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Будемо заохочувати простого чернівчанина 
контролювати бюджет, —громадські активісти

23 червня в Народному домі 
представили проект «Спільними 
зусиллями зробимо бюджет міста 
Чернівців прозорим!».

– Головне для нас не лише сприяти 
підвищенню прозорості і доброчес-
ності виконання міського бюджету, – 
пояснює голова Товариства «Україн-
ський Народний дім у Чернівцях» 
Володимир Старик. — Ми повинні 
спонукати простого чернівчанина до 
контролю бюджету. Потрібно лю-
дям зрозуміти, що це не міська рада 
робить ремонти і слідкує за благоу-
строєм у місті. Вони лише беруть гро-

ші з наших кишень і розподіляють на 
потреби громади.

Експерт з бюджетних питань, се-
кретар Товариства Тарас Халавка 
каже, що над прозорістю міського 
бюджету вони працювали й раніше. 
Нині вже є перші результати такої ро-
боти. 

– Спільно з незалежними 
спеціалістами та працівниками 
міської ради ми нарешті розроби-
ли і запустили в нормальну роботу 
сторінку «Фінанси міста». На сайті 
міської ради, збоку є посилання на 

неї. Кожен мешканець міста може 
туди зайти і подивитись скільки 
витратили грошей на ремонт його 
вулиці, чи дитячого садочка, в який 
ходить його дитина, – сказав Тарас 
Халавка. 

Докладніше: http://goo.gl/ZlE8LR

У Черкасах стартував проект 
«Контролюй бюджет – пильнуй свої гроші!»

Днями цей проект презентува-
ла КМГО «Молода Черкащина». Він 
відбувається у рамках громадсько-
го партнерства «За прозорі місцеві 
бюджети», куди входить багато ор-
ганізацій із різних регіонів України. 
Цей проект спрямований на те, щоб 
оцінити прозорість, участь і добро-
чесність міського бюджету. 

– Оцінюватиметься не скільки те, 
хто, куди й навіщо витратив місь-
кі гроші, а й система, нормативні 
акти, які урегульовують бюджетну 
сферу, й те, наскільки вони відкриті, 
доступні для пересічного черкаща-
нина, наскільки жителі міста цікав-
ляться й беруть участь у бюджет-
них процесах, – ділиться планами 
координатор КМГО «Молода Чер-
кащина» Вікторія Феофілова.

Саме тому бюджет оцінювати-
меться за трьома індексами: про-
зорості – рівень відкритості й до-
ступності інформації, участі – чи 
долучається населення до бюджет-
ного процесу, доброчесності – на-
скільки міська влада реагує на якісь 
бюджетні скандали, скарги. 

– Оцінюватиметься бюджетний 
процес на всіх його етапах. Тобто до-
ступність бюджетної інформації на 
сайті міської ради, наявність, повнота 
стратегічних документів, що вплива-
ють на бюджетну політику (Стратегія 
розвитку міста, Генплан, детальний 
план території), процедура форму-
вання та затвердження бюджету, 
виконання і звітування, – розповідає 
Тетяна Кавальчук, експерт з моніто-
рингу. 

Усього аналіз рівня прозорості, 
доступності й доброчесності буде 
здійснено за 157-ма індикаторами. 
Активісти планують відзняти просвіт-
ницький відеоролик, провести мобілі-
заційно-просвітницьку кампанію «За 
прозорий бюджет!» та «круглий стіл» 
за участю новообраних депутатів.

Докладніше: http://goo.gl/4yKpb3

http://osf.org.ua/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
http://www.ustream.tv/recorded/64951563
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Прозорий бюджет від здолбунівчан і для здолбунівчан 
взявся допомогти сформувати ЗЕОН

23 червня в Здолбунові відбу-
лася прес-конференція під час якої 
було оголошено про початок про-
екту «Прозорий бюджет міста від 
здолбунівчан і для здолбунівчан», 
який реалізовуватиме Аналітич-
ний центр розвитку міста «ЗЕОН» 
у співпраці з виданням «Здолбунів 
CITY». 

