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У Черкасах триває конференція з питань 
врядування міського бюджету

круглі столи, семінари
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У Черкасах протягом 13-14 жовтня у комплексі «Апель-
син» триває конференція «Бюджети за завданнями – ро-
звиток належного врядування і фінансової прозорості ор-
ганів місцевого самоврядування в Україні». Про це «Новій 
Добі» повідомили у департаменті освіти та гуманітарної 
політики Черкаської  міської ради. 

Проект «Бюджети за завданнями у Черкасах і Вінни-
ці – розвиток належного врядування і фінансової про-
зорості органів місцевого самоврядування в Україні» 
впроваджується Фундацією польсько-української спі-
впраці ПАУСІ за фінансової підтримки Європейського 
Союзу та Центральноєвропейської ініціативи. За 3,5 
роки виконання проекту (проект діє з 2012 р.) «Бюд-
жети за завданнями» було проведено багато заходів: 
тренінги та круглі столи в Україні, навчальні візити до 
Польщі та стажування працівників Черкаської міської 
ради у м. Кракові.

В рамках Конференції, яка є підсумковою в рамках 
Проекту Фундації ПАУСІ «Бюджети за завданнями», пла-
нується обговорити такі основні питання:

- досвід впровадження та перспективи методо-
логії «Бюджети за завданнями» (програмно-цільовий 
метод) в Україні;

- місцеві бюджети як дієві інструменти впровад-
ження стратегічного плану розвитку міст;

- практика проведення аналізу та врахування по-
треб громади при складанні та затверджені місцевих 
бюджетів;

Круглий стіл «Висловлення готовності суб’єктів виборчого 
процесу змінювати бюджетну сферу міста»

Впродовж п’яти місяців громад-
ська організація «Центр Правової 
Допомоги» реалізує всеукраїнську 
ініціативу щодо моніторингу місце-
вих бюджетів. Метою вказаної іні-
ціативи є підвищення доступності 
та прозорості громадян у бюджет-
ній сфері, вироблення спільно з 
посадовими особами ОМС реко-
мендацій для досягнення зазначе-
ної мети. У зв’язку з цим на адресу 
Ковельської міської ради направля-
лись інформаційні запити.

За результатами отриманих від-
повідей напрацьовані рекомендації 
щодо прозорості та відкритості бюд-
жету міста. На круглий стіл запрошу-
ються усі політичні партії, кандидати 
від яких балотуються до Ковельської 
міської ради для висловлення готов-
ності реалізовувати рекомендації 
щодо прозорості та відкритості бюд-
жету міста Ковеля, шляхом підписан-
ня Меморандуму. Захід відбудеться 
21 жовтня 2015 року в місті Ковелі 
о 15.00.

Місце проведення: КП «Ко-
вельський міський культурно-про-
світницький центр» (м. Ковель, вул. 
Незалежності, 89). Початок о 15 го-
дині.

Докладніше: 
http://legalaid.in.ua/news_12_417_

ANONS.Krugliystil«Vislovlennyagotov
nostisub'ektivviborchogoprotsesuzmin
yuvatibyudjetnusferumista».html

http://osf.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/604685072991776/
http://legalaid.in.ua/news_12_417_ANONS.Krugliystil%C2%ABVislovlennyagotovnostisub%27ektivviborchogoprotsesuzminyuvatibyudjetnusferumista%C2%BB.html
http://legalaid.in.ua/news_12_417_ANONS.Krugliystil%C2%ABVislovlennyagotovnostisub%27ektivviborchogoprotsesuzminyuvatibyudjetnusferumista%C2%BB.html
http://legalaid.in.ua/news_12_417_ANONS.Krugliystil%C2%ABVislovlennyagotovnostisub%27ektivviborchogoprotsesuzminyuvatibyudjetnusferumista%C2%BB.html
http://legalaid.in.ua/news_12_417_ANONS.Krugliystil%C2%ABVislovlennyagotovnostisub%27ektivviborchogoprotsesuzminyuvatibyudjetnusferumista%C2%BB.html
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круглі столи, семінари

Набір на тренінг «Громадська антикорупційна експертиза для 
ефективного бюджетного процесу та місцевого самоврядування»

Запрошуємо представників різ-
них форм самоорганізації мешкан-
ців сіл, селищ міст Миколаївщини 
на чергове дводенне навчання 3-4 
грудня 2015 р. у «Школі громадян-
ської дії». За результатами навчан-
ня учасники отримують підтримку 
«Ресурсного центру місцевої де-
мократії» ММГО «Фонд розвитку 
м. Миколаєва» з просування анти-
корупційних громадських ініціатив. 
Анкету учасника чекаємо до 16-00 
тридцятого  листопада 2015 р.

