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КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!
ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 08.2015

семінари, круглі столи

У Франківську Олександр Солонтай розповів,
як не допустити розкрадання місцевих бюджетів
У вівторок, 18 серпня, у готелі
«Станіславів» відбувся навчальний семінар експерта «Інституту
політичної освіти» Олександра Солонтая. Назва семінару – «Як розкрадають місцеві бюджети – інструкція
для початківців».
За словами Солонтая, все більше
людей цікавляться питаннями місцевого бюджету та хочуть зрозуміти,
куди йдуть їхні податки. Тим більше,
зараз в країні починається процес
бюджетної децентралізації і тому
«гроші мають бути передані зверху
донизу таким чином, що внизу буде
більше грошей, ніж зверху».
Однак, якщо говорити про всю
область, то там ситуація неоднорідна – є громади, у яких нічого не змі-

нилося, в інших грошей стало менше,
а в когось значно побільшало грошей, це за рахунок появи такого податку, як місцевий акциз.
Тепер місцеві бюджети опубліковані на сайтах, все, з чим працюють
комунальні підприємства, – публічна інформація, діє закон про оприлюднення декларацій про фінанси,
майно, видатки керівництва місцевої
влади.



Олександр Солонтай вважає, що
найбільшою перепоною для громадського контролю є культура і неосвіченість людей, і ніяк не законодавство.
Джерело: http://goo.gl/dV0irf

Стоит ли целовать руки депутатам-бизнесменам?
В Измаиле в рамках проекта «Прозрачные бюджеты - залог
доверия граждан» состоялся семинар-тренинг «Бюджетный процесс глазами граждан». Спикером
на мероприятии выступил Виктор
Бобыренко, глава «Бюро анализа
политики» (Сумы), экс-начальник
управления по делам молодежи и
спорта Сумской облгосадминистрации, признанный эксперт по гуманитарной и молодежной политике.
Виктор Бобыренко предложил на
обсуждение множество вопросов:
были показы схемы недополучения

доходной части, а также механизмы недобросовестного осваивания
казенных средств. Также участникам была предоставлена возможность проанализировать бюджеты
городов и районов, которые они
представляют.
Семинар был подготовлен общественной организацией «Региональный Аналитический Центр» в
рамках инициативы «Гражданское
общество и СМИ — за прозрачные
местные бюджеты!». Информационным партнером проекта выступает ИД «Курьер».

По окончании мероприятия мы
задали эксперту несколько вопросов. читать интервью
Источник: http://goo.gl/nf906h

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua
Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.
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Місцеві бюджети і місцеві вибори.
Інструкція по корупції
Сучасний філософ Ігор
Ткач якось розпочав дискусію: "А як же крадуть в
Україні?" І виявилося: в
Одесі крадуть з гумором,
у Харкові – по-дебільному, у Києві – по-дорослому, у Львові – патріотично,
у Дніпропетровську – кошерно, у Сумах – якось
так. А як крадуть у вас?
Майдан переміг. Влада змінилася. А на місцях красти не перестали.
У грабіжництві велику
участь приймають депутати місцевих рад.
Звідси – тема для розмови. Усі узагальнення
неправдиві. Однак, вони
необхідні для того, щоб
визначити проблему чи
зрозуміти процес. От,
напередодні
місцевих
виборів цікаво – а чому
йдуть в депутати?
Ну, дехто – щоб допомагати громаді. Таких мало.
Часто це патріоти України
і своїх міст. У більшості
своїй – не професіонали.
Так, покричати на сесії. А
стосовно розуміння, наприклад, бюджетних процесів – тут важче.
Велика група депутатів
– це люди з амбіціями. Депутат – це статус. Але при
умові, що депутат в адекваті і професіонал хоча б у
якійсь галузі. І без схильності до корупції. Такий
депутат – цінна знахідка.

А пасіонарність без
адеквату – це знахідка для
тих, хто вміє маніпулювати.

"Набридла квартира –
дайте 10 соток землі –
буду будуватися".

Велика група депутатів
– це кнопкодави. Лідер
вписує у списки тихих і
своїх. Кнопки нажимати –
як дядя скаже.

