
належать територіаль-
ній громаді?

C03-1

C05
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+
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+
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1

1

1 бал — зареєстровані всі комунальні підприєм-
ства (товариства). Усі зареєстровані комунальні 
підприємства (товариства) оприлюднюють ін-
формацію про закупівлі та договори за спроще-
ною закупівлею, а також виконання угод з фінан-
сового лізингу на Spending.gov.ua (у разі, якщо 
такі угоди були укладені);

0,5 бала — 50 % та більше комунальних підпри-
ємств (товариств) зареєстровані. Усі зареєстро-
вані комунальні підприємства (товариства) опри-
люднюють інформацію про закупівлі та договори 
за спрощеною закупівлею, а також виконання 
угод з фінансового лізингу на Spending.gov.ua (у 
разі, якщо такі угоди були укладені);

0,2 бала — 50 % та більше комунальних підпри-
ємств (товариств) зареєстровані; 50 % та більше 
комунальних підприємств (товариств) оприлюд-
нюють інформацію про закупівлі та договори за 
спрощеною закупівлею, а також виконання угод 
із фінансового лізингу на Spending.gov.ua (у разі, 
якщо такі угоди були укладені);

0 балів — менше ніж 50 % комунальних підпри-
ємств (товариств) зареєстровані

АБО менше ніж 50 % комунальних підприємств 
(товариств) оприлюднюють повну інформацію на 
Spending.gov.ua

АБО на Spending.gov.ua не оприлюднено інфор-
мацію про виконання угод з фінансового лізингу 
(у разі, якщо такі угоди були укладені)

АБО наявна інформація про договори, не опри-
люднена на Prozorro.gov.ua.

1 бал — створено наглядові ради за участі депу-
татів та представників громадськості;

0,5 бала — створено наглядові ради за участі 
або депутатів, або представників громадськості;

0 балів — наглядові ради не створено.

http://Spending.gov.ua
http://Spending.gov.ua
http://Spending.gov.ua
http://Prozorro.gov.ua
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Чи оприлюднено ін-
формацію про вина-
городу керівників та 
членів наглядових рад 
комунальних комер-
ційних підприємств та 
товариств (у разі утво-
рення), у статутному 
капіталі яких 50 % та 
більше акцій (часток) 
належать територі-
альній громаді, а саме: 
структуру, принципи 
формування і розмір 
винагороди адміні-
страції (головного 
офісу)?

Чи оприлюднено 
річні звіти керівників 
та наглядової ради (у 
разі утворення) кому-
нальних комерційних 
підприємств, а також 
товариств, у статутно-
му капіталі яких 50 % 
та більше акцій (час-
ток) належать терито-
ріальній громаді?

Чи проводиться зов-
нішній незалежний 
аудит консолідованої 
фінансової звітності 
комерційних кому-
нальних підприємств 
(або господарських 
товариств, у статутно-
му капіталі яких 50 % 
та більше акцій (час-
ток) належать терито-
ріальній громаді)?

C06-1

C07-1

C08-1
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1 бал — оприлюднено повну інформацію про 
керівників усіх комунальних підприємств (това-
риств) та членів наглядових рад підприємств (у 
разі їх створення);

0,5 бала — оприлюднено повну інформацію про 
50 % та більше керівників комунальних підпри-
ємств (товариств) та членів наглядових рад (у 
разі їх створення);

0 балів — інформацію не оприлюднено 

АБО оприлюднено частково (відсутній принаймні 
один тип даних)

АБО оприлюднено інформацію про менше ніж 
50 % керівників комунальних підприємств (това-
риств) та членів наглядових рад.

1 бал — оприлюднено річні звіти усіх керівників та 
наглядової ради (у разі створення) комунальних 
підприємств (товариств) за минулий рік;

0,5 бала — оприлюднено річні звіти керівників      
50 % і більше комунальних підприємств (това-
риств), а також 50 % і більше членів наглядових 
рад (у разі їх утворення); 

0 балів — річні звіти не оприлюднено 

АБО оприлюднено річні звіти керівників та нагля-
дових рад менше ніж 50 % комунальних підпри-
ємств (товариств).

2 бали — протягом останніх трьох років проведе-
но зовнішній незалежний аудит консолідованої 
фінансової звітності хоча б одного комунального 
підприємства (або господарського товариства, 
у статутному капіталі якого 50 % та більше акцій 
(часток) належать територіальній громаді), та 
опубліковано звіт за результатами аудиту;

0 балів — не проводився аудит жодного кому-
нального підприємства чи товариства за останні 
три роки.
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Чи оприлюднено ін-
формацію про розмір 
та порядок формуван-
ня тарифів на товари, 
роботи чи послуги ко-
мунальних комерцій-
них підприємств або 
товариств, у статутно-
му капіталі яких 50 % 
та більше акцій (час-
ток) належать терито-
ріальній громаді?