Учасники тренінгу отримують 
наступні знання та навички:

- оцінка потреб громади та ба-
чення їх вирішення у рішеннях вла-
ди;

- прозорість публічних фінан-
сів, механізми залучення громадян, 
їх об’єднань до бюджетного проце-
су;

- оцінка результативності, 
ефективності використання коштів 
місцевих бюджетів.

На конференції «Бюджети за 
завданнями», фахівцями ПАУСІ спіль-
но з представниками міської влади 

обговорюються питання, пов’язані 
з міськими програмами: «Програма 
відновлення, збереження, модерні-
зації та розвитку мереж зовнішнього 
освітлення міста Черкаси», «Програ-
ма підтримки об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків (ОСББ) у 
м. Черкаси на 2015-2017 роки «Фор-
мування ефективного власника жит-
ла», «Програма розвитку паліативної 
допомоги в м. Черкаси», «Програма 

підвищення енергоефективності та 
зменшення споживання енергоре-
сурсів у місті Черкаси на 2016-2020 
роки», «Програма розвитку позаш-
кільної освіти».

 
Докладніше: http://novadoba.

com.ua/22085-u-cherkasakh-tryvaye-
konferenciya-z-pytan-vryaduvannya-
miskogo-byudzhetu.html 

05-06 листопада у Києві відбу-
деться тренінг для громадських 
активістів Вінницької, Рівненської 
та Чернігівської областей на тему 
адвокатування змін до місцевих 
бюджетів, з метою підвищення 
якості надання медичних послуг. 
Детальніше про проект, в межах 
якого відбудеться тренінг, читайте 
за посиланням http://www.cpsa.org.
ua/?p=4820

Тренінг організований Центром 
політичних студій та аналітики. Ін-
тенсив складається з двох модулів:

- бюджетний процес на місцево-
му рівні;

- адвокатування змін до бюд-
жетів в сфері охорони здоров`я.

Захід організовано Центром 
політичних студій та аналітики за 
фінансової підтримки Програмної іні-

ціативи «Громадське здоров’я» МФ 
«Відродження» в рамках проекту 
«Місцеві бюджети під контролем гро-
мадських і пацієнтських організацій»

Докладніше: 
http://www.cpsa.org.ua/novyny/

d v o d e n n y j - t r e n i n h - m i s t s e v i -
b y u d z h e t y - p i d - k o n t r o l e m -
h r o m a d s k y h - i - p a t s i j e n t s k y h -
orhanizatsij/ 

Дводенний тренінг «Місцеві бюджети під контролем 
громадських і пацієнтських організацій»

- можливості які дає антикорупцій-
на, податкова та бюджетна реформи;

- оцінка типових корупційних ри-
зиків та практик на місцевому рівні;

- основні перешкоди на шля-
ху впровадження антикорупційної 
політики на місцевому рівні;

- як оцінювати успішність антикоруп-
ційної політики на місцевому рівні (чи 
все так однозначно як пишуть у звітах?);

- можливості громадського моніто-
рингу, адвокації та впливу громадян 
на місцеву політику через учать в бюд-
жетному процесі;

-предметний аналіз однієї із місь-
ких цільових програм та бюджетних 
програм на предмет виявлення коруп-
ційних ризиків, їх попередження та ре-
агування в разі їх виявлення.

Діяльність здійснюється ММГО 
«Фонд розвитку міста Миколаєва» в 
рамках проекту «Доброчесні муніци-
пальні послуги у м. Миколаєві та об-
ласті»» при грантової підтримки МФ 
«Відродження».

