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Бюджетный прогноз для Одессы: зарплаты по 5 тысяч 
и рост инвестиций

Исполком Одесского горсовета рассмотрит проект 
решения «Об одобрении прогноза бюджета города 
Одессы на 2017 и 2018 годы». 

Прогнозируется, что в 2017-2018 годах социально-э-
кономическая ситуация в целом в городе будет ста-
бильной, а также будет наблюдаться незначительный 
экономический рост благодаря укреплению финансо-
во-экономической самостоятельности местных бюд-
жетов.

Финансисты мэрии ожидают, что объем реализо-
ванной промышленной продукции возрастет на 2,4% 
и составит 14 млрд 709 млн грн в 2017 году и 15 млрд 
223,5 млн грн в 2018 году (увеличение на 3,5%).

За счет оживления деятельности предприятий 
транспорта и предприятий информатизации и связи 
ожидается рост объема реализованных услуг. Прогно-
зируется повышение объемов реализованных услуг в 
2017 и 2018 годах на 2,2% и 2,5% соответственно.

Также прогнозируется уменьшение численности за-
регистрированных безработных до 3,2 тыс. человек в 
2017 году и до 3 тыс. человек в 2018 году.

Кроме того, планируется, что среднемесячная зара-
ботная плата работников города вырастет до 4700 грн 
в 2017 году (увеличение на 11,9%). В 2018 году прогно-
зируется рост среднемесячной заработной платы на 
8,5% (до 5100 грн).

Вырастет и объем прямых иностранных инвестиций, 
который в 2017 году составит $580 млн, а в 2018 году 
— $590 млн (рост по сравнению с нынешними показа-
телями 100,9% и 101,7% соответственно).

Что касается бюджета Одессы, то прогноз доходов 
на 2017 год определен в сумме 3 млрд 289,3 млн грн, на 

2018 год — 3 млрд 453,7 млн грн, что на 5% больше по 
сравнению с плановыми показателями на 2016 год и с 
прогнозом на 2017 год соответственно.

Основным бюджетообразующим источником посту-
плений, как и сейчас, останется налог на доходы физи-
ческих лиц, удельный вес которого в прогнозе общего 
фонда составит более 50%.

Расходы бюджета также планируют постепенно 
увеличивать. Так, на образование в следующем году 
потратят 595 млн 944,6 тыс. грн, в 2018 году - 625 млн 
741,8 тыс. грн. На здравоохранение – 153 млн 834,3 тыс. 
грн и 161 млн 526,1 тыс. грн соответственно.

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в 
2017 году составят 150 млн 144,9 тыс. грн, в 2018 году - 
157 млн 652,1 тыс. грн.

Впрочем, эти цифры еще будут корректироваться в 
зависимости от показателей госбюджета, поскольку, 
например, в этом году субвенции на образование и ме-
дицину из госбюджета существенно выше запланиро-
ванных на следующие годы: 868 млн 688,9 тыс. грн на 
образование и 746 млн 586,2 тыс. грн на медицину.

Подробнее: http://goo.gl/MUx6il

http://osf.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/604685072991776/
http://goo.gl/MUx6il


Одеська обласна організація
КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГР
ОМАДСЬКЕ ПАРТНЕРСТВО

ЗА ПРОЗОРІ МIСЦЕВІ БЮДЖ
ЕТ

И
! 

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.

2

місцеві бюджети

Черкаси – з бюджетом на 2016 рік

Чотири фракції запропонували свої зміни до 
бюджету Черкас

Депутати міської ради під час сесії, яка відбулася 28 
січня, ухвалили бюджет Черкас на 2016 рік. «За» від-
повідний проект рішення з узгодженими пропозиціями 
в ході голосування висловилося 34 обранці. Головний 
фінансовий документ міста затвердили з прогнозова-
ними доходами в розмірі 1 млрд. 900 млн грн.

