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Tento materiál poskytuje všeobecné a koncepčné informácie, ako aj konkrétne kroky a ďalšie informácie súvisiace s problematikou regulácie rozpočtového procesu, formuláre k rozpočtovému procesu a organizačnú štruktúru v rámci programového rozpočtovania . Pri príprave materiálov sa vychádzalo zo súčasného stavu v oblasti rozpočtovania a platných rozpočtových pravidiel.
Smernica sa týka hlavne programového rozpočtovania, ktoré bolo zavedené do systému verejných financií. 
Obec Poruba má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti základnú školu, materskú školu a školskú jedáleň pri materskej škole. V každom zariadení je vedúci pracovník, ktorý zodpovedá za riadenie . Nakoľko Obec Poruba disponuje obmedzeným počtom pracovníkov a v rámci svojej organizačnej štruktúry má vedúcich pracovníkov len na menovaných zariadeniach, podľa tejto skutočnosti je vypracované aj organizačné usporiadanie v oblasti rozpočtového procesu.


Organizačné usporiadanie

	sumarizuje hlavné strany zúčastnené procesu monitorovania a hodnotenie

ich úlohy

Hlavné zúčastnené strany na úrovni Obecného úradu Poruba sú:

Obecné zastupiteľstvo obce Poruba schvaľuje kroky v procese hodnotenia – plán hodnotení, záverečné správy a realizáciu prijatých opatrení ako aj záverečnú monitorovaciu správu.
Starostka obce Poruba  je zodpovedná za implementáciu systému monitorovania a hodnotenia. Zodpovedá za plán hodnotení, zadávacie podmienky, monitorovacie a hodnotiace správy a zabezpečuje realizáciu prijatých opatrení.
Účastník programu je spoluzodpovedný za riadenie programu /časti programu alebo za aktivitu. Táto pozícia je označovaná ako „zodpovedný útvar“, v prípade potreby participuje aj na zabezpečovaní dodatočných údajov, pripomienkuje priebežné správy a zabezpečuje uplatňovanie záverov a odporúčaní správ. Toto označenie sa v prípade organizačnej štruktúry aplikuje na vedúcich pracovníkov základnej školy, materskej školy a zariadenia školskej jedálne. V prípade ostatných programov sa toto označenie používa pre starostku obce Poruba.
Koordinátor v procese monitorovania a hodnotenia vo všeobecnosti zodpovedná za dohľad nad väčšou časťou monitorovania a hodnotenia Je zodpovedný za zabezpečenie kvality systému monitorovania a hodnotenia. Priamo sa zodpovedá starostke obce. Koordinátora menuje starostka obce Poruba.
Hodnotiteľ je zodpovedný za prípravu hodnotiacej správy/správ. V rámci organizačnej štruktúry Obce Poruba je funkcia hodnotiteľa zlúčená s funkciou koordinátora . Je to z dôvodu obmedzenosti v personálnej oblasti.









Schéma organizačného usporiadania pre monitorovanie a hodnotenie

                     Obecné zastupiteľstvo –––––––Starostka obce
                                             
                                                                            Koordinátor

                                                                             Hodnotiteľ
                                           
                                                                            monitorovateľ

Práca monitorovateľov a hodnotiteľov sa zakladá na údajoch, ktoré je potrebné zozbierať, usporiadať, popísať.  Na základe zdrojov možné údaje rozdeliť na primárne a sekundárne. Primárne zbiera vedenie príslušnej kapitoly a sú zozbierané pre konkrétny program a konkrétne monitorovanie a hodnotenie. Patria sem údaje povinne generované v rámci monitorovania realizácie programu, údaje zozbierané monitorovateľmi a hodnotiteľmi od rôznych účastníkov zúčastňujúcich sa na realizácií programu. Sekundárne údaje poskytované inými subjektami, ktoré existujú nezávisle od konkrétneho monitorovania a hodnotenia. Patria sem výročné správy v rámci príslušnej kapitoly, štatistické údaje a pod.
Aby bolo možné následne preveriť údaje, všetky zozbierané a spracované údaje musia byť uchovávané v nasledujúcej štruktúre:
	definované ciele a merateľné ukazovatele

zdroj údajov,
metóda zberu,
periodicita zberu,
osoba zodpovedná za zber údajov
definovanie obdobia, ktorá sa bralo do úvahy/ začiatok a koniec zberu údajov/.
Všetky tieto údaje sú uchovávané na úrovni príslušnej kapitoly, aby bolo možné zabezpečiť ich kontinuitu a spoľahlivosť.