Докладніше: 
http://frgn.mk.ua/?p=7792 

http://novadoba.com.ua/22085-u-cherkasakh-tryvaye-konferenciya-z-pytan-vryaduvannya-miskogo-byudzhetu.html
http://novadoba.com.ua/22085-u-cherkasakh-tryvaye-konferenciya-z-pytan-vryaduvannya-miskogo-byudzhetu.html
http://novadoba.com.ua/22085-u-cherkasakh-tryvaye-konferenciya-z-pytan-vryaduvannya-miskogo-byudzhetu.html
http://novadoba.com.ua/22085-u-cherkasakh-tryvaye-konferenciya-z-pytan-vryaduvannya-miskogo-byudzhetu.html
http://www.cpsa.org.ua/?p=4820
http://www.cpsa.org.ua/?p=4820
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dvodennyj-treninh-mistsevi-byudzhety-pid-kontrolem-hromadskyh-i-patsijentskyh-orhanizatsij/%20%0D
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dvodennyj-treninh-mistsevi-byudzhety-pid-kontrolem-hromadskyh-i-patsijentskyh-orhanizatsij/%20%0D
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dvodennyj-treninh-mistsevi-byudzhety-pid-kontrolem-hromadskyh-i-patsijentskyh-orhanizatsij/%20%0D
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dvodennyj-treninh-mistsevi-byudzhety-pid-kontrolem-hromadskyh-i-patsijentskyh-orhanizatsij/%20%0D
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dvodennyj-treninh-mistsevi-byudzhety-pid-kontrolem-hromadskyh-i-patsijentskyh-orhanizatsij/%20%0D
http://frgn.mk.ua/?p=7792
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Відповідальними за права та ін-
тереси громади м. Миколаєва бу-
дуть кандидати від:

– «ДемАльянс» ;
– «Об’єднання Самопоміч» та 

кандидат на посаду міського голо-
ви — Олесандр Сенкевич;

– «ВО Батьківщина»» та канди-
дат на посаду міського голови – 
Олександр Гриценко;

– «БПП «Солідарність»» та кан-
дидат на посаду міського голови – 
Леонід Клименко;

– «Відродження» та кандидат на 
посаду міського голови Віталій Во-
ронов.

- а незалежний кандидат на 
посаду Миколаївського міського 
голови Павло Деменський та кан-
дидат у депутати миколаївської 
міської та обласної рад від «Нова 
держава» Артем Ващиленко,  кан-
дидат у депутати миколаївської об-

ласної ради від БПП «Солідарність» 
Тетяна Чичкалюк.

Про це підписано «Угоду про спі-
впрацю та публічну відповідальність» 
між кандидатами у депутати, 5-ю 
місцевими організаціями політичних 
партій та 5-ю кандидатами на поса-
ду миколаївського міського голови 
з громадською організацією «Фонд 
розвитку міста Миколаєва».

Цим кандидати від при обран-
ні зобов’язались діяти прозоро та 
відкрито, сприяти діалогу між міс-
цевою радою та членами громади. 
А саме:

1) належним чином виконувати 
свої депутатські обов’язки;

2) вести регулярний (не рідше 
одного разу на два тижні) прийом 
городян;

3) сприяти ухваленню та вико-

нанню рішень міською ради, що за-
безпечують дієвість участі городян 
в місцевих справах через такі ме-
ханізми як, консультації з громадсь-
кістю, громадські слухання, місцеві 
ініціативи, громадська експертиза, 
ОСН, звернення громадян та ін.;

4) забезпечувати відкритість і 
прозорість у діяльності ради та ї ї 
органів при підготовці, прийнятті 
та реалізації рішень;

5) сприяти допуску зацікавлених 
осіб на засідання ради, виконкому, 
комісій;

6) сприяти ресурсної підтримці 
самоорганізації та громадських іні-
ціатив у місті;

7) забезпечити ефективність, 
відкритість та прозорість бюджет-
ного процесу у місті;

Докладніше: 
http://frgn.mk.ua/?p=7784 

місцеві вибори - 2015

Визначені кандидати, відповідальні за права 
та інтереси громади м. Миколаєва 

Майбутні депутати робитимуть бюджет Ковеля 
прозорим та відкритим

21 жовтня ВОГО «Центр Правової 
Допомоги» презентувала рекомен-
дації щодо прозорості та відкритості 
бюджету Ковеля на круглому столі 
«Висловлення готовності суб’єктів 
виборчого процесу змінювати бюд-
жетну сферу міста».