Метою проекту буде розробка 
та прийняття Здолбунівською місь-
кою радою прозорого і зрозумілого 
бюджету міста на 2016 рік з враху-
вання думки громадськості.

За словами координатора про-
екту Анатолія Бондарчука, така 
мета проекту була поставлена че-
рез те, що бюджетний процес в місті 
є недостатньо прозорим, громада 
Здолбунова не залучена до проце-
су розробки та прийняття місцевих 

програм та бюджету міста в цілому. 
Зокрема, бюджет складається апа-
ратом управління міської ради без 
завчасного, попереднього розгляду 
і врахування пропозицій від насе-
лення. Окремо варто зазначити, що 
бюджет на 2015 рік був прийнятий 
без обговорення, без врахування 
громадської думки, без завчасного 
оприлюднення перед сесією.

Окрім цього, за словами Ана-
толія Бондарчука, бюджет являє 
собою набір цифр, зрозумілий вузь-
кому колу спеціалістів і не зрозумі-
лий для більшості населення міста. 
«Бюджет потрібно візуалізувати, 
щоб він був зрозумілий для меш-
канців міста. Хоча у Бюджетному 
кодексі немає норми, щодо візу-
алізації бюджету, але вона може 
стати доброю практикою демо-
кратичного врядування, що до-

поможе мешканцям міста краще 
зрозуміти бюджет. Зробити візуалі-
зації можна цілком безкоштовно. В 
Інтернеті, наприклад, є сайт http://
openbudget.in.ua, який є хорошим 
візуалізатором бюджетного про-
цесу. Візуалізований бюджет було 
б добре розмістити на сайті міської 
ради, щоб з ним могли ознайомити-
ся мешканці міста. Проте, в Здолбу-
нові цього ще не зроблено» – зазна-
чає експерт.

Детальніше: http://goo.gl/qMU1X4

В Измаиле расскажут, куда идут бюджетные деньги
В столице украинского Приду-

навья стартовал общественный 
проект «Гражданское общество и 
медиа за прозрачные местные сове-
ты». Его цель достаточно предска-
зуема – сделать бюджетный про-
цесс на местном уровне открытым и 
прозрачным.

О целях проекта рассказала 
Светлана Гудь — глава обществен-
ной организации «Региональный 
аналитический центр» и руководи-
тель проекта в городе Измаиле. - У 
нас есть уникальная возможность 
проанализировать наш местный 
бюджет при помощи экспертов 
Фундации «Відкрите суспільство» 
по единой разработанной методо-
логии. 

– У нас почти год для того, что-
бы качественно проанализировать 

местный бюджет на предмет откры-
тости и доступности для граждан. 
– рассказывает  Светлана.

Планируется, что в проекте ре-
шения будет прописан самый удоб-
ный для общественности механизм 
освещения расходной части мест-
ной казны. Безусловно, в услови-
ях децентрализации, доступность 
рядовых граждан к бюджетному 
процессу, когда значительная часть 
финансовых ресурсов и полномочий 
передаются с центра на места, как 
никогда прежде становится акту-
альной.

Также Светлана Гудь пояснила, 
что в рамках проекта запланирова-
но обучение для представителей 
общественности и журналистов, у 
которых есть желание научиться 
разбираться в бюджетном процессе. 

— В целом же, реализация проек-
та включает в себя несколько важных 
компонентов, это непосредственно 
анализ бюджетного процесса, ин-
формирование граждан и элемент 
лоббирования разработанных реко-
мендаций для органов власти. 

Отметим, что география проекта 
самая широкая — одновременно он 
также начат еще в 14 городах Укра-
ины, что в свою очередь становится 
гарантом того, что по его оконча-
нии можно будет сделать сравни-
тельный анализ проблемы в контек-
сте всех регионов страны. 

Официальным информацион-
ным партнером проекта в г. Измаи-
ле  віступил Издательский дом «Ку-
рьер».