Чи призначаються 
керівники комерційних 
комунальних підпри-
ємств або товариств, 
у статутному капіталі 
яких 50 % та більше 
акцій (часток) нале-
жать територіальній 
громаді, на конкурсній 
основі?

Чи доступні на веб-
сайті оголошення про 
проведення конкурсу 
на зайняття вакант-
ної посади керівника 
комерційного кому-
нального підприєм-
ства або товариства, 
у статутному капіталі 
якого 50 % та більше 
акцій (часток) нале-
жать територіальній 
громаді? Чи містять 
вони опис вакантної 
посади та дату опри-
люднення оголошен-
ня? Чи містять оголо-
шення дискримінаційні 
обмеження?

C09-1

C10

C11-1
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1

1

1 бал — оприлюднено інформацію (структуру і 
тарифи) про всі комунальні підприємства та то-
вариства;

0,5 бала — оприлюднено інформацію (структуру і 
тарифи) про 50 % та більше комунальних підпри-
ємств (товариств);

0 балів — інформація відсутня

АБО більше ніж 50 % комунальних підприємств 
(товариств) не мають інформації про структуру 
та/або тарифи.

1 бал — затверджено й оприлюднено документ, 
який зобов’язує призначати керівників комуналь-
них підприємств (товариств) на конкурсній основі 
та визначає порядок проведення конкурсу;

0 балів — затверджено й оприлюднено документ, 
але він допускає призначення керівників кому-
нальних підприємств (товариств) поза конкурсом

АБО документ не затверджено / не оприлюдне-
но.

1 бал — інформація доступна, оголошення містять 
дату оприлюднення і не мають дискримінаційних 
вимог;

0,5 бала — інформація доступна, не має дискри-
мінаційних вимог, дата оприлюднення інформації 
наявна в 50 % і більше випадків за поточний або 
минулий рік;

0 балів — голови комунальних підприємств і то-
вариств призначаються поза конкурсом

АБО інформація доступна, проте має дискримі-
наційний характер

АБО відсутня дата оприлюднення інформації в 
більше ніж 50 % випадків за поточний або мину-
лий рік.
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КОМУНАЛЬНЕ
МАЙНО

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи оприлюднено на офі-
ційному вебсайті:

а) адресу; 
б) телефон; 
в) електронну пошту; 
г) імена та прізвища 
керівників; 
ґ) структуру органу, який 
уповноважений здійсню-
вати операції з оренди 
комунального майна?

Чи доступна на офіцій-
ному вебсайті міської 
ради інформація про 
результати відкритих 
процесів оренди ко-
мунального майна за 
останні три роки?

Чи доступний на офіцій-
ному вебсайті перелік 
усіх об’єктів нерухомого 
майна комунальної фор-
ми власності (назва, опис 
майна, місце розміщення, 
класифікація, власники, 
балансоутримувачі, ко-
ристувачі та інші харак-
теристики)?

Чи доступний в  елек-
тронній торговій системі 
та на вебсайті орендо-
давця перелік об’єктів 
нерухомого майна кому-
нальної форми власно-
сті, щодо яких ухвалено 
рішення про передання 
в оренду?

U02

U03-
1

U04-
1

U07

W
+
I

W
+
I

W
+
I
+
D

W
+
I
+
D

1

1

2

1

0,2 бала — за кожен тип інформації;

0 балів — інформацію не оприлюднено.

0,33 бала — за кожен рік оприлюднення інфор-
мації;

0 балів — не оприлюднено інформацію за остан-
ні три роки

АБО така інформація не оприлюднюється взага-
лі.

2 бали — перелік оприлюднено та забезпечено 
автоматизовану обробку даних у машиночит-
ному форматі (RDF, XML, JSON, CSV, XLS(X), ODS, 
YAML);

0,5 бала — перелік оприлюднено, автоматизова-
на обробка даних неможлива;

0 балів — перелік не оприлюднено.