Рекомендації напрацьовані в рам-
ках всеукраїнської ініціативи щодо 
моніторингу місцевих бюджетів. 

На захід були запрошені усі 
політичні партії, кандидати від яких 
балотуються до Ковельської міської 
ради. З 11 партій завітали 4 місцеві 
осередки, зокрема «Сила Людей», 
«Самопоміч», ВО «Батьківщина» та 
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«УКРОП», які висловили готовність 
реалізовувати рекомендації щодо 
прозорості та відкритості бюджету 
міста Ковеля, шляхом підписання 
Меморандуму. Представники осе-
редку «Блоку Петра Порошенка 
«Солідарність» підтримали підпи-
сання меморандуму заочно, адже 
не могли бути присутні з поважних 
причин. Участь у круглому столі взя-
ли, також, представники громадсь-
ких організацій та начальник фінан-
сового управління виконавчого 

комітету Ковельської міської ради 
Валентина Романчук. 

Меморандум є прикладом спі-
впраці громадського сектору та май-
бутніх депутатів Ковельської міської 
ради. Не всі кандидати мають знан-
ня в сфері бюджету та контролю за 
коштами, тому врахування рекомен-
дацій експертів, а також подальша 
співпраця з громадськими органі-
заціями, є запорукою якісних та по-
зитивних змін у даній сфері. Дуже 
важливо, щоб кандидати від партій 
не лише декларували своє бажання 
допомагати людям та рідному мі-
сту, а виконували це на практиці. Всі 
підписанти Меморандуму зобов’я-
зались виконувати рекомендації та 
погодились з тим, що моніторинг, за 
такими діями, здійснюватиме ВОГО 
«Центр Правової Допомоги». 

Проект «Можливості громади 
міста Ковеля в бюджетній сфері: 
моніторинг, оцінка, рекомендації» 
реалізується в рамках загальноу-

країнської ініціативи «Громадянсь-
ке суспільство та ЗМІ – за прозорі 
місцеві бюджети!», що виконується 
Одеською обласною організацією 
«Комітету виборців України», Фун-
дацією «Відкрите суспільство» та 
громадським партнерством «За про-
зорі місцеві бюджети» за фінансової 
підтримки Європейського Союзу та 
Посольства Фінляндії в Україні.

Докладніше: 
http://legalaid.in.ua/news_12_419_

MaybutnideputatirobitimutbyudjetKov
elyaprozorimtavidkritim.html

прозорість влади

Чернівці переходять на систему електронних закупівель
Пілотний проект "Система елек-

тронних закупівель" у тестовому 
режимі для розпорядників коштів 
міського бюджету та міських кому-
нальних підприємств запрацює у 
Чернівцях з 1 листопада цього року. 
Розпорядження про запровадження 
пілотного проекту підписав міський 
голова Олексій Каспрук.

Про це повідомляє прес-служба 
міськради.

"Електронна система забез-
печує прозорість та відкритість 
закупівель, створює умови для 
формування конкурентного середо-
вища, запобігає проявам корупції і 
зловживанням службовим станови-
щем",- зазначив Олексій Каспрук.

Розпорядженням міського го-
лови затверджено Положення про 
порядок придбання товарів в рам-
ках пілотного проекту, яке застосо-
вується для закупівлі товарів варті-
стю від 3000 до 200 000 гривень. 

Система електронних закупівель 
– програмний комплекс, розро-
блений для проведення Пілотного 

проекту та призначений для авто-
матизації відбору постачальників 
товарів, визначених замовником 
шляхом проведення електронного 
реверсивного аукціону.

Система складається з бази да-
них, модулю електронного ревер-
сивного аукціону та електронних 
майданчиків, через які здійснюєть-
ся доступ до системи. Система є 
загальнодоступною, гарантує не-
дискримінацію та рівний доступ до 
інформації всім користувачам.

