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Ключовим завданням в сфері удосконалення бюджетної політики в 

соціальній сфері є впровадження науково-обґрунтованої системи оцінки її 

результативності та ефективності. Особливо гостро ці проблеми постають 

при використанні програмно-цільового методу планування бюджетних 

видатків, який передбачає розширення самостійності і підвищення 

відповідальності учасників бюджетного процесу й розпорядників 

бюджетних коштів.  

Для проведення оцінювання ефективності бюджетних видатків в 

соціальній сфері необхідне відповідне інформаційне забезпечення. 

Відповідно важливим етапом оцінювання є визначення інформаційних 

джерел та збір інформації, оскілки тільки достовірна та об’єктивна 

інформація може бути використана для аналізу і прийняття адекватних 

управлінських та фінансових рішень.  

Дослідження наукових праць у сфері оцінювання ефективності та 

результативності соціальної сфери та її бюджетного забезпечення, 

державних цільових програм показав, що питання обліково-

інформаційного забезпечення оцінювання є малодослідженими. Разом з 

тим, формування ефективної системи управління соціальною сферою 

потребує опрацювання та аналізу великого обсягу інформації на всіх 

етапах управління. Роль інформаційного забезпечення полягає в 

об’єктивному відображенні інформації про стан соціальних потреб, 

наявність та можливість залучення відповідних бюджетних та інших 

ресурсів для їх задоволення, передбачає формування інформаційної бази її 

аналітичну обробку та доведення її до відома користувачів. 

Ступень забезпечення суб’єктів управління соціальною сферою 

своєчасною, повною, прозорої та достовірною інформацією про соціальні 
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потреби та обсяг необхідних бюджетних коштів залежить від 

організаційного та нормативно-правового забезпечення, які регламентують 

отримання та передачу інформації, а також відповідальність за затримку та 

перекручування інформації, а також визначають організацію 

інформаційного забезпечення. 

В Україні, введено в дію низку законодавчих і нормативних актів та 

методичних документів з питань розроблення і виконання цільових 

програм державного рівня: Закон України «Про державні цільові 

програми», «Методичні рекомендації щодо порядку розроблення 

регіональних цільових програм, моніторингу та звітності про їх 

виконання», «Методичні рекомендації щодо визначення результативності 

показників бюджетної програми».  

Разом з тим, зазначені нормативні акти не вносять конкретики, щодо 

методики оцінювання та звітування про виконання програм, а пропонують 

їх розробляти державному виконавцю самостійно. Так, в Законі «Про 

державні цільові програми» відсутні статті щодо державної статистичної 

звітності про хід виконання державних цільових програм. 

Невідповідна нормативно-правова база не дозволить отримувати 

центральним органам законодавчої і виконавчої влади своєчасну 

інформацію про стан виконання програм і ефективність використання 

державних коштів на їх реалізацію і, врешті – решт, приведе до істотного 

послаблення систематичного контролю з цих питань. 

Таким чином, в сучасних умовах постає необхідність у формуванні та 

оприлюдненні результативно-орієнтованої звітності, як на етапі 

планування та ї на етапах реалізації програм, про діяльність 

відповідальних виконавців державних та регіональних цільових програм та 

їх реальні досягнення. Перспективними є дослідження пов’язані із 

структурою звітів, процесами планування процедур збирання даних в 

розрізі окремих груп показників. 

 


