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Транспарентність місцевих фінансів України
Транспарентність публічних фінансів є одним із найважливіших чинників в розбудові демократичного суспільства з
високим рівнем довіри громадян до влади. Лише тоді, коли громадяни будуть сприймати як уряд країни, так і місцеві
органи влади цілком прозорими та підконтрольними їм, в країні відбудуться демократичні зрушення. Громадяни
зможуть підтримувати владу та співпрацювати з нею, якщо остання інформуватиме їх про всю публічну діяльність:
прийняття рішень, фінансову звітність, планування, витрати місцевого бюджету і т. д. Найбільш чутливим є питання
транспарентності щодо формування та використання місцевих фінансових ресурсів.
Дослідження транспарентності місцевих фінансів проведено на прикладі 21 інтернет порталу місцевих органів влади з
4 областей України, які географічно віддалені між собою в розрізі двох основних блоків – стану державних закупівель
та стану бюджетного процесу. В кожній області для дослідження було визначено портали обласних центрів Львів,
Вінниця, Суми, Миколаїв, а також м. Київ, і в кожній області визначено 4 міста районного рівня, які є найбільшими за
чисельністю населення. Встановлено наявність значної розбіжності в транспарентності місцевих фінансів, при цьому
високий рівень транспарентності мають портали обласних центрів та незначної кількості районних. Переважна
більшість має низький рівень транспарентності місцевих фінансів. Крім того, проаналізовано рівень залучення громади
до проблем розвитку регіонів через соціальні мережі, в результаті чого було визначено, що більш активним є населення
невеликих міст. Більшості місцевих органів влади необхідно звернути увагу на низький рівень порталів з точки зору
визнання їх як дружніх до користувача.
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Транспарентность местных финансов Украины
Транспарентность публичных финансов является одним из важнейших факторов в развитии демократического общества
с высоким уровнем доверия граждан к власти. Только тогда, когда граждане будут воспринимать как правительство
страны, так и местные органы власти вполне прозрачными и подконтрольными им, в стране произойдут
демократические сдвиги. Граждане смогут поддерживать власть и сотрудничать с ней, если последняя будет
информировать их обо всей публичной деятельности: принятие решений, финансовую отчетность, планирование,
расходы местного бюджета и т.д. Наиболее чувствительным является вопрос транспарентности касательно
формирования и использования местных финансовых ресурсов.
Исследование транспарентности местных финансов проведено на примере 21 интернет портала местных органов власти
из 4 областей Украины, географически отдаленных между собой в разрезе двух основных блоков – состояния
государственных закупок и состояния бюджетного процесса. В каждой области для исследования были определены
порталы областных центров Львов, Винница, Сумы, Николаев, а также г. Киев, и в каждой области определены 4 города
районного уровня, являющиеся наибольшими по численности населения. Установлено наличие значительного
расхождения в транспарентности местных финансов, при этом высокий уровень транспарентности имеют порталы
областных центров и незначительного количества районных. Подавляющее большинство имеет низкий уровень
транспарентности местных финансов. Кроме того, проанализирован уровень привлечения общины к проблемам
развития регионов через социальные сети, в результате чего было определено, что более активным является население
небольших городов. Большинству местных органов власти необходимо обратить внимание на низкий уровень порталов
с точки зрения признания их как дружественных к пользователю.
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