1 бал — перелік оприлюднено в електронній тор-
говій системі Prozorro.Продажі та на вебсайті 
орендодавця;

0,5 бала — перелік оприлюднено лише в елек-
тронній торговій системі Prozorro.Продажі;

0,2 бала — перелік оприлюднено лише на веб-
сайті орендодавця;

0 балів — перелік не оприлюднено.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи доступна на офіцій-
ному вебсайті міської 
ради:

а) інформація про тарифи 
на паркування; 
б) карта паркувальних 
майданчиків або схема 
організації дорожнього 
руху; 
в) способи оплати за 
паркування на майдан-
чиках комунальної форми 
власності?

U08

W
+
I

1 0,33 бала — за кожний тип інформації 

АБО місто не має паркувальних майданчиків, які 
є комунальною власністю;

0 балів — інформація на сайті міської ради від-
сутня.

ОСВІТА

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи використовуєть-
ся форма відкрито-
го розподілу дітей у 
заклади дошкільної 
освіти (відкрита черга, 
лотерея, випадко-
вий вибір тощо) при 
ухваленні рішення про 
зарахування дітей у ці 
заклади?

Чи існує на офіційному 
сайті міської ради 
або спеціалізовано-
му вебсайті система 
електронної реєстра-
ції в комунальні закла-
ди освіти (дошкільної, 
середньої)?

Е01-1

Е02

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — форму відкритого розподілу дітей у за-
клади дошкільної освіти використовують усі об-
рані для перевірки заклади дошкільної освіти;

0,5 бала — форму відкритого розподілу дітей у 
заклади дошкільної освіти використовує при-
наймні один обраний для перевірки заклад до-
шкільної освіти;

0 балів — форма відкритого розподілу дітей у за-
клади дошкільної освіти не використовується.

0,25 бала — за наявність кожного з цих компонен-
тів:

  є можливість подати заяву онлайн до закладів 
дошкільної освіти. Інформація оприлюднюється 
на вебсайті дошкільного навчального закладу чи 
міської ради або засновника; 

  є можливість відстежувати стан опрацювання 
заяви (рух у черзі) до закладів дошкільної освіти 
онлайн;

  є можливість подати заяву онлайн до закладів 
середньої освіти. Інформація оприлюднюється на 
вебсайті школи чи міської ради або засновника;

  є можливість відстежувати стан опрацювання 
заяви (рух у черзі) до закладів середньої освіти 
онлайн.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи оприлюднена на 
офіційному сайті міської 
ради або спеціалізова-
ному вебсайті інформація 
про місце розташування 
закладів позашкіль-
ної освіти, музичних та 
художніх шкіл, графік ро-
боти та види пропонова-
них гуртків, секцій тощо, 
чи створена можливість 
зареєструвати дитину 
онлайн?

Е03

W
+
I

2 2 бали — оприлюднена повна інформація про всі 
заклади позашкільної освіти та види гуртків; за-
безпечена можливість подати заяву онлайн;

1 бал — оприлюднена повна інформація про 
всі заклади позашкільної освіти та види гуртків; 
можливості подати заяву онлайн немає;

0 балів — інформація про заклади позашкільної 
освіти та види гуртків відсутня.

ІНВЕСТИЦІЇ ТА 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

№ Критерій МБ* МО**Як нараховується бал?

Чи проводяться від-
криті публічні заходи, 
зокрема за допомо-
гою е-консультацій з 
громадою, для об-
говорення проєктів 
регуляторних актів та 
чи оприлюднюється 
інформація про пере-
біг заходів (протокол 
чи стенограма) та ре-
зультати проведення 
заходів*?

* Врахування або невраху-
вання пропозицій та заува-
жень до проєктів регулятор-
них актів.

D01-
1

W
+
I

2 2 бали — на офіційному вебсайті є інформація за 
поточний рік про проведення щонайменше од-
ного публічного заходу (або відкритих електрон- 
них консультацій) з обговорення кожного проєкту 
регуляторного акта; оприлюднено протокол чи 
стенограму, звіт або інший офіційний документ 
про підсумки заходу (у документі зазначені по-
дані пропозиції та інформація про їх врахування 
чи неврахування)

АБО проєкти регуляторних актів протягом поточ-
ного року орган місцевого самоврядування не 
розглядав, проте проведення публічних заходів 
з кожного проєкту регуляторного акта передба-
чено локальним нормативно-правовим актом;

1 бал — на офіційному вебсайті є інформація про 
проведені публічні заходи або електронні кон-
сультації з обговорення кожного проєкту регу-
ляторного акта протягом поточного року, але не 
оприлюднено офіційних документів про підсумки 
проведення заходу;

0 балів — на офіційному вебсайті відсутня ін-
формація про проведення відкритого публічного 
заходу або електронних консультацій з обгово-
рення проєкту регуляторного акта протягом по-
точного року і така процедура не передбачена 
локальними нормативно-правовими актами.