Тільки ж простим
смертним ніхто не дасть.
Землі, скажуть, вільної немає. А депутатам – знайдуть. За півроку оформляєте земельну ділянку
– на кума, свата чи брата.
Продаєте – ціна ділянки в
обласних центрах і в залежності від близькості
до центру міста коливається від 5 до 50 тисяч
доларів – і потім чесно
відстоюєте інтереси простих людей.

В каденції 2010 року
багато було місцевих бізнесменів, які депутатство використовували як
засіб проти віджимання
донецькими бізнесу. І велика група впливових і
жулікуватих хлопців, які
йдуть у депутати, щоб "сісти на тему".
Зараз усі кинулися боротися з корупцією при
державних закупівлях. Як
експерт, який працював
у проектах МФ "Відродження", Єврокомісії, NED
з 2010 року, стверджую –
корупції при закупівлях із
застосуванням тендерних
процедур при нинішній
владі стало значно менше.
Та й навіщо тягнути з
бідного бюджету? У місцевих депутатів є багато
інших тем для застосування кримінальних талантів.
Найпростіша
схема-годувальниця партійних кадрів на місцях – це
індивідуальне
житлове
будівництво (ІЖБ). Виявляється, будь-хто з
громадян може прийти
і написати в мерії заяву:

Ну навіщо "пиляти"
бюджет, якщо є "цивілізовані" схеми віджиму грошей у людей?
Наприклад, група товаришів ідуть у раду, бажано від різних впливових
політичних сил. "Сідають"
в комісію по транспорту.
Роблять "під себе" положення про конкурс на перевезення в маршрутках,
платять меру, чи хто там
"смотрящий", визначену
суму, виграють конкурс
– і спокійно підвищують
ціни. "Піпл хаває" і платить.

бюджетні. А в ціну послуг
ви включаєте цікаві теми
– і з цього чесно живете,
актуючи роботи, які не
робилися.
Наприклад, ЖЕК, який
має в своєму складі юридичний
департамент,
може витратити на юридичні консультації мільйони. А потім ці хлопці
сміливо і безкомпромісно борються з корупцією
лікарів у лікарнях, чи при
закупках картоплі у школи. Приймають рішення в
інтересах громади. Цілуйте їм руки. Вони свій безцінний час присвячують
людям.

Нема потреби щось
тягти з бюджету. Ми чесні
депутати!

Просто мало хто знає:
найбільше корупції не у
видатковій частині бюджету – а в дохідній. Гроші в бюджет часто просто
не доходять. Ось прості
схемки. ...

Як варіант – осідлати
місцеві ЖЕКи. Люди платять за послуги. Гроші не

Дізнайся про типові
схеми за посиланням:
http://goo.gl/jyRjkD

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua
Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.
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Лёд тронулся?
В нашей публикации от 23 июля
"Кому в Рени закон не писан?" мы
рассказывали о неправомерных
действиях Ренийского горсовета и
конкретно городского головы Рени
Сергея Колевича, грубо нарушивших требования Закона Украины "О
доступе к публичной информации".
При проведении мониторинга
открытости и прозрачноти бюджета г. Рени организация "Региональный аналитический центр" столкнулась с проволочками со стороны
Ренийского горсовета, куда были
направлены соответствующие два
запроса. За подписью городского
головы Сергея Колевича последовала отписка, что якобы "вся ин-

формация, касательно деятельности Ренийского городского совета
и его исполнительного комитета
публична и размещена на сайте, к
которому можно обратиться в любое время…". Однако подобные
действия являлись незаконными, так как ответ распорядителя
информации о том, что сведения
могут быть получены из общедоступных источников, считается неправомерным отказом.
Комментируя ранее возникшую
ситуацию, руководитель проекта
Светлана Гудь выразила надежду,
что все-таки Сергей Колевич проявит благоразумие и не станет доводить дело до открытого конфликта,