Источник: http://goo.gl/qj5HnB
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Громадські активісти Івано-Франківська розкажуть, 
куди ідуть бюджетні кошти

В Івано-Франківську розпочався 
громадський проект “Громадянсь-
ке суспільство та медіа за прозорі 
місцеві бюджети”, який має на меті 
зробити бюджетний процес на міс-
цевому рівні відкритим та добро-
чесним.

Про ідею та мету проекту розповів 
місцевий громадський активіст 
Віталій Світлик, який координува-
тиме його в місті Івано-Франківсь-
ку: «Ми маємо майже рік для того, 
щоб дослідити доступність грома-
дян до місцевих бюджетів, вияви-
ти недоліки та проблеми, провести 
консультативні заходи з громадою 
стосовно вирішення проблеми, та 
розробити проект рішення, який 

рекомендуватимемо міській раді. 
У проекті рішення будемо пропи-
сувати найзручніший для громади 
механізм висвітлення видаткової ча-
стини міського бюджету».

 Також Віталій заявив про те, що 
в рамках проекту будуть прово-
дитись навчальння для громадсь-
кості, на яких надаватимуть якісні 
приклади прозорості місцевих 
бюджетів, та наявні механізми гро-
мадського дослідження бюджетно-
го процесу в Україні.

Для інформаційно-просвітни-
цької кампанії керівники проекту 
розроблять інтерактивну інформа-
ційну онлайн-платформу, де жителі 

міста не тільки  зможуть отримува-
ти інформацію, а й  комунікувати 
та висловлювати власне бачення 
стосовно прозорості бюджетів на 
місцевому рівні.

Детальніше: http://goo.gl/bGYXaZ

Відтепер бюджет м. Черкаса відкритий 
і доступний в графічному вигляді

На сьогоднішній день, питання 
відкритості бюджетної інформації 
на офіційних сайтах міських рад на-
було особливої актуальності.

З метою підвищення рівня від-
критості, доступності та зручності 
використання бюджетної інформа-
ції, на офіційному сайті міської ради 
створено рубрику «Публічні гроші», 
в якій передбачено розділ «Бюджет 
міста Черкаси» (http://www.rada.
cherkassy.ua/ua/sections.php?s=33) 
та наступні тематичні підрозділи:

– «Міський бюджет» – розміщу-
ються проекти і рішення виконав-
чого комітету та міської ради про 
міський бюджет на відповідний 
період та зміни до нього;

– «Звіти про виконання міського 
бюджету» — розміщуються проек-

ти і рішення виконавчого коміте-
ту та міської ради про виконання 
міського бюджету за відповідний 
період;

– «Щоденна оперативна ін-
формація» – розміщуються графік 
фінансування, аналіз використання 
коштів міського бюджету, динаміка 
надходжень податків та неподат-
кових платежів, аналіз виконання 
доходної частини бюджету м. Чер-
каси, бюджету розвитку, природоо-
хоронних заходів тощо;

– «Відкритий бюджет» — ві-
дображається бюджетна ін-
формація графічно за двома по-
силаннями на доходи (http://
w w w.rada.cherkassy.ua/ua/tex t .
php?s=33&s1=368&s2=424) та ви-
датки (http://www.rada.cherkassy.ua/
ua/text.php?s=33&s1=368&s2=425), 

які  структуризовані за даними 
міського бюджету (станом на 01. 05. 
2015, оновлення інформації щомі-
сяця). Інформацію за посиланнями 
посортовано за блоками: освіта, 
медицина, фізична культура і спорт, 
культура і мистецтво, соціальний 
захист, ЖКГ, містобудування тощо. 
Даний підрозділ реалізовано за іні-
ціативи «Відкриті бюджети», яку 
впроваджує Програма розвитку 
ООН у рамках проекту «Демокра-
тизація, права людини та розви-
ток громадянського суспільства», 
з метою впровадження зручних у 
користування інструментів візуалі-
зації даних міського бюджету та 
розвитку спроможності громадсь-
кості щодо інтерпретації цих даних 
та користування ними.