* Максимальний бал ** Метод оцінювання 
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Чи оприлюднюються 
на офіційному вебсайті 
проєкти регуляторних 
актів міської ради в пе-
редбачений законом 
термін та чи супрово-
джуються вони ана-
лізом регуляторного 
впливу?

Чи оприлюднюються 
на офіційному вебсайті 
проєкти регуляторних 
актів виконавчого ко-
мітету в передбачений 
законом термін та чи 
супроводжуються вони 
оприлюдненим ана-
лізом регуляторного 
впливу?

D02-
1

D03-
1

W
+
I

W
+
I

1

1

1 бал — усі проєкти регуляторних актів за поточ-
ний рік оприлюднювалися на офіційному веб-
сайті з метою отримання зауважень / пропозицій 
не менше ніж протягом одного місяця до дати їх 
розгляду, проєкти містять передбачені законом 
супровідні документи, зокрема аналіз регуля-
торного впливу

АБО міська рада не розглядала регуляторні акти 
протягом поточного року;

0,5 бала — 50 % і більше проєктів регуляторних 
актів за поточний рік оприлюднювалися на офі-
ційному вебсайті з метою отримання зауважень / 
пропозицій не менше ніж протягом одного місяця 
до дати їх розгляду, проєкти містять передбаче-
ні законом супровідні документи, зокрема аналіз 
регуляторного впливу;

0 балів — більше ніж 50 % регуляторних актів оп-
рилюднюються на офіційному вебсайті з пору-
шенням строку або без супровідних документів,  
зокрема без аналізу регуляторного впливу

АБО неможливо встановити дату оприлюднення 
більшості проєктів регуляторних актів та супро-
відних документів.

1 бал — усі проєкти регуляторних актів за поточ-
ний рік оприлюднювалися на офіційному веб-
сайті з метою отримання зауважень / пропозицій 
не менш ніж протягом одного місяця до дати їх 
розгляду, проєкти містять передбачені законом 
супровідні документи, зокрема аналіз регуля-
торного впливу

АБО виконавчий комітет не розглядав регулятор-
ні акти протягом поточного року;

0,5 бала — 50 % і більше проєктів регуляторних 
актів за поточний рік оприлюднювалися з метою 
отримання зауважень / пропозицій не менш ніж 
протягом одного місяця, проєкти містять перед-
бачені законом супровідні документи, зокрема 
аналіз регуляторного впливу; 

0 балів — більше ніж 50 % регуляторних актів оп-
рилюднюються з порушенням строку або без су-
провідних документів,  зокрема без аналізу регу-
ляторного впливу

АБО неможливо встановити дату оприлюднення 
проєктів регуляторних актів та супровідних до-
кументів.
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Чи оприлюднені на 
вебсайті міської ради 
або іншому спеціа-
лізованому ресурсі 
чинні регуляторні акти 
міської ради та її вико-
навчих органів?

Чи є на офіційному 
вебсайті окремий роз-
діл (або спеціальний 
сайт) українською та 
англійською мовами 
для роботи з інвесто-
рами і чи оприлюд-
нено інвестиційний 
паспорт громади 
українською та англій-
ською мовами?

D04-
1

D05

W
+
I

W
+
I

1

1

0,5 бала — за наявність кожного з цих компонен-
тів:

  чинні регуляторні акти оприлюднені в окре-
мому розділі сайту міської ради;

  перелік регуляторних актів оприлюднено на 
Єдиному державному порталі відкритих даних із 
зазначенням посилання на регуляторний акт у 
мережі Інтернет (URL).

1 бал — є окремий розділ на офіційному вебсайті 
(або спеціальний сайт) українською та англій-
ською мовами, а також оприлюднено інвести-
ційний паспорт громади українською та англій-
ською мовами;

0,7 бала — є окремий розділ на офіційному веб-
сайті (або спеціальний сайт) українською та анг-
лійською мовами та оприлюднено інвестиційний 
паспорт українською або англійською мовою

АБО є окремий розділ однією мовою, інвестицій-
ний паспорт оприлюднено двома мовами;

0,5 бала — є окремий розділ на офіційному веб-
сайті (або спеціальний сайт) українською або 
англійською мовою та оприлюднено інвестицій-
ний паспорт українською або англійською мо-
вою