то есть до судебного обжалования
согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях...
И лед действительно тронулся.
— Когда документы уже были
готовы для подачи искового заявления в Одесский областной административный суд, — рассказывает
Светлана Гудь, — за подписью Сергея Степановича на адрес нашей
организации пришел повторный
ответ, в котором горсовет попросил
дополнительно еще 20 дней, чтобы
подробно изложить всю требуемую
в рамках проекта информацию.
Подробнее: http://goo.gl/vP88Qj

Внеси свій вклад до народного бюджету Здолбунова
Аналітичний центр розвитку міста
«ЗЕОН» розробив електронну форму
за допомогою якої кожен мешканець
Здолбунова зможе надіслати свої
пропозиції до бюджету міста на 2016
рік.
Прозорість використання публічних коштів є однією із складових демократичного суспільства. А бюджети
– це найпотужніший інструмент уряду
та місцевих рад для задоволення потреб і пріоритетів країни та її громадян. На цьому неодноразово наголошують у своїх аналітичних матеріалах
експерти Центру політичних студій
та аналітики, який спеціалізується на
моніторингу використання бюджетних коштів. В ряді міст України існує
практика, коли місцеві органи самоврядування залучають мешканців
міста до процесу планування міського
бюджету. Проте, на жаль в м. Здолбунові ні мешканці міста, ні представники громадських організацій ніяким
чином не залучені до процесу плану-

вання бюджету та програм розвитку
міста.
Керівництво міста та депутатський корпус міської ради не проводять
консультацій з громадою міста щодо
того, куди першочергово та на що
мають бути витрачені бюджетні кошти. Як результат бюджет на 2015 рік
був прийнятий без врахування думки
мешканців міста та завчасного оприлюднення перед сесією. Тому «ЗЕОН»
та видання «Здолбунів Сіті», які спільно реалізовують проект «Прозорий
бюджет міста від здолбунівчан і для
здолбунівчан», пропонують скористатися запропонованою електронною формою та висловити свої пропозиції до проекту бюджету на 2016
рік.
Всі пропозиції будуть зібрані,
систематизовані і у формі звернення громадян будуть направлені до
Здолбунівської міської ради та оприлюднені на веб-сайті «Здолбунів

Сіті». Пропозиції до бюджету можуть
стосуватися широкого кола питань.
Пропозицією може бути ремонт дороги або встановлення освітлення
на конкретній вулиці, встановлення
дитячого майданчику в конкретному
дворі, а також пропозиція організації
в місті тематичного фестивалю, який
допоможе залучити туристів в місто,
або проведення в місті заходів популяризації енергозбереження.
Аналітичний центр розвитку міста
«ЗЕОН» просить свої пропозиції надіслати до 20 жовтня 2015 року, бо саме
у цей день міська рада має розпочати
формування бюджету та проекту рішення про місцевий бюджет.
За докладнішою інформацією
звертайтесь: Анатолій Бондарчук,
координатор проекту тел.: +38 096
918 74 08 E–mail: tolyabondarchuk@
gmail.com
Детальніше: http://goo.gl/BNB0Mr

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua
Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
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У Вознесенську активісти
відвідали засідання
міськвиконкому
В серпні місяці громадські активісти здійснили
моніторинговий візит на засідання виконавчого комітету Вознесенської міської ради, де розглядалися питання пов'язанні з бюджетом міста Вознесенська. Ні
яких перепонів і заборон з боку влади не спостерігалось. Наступним кроком стане відвідування бюджетних депутатських комісій та тендерних комітетів.
Більше фото: https://goo.gl/8n7Hom

За півроку бюджет Ковеля отримав додатково 13 млн грн
Не було би щастя, та децентралізація допомогла: за нової моделі міжбюджетних відносин
міська казна Ковеля за півроку додатково отримала майже 13 млн. гривень. Міські урядники тішаться: буде за що і дороги ремонтувати, і дахи
перекрити...



За півроку приріст доходів міського бюджету
до відповідного періоду 2014-го перевищив 28
млн. гривень. Як і раніше, найбільша частка надходжень до міської казни припадає на податок з
доходів фізичних осіб.
Детальніше: http://goo.gl/lkhbL9
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Ці матеріали підготовлено в рамках ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією “Комітету виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” за фінансової підтримки Європейського союзу та Посольства Фінляндії в Україні.