Докладніше: 
ht tp: //molbuk .ua/chernov t sy_

news/99591-chernivci-perekhodyat-
na-systemu-elektronnykh-zakupivel.
html 
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Публічні кошти, як на долоні
З 15 вересня запрацював Єдиний 

веб-портал використання публічних 
коштів www.e-data.gov.ua. Це офі-
ційний державний інформаційний 
ресурс у мережі Інтернет, на якому 
оприлюднюється інформація згідно 
із Законом України «Про відкритість 
використання публічних коштів». 
Доступ до інформації, розміщеної на 
веб-порталі, є вільним та безоплат-
ним, що надає можливість задово-
лення публічного інтересу щодо про-
цесів контролю, утворення, розподілу 
та використанняпублічних коштів 
розпорядниками та їх одержувачами. 

У розділах порталу ви можете 
дізнатися інформацію про викори-
стання коштів державного і місцевих 
бюджетів, коштів суб’єктів господа-
рювання державної і комунальної 
власності, отриманих ними від про-

вадження їх господарської діяльності, 
про використання коштів Пенсійного 
фонду України, а також про викори-
стання внесків на загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування. 
В той же час ви не знайдете тут ін-
формації про трансакції, пов’язані з 
видатками, які проводяться з грифом 
«цілком таємно», «таємно», «для 
службового користування», трансак-
ції утворених відповідно до закону 
військових формувань, правоохорон-
них органів щодо забезпечення обо-
роноздатності країни в особливий 
період або під час проведення анти-
терористичної операції. Вільний до-
ступ до інформації про використання 
публічних коштів забезпечено протя-
гом трьох років з дня оприлюднення.

На даний час портал працює у те-
стовому режимі, всі дані будуть до-

ступні вже через кілька місяців. Про-
те вже сьогодні можна побачити, як 
витрачають кошти органи місцевого 
самоврядування. 

Єдиний веб-портал використання 
публічних коштів створений з метою 
запобігання корупції через радикаль-
не збільшення прозорості викори-
стання коштів, а також з метою до-
несення до громадян бюджетної 
інформації у зручному та зрозуміло-
му вигляді. Тож не втрачайте можли-
вості бути у курсі фінансових справ 
громади, адже це наші з вами кошти, 
які надходять до державного бюдже-
ту у вигляді зборів та податків.

Докладніше: 
http://bilozerka-moloda.org/ua/

news/url/publichnye_sredstva_kak_na_
ladoni 

Финансирование партий из бюджета — шаг к прозрачности, — 
одесский облКИУ

8 октября Верховная Рада Украины 
приняла закон о бюджетном финанси-
ровании политических партий.

«Принятие этого закона будет спо-
собствовать развитию становления 
партийной системы и повышению фи-
нансовой прозрачности политических 
процессов в Украине», — отметил гла-
ва Одесской областной организации 
«Комитета избирателей Украины» 
Анатолий Бойко. 

Проект был разработан при уча-
стии международных и украинских 
организаций и проектов, в частно-
сти, Центра политических студий и 
аналитики, организации Transparency 
International Ukraine, общественного 
движения Чесно, а также инициатив-
ного проекта Реанимационный пакет 
реформ. Проектом предусмотрено 
с 2017 года ввести прямое государ-

ственное финансирование уставной 
деятельности партий, не связанной с 
их участием в выборах. Также пред-
усмотрено частичное возмещение 
расходов партий на предвыборную 
агитацию в ходе выборов.

Согласно закону, право партий на 
бюджетное финансирование пред-
усматривается в случае, если на по-
следних очередных или внеочеред-
ных выборах народных депутатов они 
набрали не меньше 2% голосов из-
бирателей. Главной задачей законо-
проекта является уменьшение рисков 
политической коррупции путем вне-
сения комплексных изменений в за-
конодательство Украины в сфере фи-
нансирования политических партий и 
предвыборной агитации, в частности:

- снижение уровня зависимости 
партий от финансирования частными 
донорами;

- создание условий для свободной 
и честной межпартийной конкурен-
ции и развития новых партий путем 
введения государственного финанси-
рования партий;

- усиление прозрачности финан-
сирования политических партий и их 
местных организаций, а также усиле-
ние прозрачности финансирования 
предвыборной агитации;

- установление эффективных, про-
порциональных и действенных санк-
ций за нарушения в сфере финан-
сирования партий и предвыборной 
агитации.