АБО немає окремого розділу на вебсайті (або 
спеціального сайту), але оприлюднено інвести-
ційний паспорт українською та англійською мо-
вами;

0,2 бала — є окремий розділ на офіційному веб-
сайті (або спеціальний сайт) українською або 
англійською мовою, але не оприлюднено інвес-
тиційний паспорт

АБО оприлюднено інвестиційний паспорт укра-
їнською або англійською мовою, але немає 
окремого розділу на вебсайті (або спеціального 
сайту);

0 балів — немає окремого розділу на офіційному 
вебсайті (або спеціальному сайті) і не оприлюд-
нено інвестиційний паспорт.
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Чи оприлюднено на 
офіційному вебсай-
ті ради в окремому 
розділі або на спеці-
альному сайті інфор-
мацію про інвестиційні 
об’єкти / проєкти, які 
міська влада пропо-
нує для інвестування 
незалежно від форми 
власності?

Чи підключено місто до 
офіційної платформи, 
яка допомагає лю-
дям відкрити власний 
бізнес?

Чи оприлюднено на 
офіційному або спеці-
алізованому вебсайті 
міської ради інформа-
цію про оцінку кредит-
ного рейтингу міста?

Чи оприлюднений на 
офіційному вебсайті 
актуальний страте-
гічний план розвитку 
міста? 

D06-
1

D08-
1

D10-
1

D11-1
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1

1

1

1 бал — на офіційному вебсайті в окремому роз-
ділі (або на спеціальному сайті) українською та 
англійською мовами оприлюднено детальну ін-
формацію про інвестиційні об’єкти / проєкти, які 
міська влада пропонує для інвестування неза-
лежно від форми власності;

0,5 бала — інформація про інвестиційні об’єкти /
проєкти є неповною (українською або англій-
ською мовою);

0 балів — інформацію про об’єкти / проєкти не 
оприлюднено.

1 бал — місто підключено до офіційної платформи 
Start Business Challenge та локалізувало 10 і біль-
ше бізнес-кейсів

АБО у місті діє власна система (бізнес-інкуба-
тор), яка допомагає підприємцям відкрити бізнес;

0 балів — місто не підключено до офіційної плат-
форми Start Business Challenge 

АБО місто не має власної системи (бізнес-інку-
батора)

АБО місто локалізувало менше ніж 10 кейсів.

1 бал — на офіційному або спеціалізованому веб-
сайті оприлюднено інформацію про оцінку кре-
дитного рейтингу міста. Інформація актуальна та 
оновлювалася не більше ніж п’ять років тому;

0 балів — на офіційному або спеціалізованому 
вебсайті немає інформації про оцінку кредитно-
го рейтингу міста

АБО кредитний рейтинг оновлювався більше ніж 
п’ять років тому.

1 бал — на офіційному вебсайті оприлюднено ак-
туальну стратегію (стратегічний план) розвитку 
міста, яка містить напрями, цілі, етапи виконання 
стратегії тощо;

0 балів — на офіційному вебсайті не оприлюдне-
но стратегічний план розвитку міста.
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Чи міська рада ухва-
лила та чи фінансує 
програму підтримки та 
розвитку підприємни-
цтва?

Чи міська рада ухва-
лила рішення про 
запровадження 
електронних аукціонів 
для продажу прав на 
розміщення сезонної 
торгівлі та тимчасових 
споруд?

Чи публікує та онов-
лює міська рада 
Перелік регуляторних 
актів та План діяльно-
сті з підготовки проєк-
тів регуляторних актів? 

D12-1

D13-1

D14
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2
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1 бал — програма ухвалена та фінансується про-
тягом останніх двох років;

0,5 бала — програма ухвалена та фінансується 
в поточному або фінансувалася минулого року;

0 балів — програма ухвалена, але не фінансува-
лася протягом останніх двох років

АБО програма не ухвалена.

2 бали — на вебсайті міської ради оприлюднено 
рішення про запровадження електронних аук-
ціонів з продажу прав на розміщення сезонної 
торгівлі та тимчасових споруд;

1 бал — на вебсайті міської ради оприлюднено 
рішення про запровадження електронних аукці-
онів з продажу прав на розміщення лише сезон-
ної торгівлі  або тимчасових споруд;

0 балів — рішення про запровадження електрон- 
них аукціонів не ухвалено.