Джерело: http://goo.gl/aJypDH
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Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може 
долучитись до бюджетного процесу

Коли і як ми з вами – звичайні 
вінничани, можемо долучитися до 
формування, виконання та коригу-
вання бюджету? Відповіді на ці пи-
тання містить документ, який місце-
вим владам пропонують прийняти 
громадські активісти платформи 
«Спитай. Перевір». 

Приємно відзначити, що на Він-
ниччині піонерами цього процесу 
стануть Хмільницька і Козятинська 
міські ради. У цих прогресивних рад 
вже навіть готові проекти рішень, не 
кажучи вже про розуміння необхід-
ності прийняття таких документів! 
Варто відзначити, що в Козятині був 
документ з назвою «Бюджетний ре-

гламент», проте його формальний 
характер змусив міську раду замис-
литися над вдосконаленням доку-
менту. Така тенденція свідчить про 
те, що реальні якісні зміни почина-
ються «знизу». І поки на рівні об-
ласті і обласного центру міркують 
про доцільність участі громадян у 
бюджетному процесі, ці невеликі 
міста вже незабаром нормативно 
закріплять участь в ньому городян, 
аби чути їхні реальні потреби.

Насправді, прийняття Бюджет-
ного Регламенту має стати першим 
кроком в запровадженні прозорих 
механізмів бюджетування. Фор-
мування бюджетів має будуватись 

на нагальних потребах громад, а 
планування і внесення змін до бюд-
жетів без реальної участі громадян 
– це пережитки тоталітарного ре-
жиму.

Проте, навіть прийняття всіх 
необхідних документів не дасть 
результатів без активності самих 
громад. Тож, долучайтеся до гро-
мадської кампанії по просуванню 
нормативної бази та обговорень і 
всі разом зробимо наше життя ком-
фортнішим.

 
Деталі та інфографіка: 
http://goo.gl/ueYRIl

Прес-конференція «Громадянське суспільство 
та медіа за прозорі місцеві бюджети»

Громадська організація «Агент-
ство економічного розвитку» має 
приємність запросити Вас на пре-
зентацію проекту «Громадянське 
суспільство та медіа за прозорі міс-
цеві бюджети», який направлений 
підвищити прозорість та добро-
чесність бюджетного процесу на 
місцевому рівні.

Про це розкажуть: Трандафіл 
Володимир — виконавчий дирек-
тор ВМГО «Агентство економічно-
го розвитку», координатор проек-
ту «Громадянське суспільство та 
медіа за прозорі місцеві бюджети»;  
Бальцер Вікторія — депутат Возне-
сенської міської ради, Голова фонду 
громади Вознесенська.

Прес-конференція відбудеть-
ся 11 червня 2015 року об 11:00 за 
адресою  м. Вознесенськ, Централь-
на площа, 1 (Мала зала Виконавчо-
го комітету Вознесенської міської 
ради, поверх 3).

Докладніше: https://goo.gl/YJqFR5

У Здолбунові розкажуть як будуть 
моніторити місцевий бюджет

У вівторок, 23 червня об 11.00 в 
приміщенні Здолбунівської районної 
бібліотеки для дітей та юнацтва (м. 
Здолбунів, вул. Княгині Ольги, 34) 
відбудеться прес-конференція, під 
час якої буде оголошено про поча-
ток реалізації проекту «Прозорий 
бюджет міста від здолбунівчан і для 
здолбунівчан».  Організатором за-

ходу є Аналітичний центр розвитку 
міста «ЗЕОН».

Під час прес-конференції експер-
ти організації розкажуть про мету та 
завдання проекту, очікувані коротко-
строкові та довготермінові результа-
ти проекту, його практичну користь 
для громади міста. 

До участі в заході запрошують-
ся представники ЗМІ, громадські 
активісти, депутати міської ради та 
потенційні кандидати в депутати, по-
садові особи Здолбунівської міської 
ради, мешканці міста, які цікавляться 
темою прозорих місцевих бюджетів.

Докладніше: http://goo.gl/Foan4p

місцеві бюджети
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