Подробнее: 
h t t p : / / i z b i r k o m . o r g . u a /

n e w s / V y i b o r y i - 2 0 1 5 - 1 6 / 2 0 1 5 /
Finansirovanie-partiy-iz-byudjeta--
-shag-k-prozrachnosti_---odesskiy-
oblKIU---3400 
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В Україні державні дані стануть відкритими 
для громадян та бізнесу

«Де заховані гроші?» – спільнота активістів 
буде моніторити місцеві бюджети

прозорість влади

місцеві вибори

21 жовтня Кабінет Міністрів 
України ухвалив проект постано-
ви «Про затвердження Положення 
про набори даних, які підлягають 
оприлюдненню у формі відкритих 
даних», якою передбачається від-
криття у формі відкритих даних 331 
набору державних даних, а також 
встановлюються вимоги до форма-
ту та структури таких наборів даних.

Протягом 6 місяців розпорядники 
інформації повинні оприлюднити та 
забезпечити подальше оновлення 
на єдиному державному веб-порталі 
відкритих даних та своїх офіційних 
веб-сайтах відповідних наборів да-
них, серед яких Єдиний державний 
реєстр юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців; Єдиний реєстр 
підприємств, щодо яких порушено 
провадження у справі про банкрут-
ство; Звіти про використання бюд-
жетних коштів; Інформація про стан 
аварійності на автошляхах України; 

Державний реєстр лікарських за-
собів; Інформація про хід ліквідації 
ямковості на основних дорогах між-
народного, національного та регіо-
нального значень; Реєстр платників 
податку на додану вартість та ба-
гато інших важливих для громадян 
державних даних.

Створення та забезпечення функ-
ціонування єдиного державного 
веб-порталу відкритих даних здій-
снюється Державним агентством з 
питань електронного урядування. 
На сьогодні тестова версія веб-пор-
талу доступна за адресою http://
data.gov.ua. Також Агентство має 
забезпечити проведення із залучен-
ням інститутів громадянського су-
спільства та представників громад-
ськості періодичного моніторингу 
стану оприлюднення та оновлення 
наборів даних із наступною публіка-
цією його результатів на єдиному 
державному веб-порталі.

Відповідно до Закону України 
«Про доступ до публічної інфор-
мації» відкриті дані - це публічна 
інформація у форматі, що дозво-
ляє її автоматизоване оброблення 
електронними засобами, вільний та 
безоплатний доступ до неї, а також 
її подальше використання. Відкриті 
дані є дозволеними для їх подаль-
шого вільного використання та по-
ширення. 

Будь-яка особа може вільно ко-
піювати, публікувати, поширювати, 
використовувати, у тому числі в ко-
мерційних цілях, у поєднанні з іншою 
інформацією або шляхом включення 
до складу власного продукту, пу-
блічну інформацію у формі відкритих 
даних з обов’язковим посиланням на 
джерело отримання такої інформації.

Докладніше:
h t t p : // w w w.voz n e s e n s k .o r g /

material/3285 

Громадські активісти з Черні-
гівської області підвищили свою 
обізнаність про бюджетний процес та 
посилили спроможність брати участь 
у процесах формування та моніто-
рингу бюджетів місцевого рівня на 
тренінгу, який проходив в м. Чернігів 
6 жовтня 2015 року.

Місцевий бюджет стосується по-
треб міста та його жителів. Всі грома-
дяни повинні проявляти принаймні 
мінімальний інтерес до фінансової 
політики міста, оскільки мова йде про 
використання надходжень з подат-
ків, які вони сплатили, і, що важливі-

ше, ці рішення вплинуть на їх повсяк-
денне життя. Під час заходу учасники 
докладно розглянули такі питання як 
формування бюджету та бюджетну 
децентралізацію.