2 бали — міська рада оприлюднила на офіцій-
ному вебсайті та на порталі data.gov.ua Перелік 
регуляторних актів та План діяльності з підготов-
ки проєктів регуляторних актів, який містить: 

а) види; 
б) назви; 
в) строки підготовки проєктів;
г) цілі їх ухвалення.
Відповідні набори даних оновлюються щоквар-
тально;

1 бал — міська рада оприлюднила Перелік ре-
гуляторних актів та План діяльності з підготов-
ки проєктів регуляторних актів лише на своєму 
офіційному сайті; забезпечено оновлення даних 
щоквартально

АБО відповідні набори даних оприлюднюються 
лише на порталі data.gov.ua; забезпечено онов-
лення даних щоквартально;

0 балів — міська рада не оприлюднює Перелік 
регуляторних актів та План діяльності з підготов-
ки проєктів регуляторних актів на своєму веб-
сайті та на порталі data.gov.ua

АБО відповідні набори даних не оновлюються 
щоквартально.
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Чи визначено в раді 
постійну відповідальну 
депутатську комісію з 
питань реалізації дер-
жавної регуляторної 
політики? 

D15
W
+
I

1 1 бал — у міській раді визначено постійну відпо-
відальну депутатську комісію з питань реалізації 
державної регуляторної політики;

0 балів — таку комісію не створено.
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КОДЕКСИ УКРАЇНИ

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ;

БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ;

ЗЕМЕЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ;

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО
ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ 
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»;

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СТАТУС ДЕПУТАТІВ 
МІСЦЕВИХ РАД»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАПОБІГАННЯ 
КОРУПЦІЇ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗВЕРНЕННЯ 
ГРОМАДЯН»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО РЕГУЛЮВАННЯ 
МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ВІДКРИТІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ»;

«ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДОСТУПУ ДО ІНФОР-
МАЦІЇ У СФЕРАХ ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ 
ЕНЕРГІЇ, ПРИРОДНОГО ГАЗУ, ТЕПЛОПОСТА-
ЧАННЯ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОСТАЧАН-
НЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО 
ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІД-
ВЕДЕННЯ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОРЕНДУ ДЕРЖАВНО-
ГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ 
РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ГОСПО-
ДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ».

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПРИВАТИЗАЦІЮ 
ДЕРЖАВНОГО І КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ 
СЕРЕДНЮ ОСВІТУ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ОСВІТУ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ 
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ 
ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ»;

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО СЛУЖБУ В ОРГАНАХ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»;

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
БАЗА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text
https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/183-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1160-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14
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ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАБО-
РИ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ У ФОРМІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ» ВІД 21 ЖОВТНЯ 
2015 РОКУ № 835;

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)» 
ВІД 29 ГРУДНЯ 2009 РОКУ № 1417;

ПРАВИЛА ОБЛІКУ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ, І НАДАН-
НЯ ЇМ ЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ;

ПРАВИЛА УТРИМАННЯ ЖИЛИХ БУДИНКІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ;

ПОРЯДОК СПИСАННЯ З БАЛАНСУ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ;

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ АУКЦІ-
ОНІВ ДЛЯ ПРОДАЖУ ОБ’ЄКТІВ МАЛОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ УМОВ 
ПРОДАЖУ» ВІД 10 ТРАВНЯ 2018 РОКУ № 432;

ПОСТАНОВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНА-
ЧЕННЯ ПРОГРАМ (ПРОЄКТІВ, ЗАХОДІВ), РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА, ДЛЯ ВИКОНАННЯ (РЕАЛІЗАЦІЇ) ЯКИХ НАДАЄТЬСЯ ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА» 
ВІД 12 ЖОВТНЯ 2011 РОКУ № 1049;

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД, ЗАТВЕРДЖЕНЕ ПОСТАНОВОЮ 
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ВІД 12 БЕРЕЗНЯ 2003 РОКУ № 305;

ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ, ВІДРАХУВАННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ УЧНІВ ДО ДЕРЖАВНИХ ТА 
КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, 
ЗАТВЕРДЖЕНИЙ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІД 14 КВІТНЯ 2018 РОКУ 
№ 367;

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 1 «ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ», ЗАТВЕРДЖЕНЕ НАКАЗОМ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
ВІД 28 ГРУДНЯ 2009 РОКУ;

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПО-
ДАРСТВА УКРАЇНИ «ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ УТРИМАННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ У 
НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ УКРАЇНИ» ВІД 10 КВІТНЯ 2006 РОКУ № 105.

ПОСТАНОВИ, ПРАВИЛА, ПОРЯДКИ ТА ВИМОГИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА
БАЗА

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-2015-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/470-84-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0927-05#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/301-2016-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1049-2011-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-18#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-06#Text
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