Proces monitorovania

sa zameriava najmä na porovnanie sledovaných hodnôt merateľných ukazovateľov s očakávanými hodnotami uvedenými v programovom dokumente a na porovnávanie skutočných výdavkov bežného rozpočtového roka s plánovanými hodnotami. 
Procesu monitorovania sa zúčastňuje starostka obce, ktorá nesie celkovú zodpovednosť za proces monitorovania, koordinátor, zodpovedný útvar za program a monitorovateľ. Starostka nesie všeobecnú zodpovednosť za monitorovanie všetkých programov a deleguje koordinátora.
Proces monitorovania sa začína zozbieraním informácií na všetkých úrovniach. Monitorovanie sleduje finančnú implementáciu programu a vecné plnenie programu.
Realizácia monitorovania: 
	Príprava monitorovania/ rozposlanie požiadavky zodpovedným útvarom

Zber a analýza údajov
Vypracovanie správy
Revízia
Finalizácia/ záverečné znenie monitorovacej správy



Využitie výsledkov
distribúcia výsledkov
využívanie výsledkov
Ročná monitorovacia správa je súčasťou Záverečného účtu obce. Podlieha rovnakému schvaľovaciemu procesu ako dokument, ktorého je súčasťou.

Štruktúra hodnotiacej správy:
	hlavná časť správy

predmet hodnotenia
počiatočný a súčasný stav
analýza / relevantnosť, efektívnosť a hospodárnosť, účinnosť, dosah, vplyv, udržateľnosť
Závery, odporúčania
Návrh opatrení
Stručné zhrnutie
Prílohy

Proces hodnotenia:
	Začína rozposlaním listu starostky obce všetkým zúčastneným procesu.


Proces monitorovania  - realizácia

Koordinátor                                       zodpovedné útvary               starostka obce
- príprava žiadostí                             dáta
- žiadosť o informácie



















Štandarizované formuláre v rozpočtovom procese Obce Poruba


Formulár zadávacích podmienok:
A/ predmet hodnotenia
hodnotená programová časť
gestor
zodpovedný útvar
typ programovej časti
typ hodnotenia
rok hodnotenia
hodnotené obdobie


Štruktúra programovej časti
Spoluhodnotené programové časti
Kód                  Názov


Účastníci
IČO                   Názov

Cieľ.............
Ukazovateľ..............

Rok                               periodicita                                   plán
20...
20...
20...

Finančné údaje
Kód zdroja                   20..                                                         20..                                                                    20..  
                                Schválený R upravený skutočnosť              Schválený R upravený skutočnosť           Schválený R upravený skutočnosť




Doplňujúce údaje

Predchádzajúce hodnotenia                        Posledné hodnotenie vykonané       rok hodnotenia       hodnotiteľ








B/ Zadávacie podmienky
Zadanie úlohy
-všeobecný účel hodnotenia
- špecifický účel hodnotenia
- zadefinovanie hodnotiacich otázok

Organizačné zabezpečenie:
Plán práce hodnotenia
1. Informovanie zúčastnených strán o pripravovanej realizácií hodnotenia      termín    zodpovednosť
2. Začiatok prípravy zadávacích podmienok
3. schválenie zadávaích podmienok
4. ukončenie zberu a analýzy údajov
5. vypracovanie predbežného návrhu hodnotiacej správy
6. pripomienkovanie správy členmi pracovného tímu
7. Predloženie správy na schválenie

Kontaktné údaje člen tímu
1. meno                       útvar                      pozícia                  telefon                 e-mail























Formulár monitorovacej správy pre zber interných údajov príslušnej kapitoly

Program/podprogram
Trvanie programu
Účastník programu
Príšlušný vedúci  pracovník
Zamestnanec zodpovedný za  monitorovanie
Zdroj financovania
Výška schváleného rozpočtu
Výška upraveného rozpočtu
Vykazovaná skutočnosť k 31.12.
Zámer
Cieľ
Merateľný ukazovateľ
Hodnota ukazovateľa
Komentár k monitorovaniu a zdôvodnenie komentára
Zdroj a periodicita získavania údajov
Vypracoval
Schválil
                                   


C/ Hodnotiaca správa
Analýza
	všeobecný účel hodnotenia

kritéria účinnosti, relevantnosti, udržateľnosti, 
ďalšie hodnotiace otázky
vykonané analýzy a použité zdroje údajov


Závery a odporúčania:

	Návrh opatrení

Odporúčanie    odkaz na závery hodnotiacej správy      zodpovednosť  časový harmonogram         poznámka




	stručné zhrnutie

meno, pozícia osoby, ktorá vypracovala zhrnutie
silné stránky hodnotenia
slabé stránky hodnotenia
záver zhrnutia