Громадяни мають знати та вміти 
визначати – куди, скільки та з якою 
метою витрачати громадські кошти. 
Тренер Сергій Карелін, експерт з бюд-
жетної політики ГО “Центр політич-
них студій та аналітики”, детально 
розповів та проілюстрував прикла-
дами які наразі існують інструменти 
моніторингу бюджетного процесу та 

механізми залучення до формування 
бюджету.

Активісти розглянули програм-
но-цільовий метод, тендерні за-
купівлі, допорогові закупівлі, бюджет 
участі, бюджетний регламент та від-
критий бюджет.

На завершення тренінгу учасни-
ки вирішили створити групу в со-
ціальній мережі Facebook для обміну 
ідеями, консультаціями, досвідом та 
спільним вирішенням проблем, які 
виникають в ході участі у формуван-
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Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується 
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ні бюджетів та моніторингу їх вико-
нання.

Проект «Бюджетний процес – 
під контроль громади» реалізуєть-
ся Центром «Доброчин» в рамках 
програми «Ціна держави», що вико-
нується Фондом Східна Європа у пар-
тнерстві з CASE-Україна за фінансової 
підтримки Європейської Комісії. 

Докладніше: 
http://www.cpsa.org.ua/novyny/

de-zahovani-hroshi-spilnota-aktyvistiv-
bude-monitoryty-mistsevi-byudzhety/

місцеві вибори

Виконання бюджету міста Вознесенськ 
за січень – вересень 2015 року

Дохідна частина загального фонду бюд-
жету міста Вознесенська за січень-вересень 
2015 р. виконана:

- без урахування трансфертів - на 112,2 %, 
тобто при плані звітного періоду 32081,438 
тис. грн., виконання склало 36005,285 тис. 
грн.,   перевиконання складає 3923,847 тис. 
грн..;

- з урахуванням трансфертів - на 100,8 %, 
тобто при плані звітного періоду 139093,879 
тис. грн., виконання склало 140266,093 тис. 
грн., перевиконання складає 1172,214 тис. 
грн., недофінансування соціальних субвен-
цій з державного та обласного бюджетів 
складає 2751,633 тис.грн. Медична і освітня 
субвенції з державного бюджету, а також 
базова і стабілізаційна дотації з державного 

бюджету перераховані до місь-
кого бюджету в повному обсязі 
планових призначень звітного 
періоду.

Дохідна частина спеціаль-
ного фонду бюджету міста Воз-
несенська за січень-вересень 
2015р. виконана:

- без урахування трансфертів 
- на 109,5%, тобто при плані звіт-
ного періоду 4327,502 тис. грн., 
виконання склало 4739,955 тис. 
грн.,   перевиконання складає   
412,453 тис. грн. ;

- з урахуванням трансфертів 
- на 79,9 %, тобто при плані звіт-
ного періоду 9527,502 тис. грн., 
виконання склало 7611,138 тис. 
грн., недовиконання складає 
1916,363 тис. грн. за рахунок не-
виконання планових призначень 
по субвенції з державного бюд-
жету міському бюджету на пога-
шення заборгованості з різниці в 
тарифах в сумі 2328,816 тис.грн.

Загалом дохідна частина за-
гального та спеціального фонду 
бюджету міста Вознесенська   за 
січень-вересень 2015 р.  викона-
на:

- без урахування трансфертів  
- на 111,9 %, тобто при плані звіт-
ного періоду 36408,939 тис. грн., 
виконання склало 40745,240 
тис. грн.,   перевиконання скла-
дає 4336,301 тис. грн.;

- з урахуванням трансфертів 
- на 99,5 %, тобто при плані звіт-
ного періоду 148621,381 тис. грн., 
виконання склало 147877,232 
тис. грн., недовиконання складає 
744,149 тис. грн. за рахунок неви-
конання планових призначень по 
субвенції з державного бюджету 
міському бюджету на погашення 
заборгованості з різниці в тари-
фах та ряду соціальних субвенцій 
з державного бюджету.

За січень - вересень 2015 
року до бюджету міста надій-
шло 9715,444 тис. грн. місцевих 
податків і зборів, що складає 
108,7 % до планового завдання, 
затвердженого в сумі 8939,154 
тис. грн., перевиконання склало 
776,290 тис.грн.

Докладніше: 
http://www.voznesensk.org/

material/3254
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