Дистанційний (електронний) курс
МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ В КОНТЕКСТІ РЕФОРМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ
В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Українська асоціація районних та обласних рад (УАРОР) та Швейцарсько-український проект
«Підтримка децентралізації в Україні» (DESPRO) запрошують до участі у навчальному електронному
курсі «Місцеві бюджети в контексті реформи бюджетного процесу в умовах децентралізації влади».
Питання децентралізації є важливим аспектом у впровадженні реформи бюджетного процесу в
органах місцевої влади і місцевого самоврядування. Верховна Рада внесла зміни до Бюджетного
та Податкового кодексів України з метою посилення ролі місцевих бюджетів та укріплення їх
фінансовими ресурсами шляхом перерозподілу доходів і видатків між бюджетами різних рівнів.
Нова модель взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами нарівні із
запровадженням програмно-цільового методу бюджетування, направленого на ефективність
використання бюджетних коштів, вимагає і нових знань з ряду актуальних питань, які виникли у
зв’язку із законодавчими змінами. Курс «Місцеві бюджети в контексті реформи бюджетного процесу
в умовах децентралізації влади» покликаний допомогти
представникам органів місцевого
самоврядування
розібратись у теоретичних та практичних новаціях законодавства щодо
формування та виконання місцевих бюджетів, їх казначейського обслуговування, здійснення
фінансового контролю, впровадження державно-приватного партнерства в умовах бюджетної
децентралізації бюджетного процесу.
Завдання курсу надати учасникам базові знання щодо:









поточного стану реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні;
основних напрямів змін бюджетної політики та питань виконання місцевих бюджетів,
міжбюджетних взаємовідносин та шляхів її реалізації;
нових вимог нормативно-правової бази з питань програмно-цільового методу бюджетування,
міжбюджетних взаємовідносин, та їх невід’ємних складових - казначейського обслуговування,
бухгалтерського обліку та державного фінансового контролю;
результативних показників виконання місцевого бюджету за видатками;
системи міжбюджетного регулювання та вирівнювання;
нової трансфертної політики;
особливостей казначейського обслуговування місцевих бюджетів; здійснення державного
фінансового контролю, зокрема, внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту в місцевих
бюджетах;
державно-приватного партнерства як інструмента задоволення інтересів територіальної
громади щодо надання послуг та отримання додаткових доходів місцевих бюджетів.

Очікувані результати:








розуміння ідеології реформ бюджетного процесу та міжбюджетних взаємовідносин завдяки
децентралізації влади, а також механізмів їх реалізації;
опанування сучасної нормативно-правової бази з питань функціонування місцевих бюджетів
та їх виконання, здійснення державного фінансового контролю;
отримання експертних консультацій для прийняття кваліфікованих та законних управлінських
рішень з питань управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів;
сприяння інформованості представників органів місцевого самоврядування щодо новацій
бюджетного процесу та міжбюджетних взаємовідносин;
створення передумов для застосування нових механізмів взаємовідносин з об’єктами
місцевих бюджетів;
обмін практичним досвідом;
залучення громадян до реалізації реформ.

Автори курсу:
ЧЕЧУЛІНА Олена Олександрівна - к.е.н., доцент кафедри фінансів, виконавчий директор з питань
координації та взаємодії з бюджетними установами ГО "Всеукраїнський бухгалтерський клуб"; досвід
роботи більше 30 років в органах місцевої влади, центральних органах виконавчої влади.
Працювала на посадах: головного бухгалтера в фінансових органах місцевої влади м. Києва;
начальника управління методології по виконанню бюджетів, бухгалтерського обліку і звітності,
заступника Голови Державного казначейства України; заступника Голови Контрольно-ревізійного
управління України, директора Департаменту гармонізації державного фінансового контролю;
заслужений економіст України.
ЗАПАТРІНА Ірина Вікторівна - д.е.н., професор кафедри фінансів Київського Національного
торговельно-економічного університету, Голова Правління українського центру сприяння розвитку
публічно-приватного партнерства, член Групи експертів з питань публічно-приватного партнерства
Європейської Економічної Комісії ООН, заступник Міністра з питань житлово-комунального
господарства у 2007-2010 рр.
СУШКО Наталія Іванівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів Київського Національного торговельноекономічного університету; практичний досвід роботи більше 30 років в органах місцевої влади,
центральних органах виконавчої влади, у 2001-2014 рр. начальник Управління методології з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Казначейства України.
Аудиторія та вимоги до слухачів:
 курс розрахований на представників органів місцевого самоврядування різних рівнів
місцевих бюджетів;
 навчання безкоштовне, кількість осіб для участі у навчанні від одного органу місцевого
самоврядування – необмежена;
 необхідно для навчання – мати діючу електронну поштову скриньку та регулярний доступ до
мережі Інтернет, готовність витрачати до 7 годин на тиждень на навчання.
Початок реєстрації на курс з 1 березня 2015 р. Завершення реєстрації – 4 березня.
Тривалість курсу: 4 березня - 4 квітня.
Курс проходитиме у форматі дистанційного (електронного) навчання на веб-платформі Спільноти
практик
ІННОВАЦІЇ
ТА
КРАЩІ
ПРАКТИКИ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
http://mx.despro.org.ua:8081/.
Для самостійної реєстрації на веб-платформі зайдіть на сторінку Спільноти практик ІННОВАЦІЇ ТА
КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (http://mx.despro.org.ua:8081/). У правому
верхньому куті цієї сторінки натисніть кнопку «Вхід» і створіть новий обліковий запис учасника
спільноти. При реєстрації користувача на зазначену Вами адресу електронної пошти відправляється
інформаційний лист із проханням про підтвердження реєстрації. Лист містить безпечне посилання на
сторінку, де користувач може підтвердити обліковий запис. У подальшому при вході в систему
звіряються ім'я користувача і пароль із їхніми значеннями в базі даних системи. Доступ до
електронного курсу, інформаційних ресурсів та спілкування без авторизації (ідентифікації
користувача системою) неможливий. Якщо Вам не вдасться зареєструватися на веб-платформі
самостійно, прохання звертатися до адміністратора за адресою udlsystem@udl.org.ua.


Зареєструватися на веб-платформі ІННОВАЦІЇ ТА КРАЩІ ПРАКТИКИ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ http://mx.despro.org.ua:8081/ можливо у будь-який зручний час.



Реєстрацію на е-курс «Місцеві бюджети в контексті реформи бюджетного процесу в умовах
децентралізації влади» буде відкрито 1 березня.

