Геде Аді Юніарта, I Густі Айю Пурнамаваті
Ключові елементи прозорості місцевих органів управління у новому державному управлінні
Прозорість є проблемою для реформ державного управління на сьогодні і в майбутньому на шляху до
сучасного і більш ефективного управління. Економічна криза призвела до значного ослаблення довіри
населення до ефективності управління державними фінансами. Метою дослідження є аналіз ключових
елементів прозорості місцевих органів управління в новому державному управлінні. Дані дослідження було
отримано з фінансових звітів на веб-сайтах місцевих органів влади. За методом відбору проб було сформовано
цільову детерміновану вибірку загалом з 262 місцевих органів влади в Індонезії. В якості аналітичного методу
було використано логістичний регресійний аналіз. Результати показали, що ключові елементи, що
відображаються масштабами місцевих органів влади і співвідношенням фінансової незалежності на місцях,
мають значний вплив на впровадження електронної фінансової звітності, в той час як аудиторські висновки не
мають значного впливу. Це обумовлено змінами в сприйнятті суспільством якості аудиторських висновків, що
подаються Аудиторською радою. У цьому дослідженні підкреслюється, що місцеві органи влади, які
отримують справедливий або несправедливий аудиторський висновок, не можуть з упевненістю довести, що
місцеві органи влади здійснювали ефективне чи неефективне управління фінансами. Аудиторські висновки,
отримані місцевими органами влади, не завжди полегшують публікацію фінансової звітності на їхніх
офіційних сайтах.
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Геде Ади Юниарта, И Густи Айю Пурнамавати
Ключевые элементы прозрачности местных органов управления в новом государственном
управлении
Прозрачность является проблемой для реформ государственного управления на сегодня и в будущем на пути
к современному и более эффективному управлению. Экономический кризис привел к значительному
ослаблению доверия населения к эффективности управления государственными финансами. Целью
исследования является анализ ключевых элементов прозрачности местных органов управления в новом
государственном управлении. Данные исследования были получены с финансовых отчетов на веб-сайтах
местных органов власти. По методу отбора проб была сформирована целевая детерминированная выборка
всего из 262 местных органов власти в Индонезии. В качестве аналитического метода был использован
логистический регрессионный анализ. Результаты показали, что ключевые элементы, отображающиеся
масштабами местных органов власти и соотношением финансовой независимости на местах, имеют
значительное влияние на внедрение электронной финансовой отчетности, в то время как аудиторские выводы
не имеют значительного влияния. Это обусловлено изменениями в восприятии обществом качества
аудиторских выводов, представляемых Аудиторским советом. В этом исследовании подчеркивается, что
местные органы власти, которые получают справедливое или несправедливое аудиторское заключение, не
могут с уверенностью доказать, что местные органы власти осуществляли эффективное или неэффективное
управление финансами. Аудиторские выводы, полученные местными органами власти, не всегда облегчают
публикацию финансовой отчетности на их официальных сайтах.
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