Проект міського бюджету на розгляд ради виносився 
вже вдруге. Спершу його розглядали наприкінці мину-
лого року, утім, тоді черкаські депутати не підтримали 
проект бюджету на 2016-ий рік. Як розповіла директор 
департаменту фінансової політики Наталія Джуган, на-
разі цей документ сформований відповідно до останніх 
змін в Бюджетному та Податковому кодексах України.

– Безперечно, міський бюджет 2016-ого року до-
статньо відмінний від попередніх. Це пов’язано, в 

тому числі, й з тим, що в країні відбуваються процеси 
децентралізації, – зауважила Наталія Володимирівна. 
– Як приклад, уперше місцевим бюджетом передбаче-
но видатки в розмірі близько 60 мільйонів гривень на 
утримання закладів професійної підготовки робітни-
чих кадрів. На мій погляд, така система фінансування 
не є досконалою і ми домагатимемося від законодавця 
внесення змін. Якщо ми вже й фінансуємо такі видатки 
з міського бюджету, то й маємо робити відповідне за-
мовлення на підготовку робітничих кадрів.

Серед іншого, за ї ї словами, цього року вперше 
держава не передбачила видатки на компенсацію 
пільгових перевезень пасажирів. Тож у цьогорічному 
бюджеті Черкас передбачено фінансову підтримку під-
приємству «Черкасиелектротранс» на три місяці, адже 
підприємство має виконувати законодавство та пере-
возити пільгові категорії громадян.

– У цьому році очікуваний ресурс бюджету в розмірі 
1 мільярд 900 мільйонів гривень – рекордний для нашо-
го міста. Він збільшений, зокрема, за рахунок субвенцій, 
які нам надає держава, також за рахунок акцизу, який 
справляється з продажу підакцизних товарів на тери-
торії нашого міста, – зауважила Наталія Володимирівна. 
– Разом із тим, стосовно останнього існують великі ри-
зики, оскільки Закон України «Про державний бюджет 
на 2016 рік» дає доручення Кабінету Міністрів підготу-
вати пропозиції щодо розмежування цього виду подат-
ку між місцевими бюджетами. Найімовірніше, з першого 
кварталу частина цих коштів буде спрямовуватися до 
обласного бюджету на утримання доріг.

Детальніше: http://goo.gl/Bn7ybC

27 січня під час спільного засідання чотирьох 
фракцій міської ради Партії вільних демократів, 
«Укроп», ВО «Черкащани» та об’єднання «Само-
поміч» було вирішено підтримати проект міського 
бюджету на 2016 рік. Але депутати запропонували 
внести зміни до головного фінансовго документу. 
Ці зміни із самого ранку подані до міськвиконкому. 
Їх мають обов’язково розглянути під час засідання 
сьогоднішньої сесії.

Пропозиції стосуються переважно збільшення доходів 
від ПДФО, плати за землю, податку на нерухоме майно. 
Окрім того депутати чотирьох фракцій готові збільшити 
видатки на галузь ЖКГ, освіти тощо. Пропозиції підписа-
ли голови фракцій: Партії вільних демократів Сергій Ода-
рич, ВО “Черкащани” Іван Сухарьков, ВО “Самопоміч” 
Роман Шевченко, ВО “Укроп» Руслан Зоря.

Текст пропозицій: http://goo.gl/UTsUPa

http://goo.gl/Bn7ybC
http://goo.gl/UTsUPa
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Проект городского бюджета на 2016 год откоррек-
тировали. 22 января члены исполкома вновь рассмо-
трели проект бюджета Николаева на 2016 год, сооб-
щили в пресс-службе горсовета.

Как отметила заместитель городского головы Ва-
лентина Бондаренко, в новой редакции проекта город-
ского бюджета на текущий год учтены все изменения 
в законодательство Украины. Поэтому доходную часть 
казны Николаева предлагается утвердить в сумме  
свыше 2 млрд. 777 млн. 890  тыс. грн, а расходы город-
ского бюджета — более  2 млрд. 762 млн. 820  тыс. грн.

По словам Валентины Ивановны, расходную часть 
бюджета города на 2016 год предлагается утвердить 
в сумме 2 млрд. 762 млн. 820 тыс. 993 грн. В том числе 
расходы общего фонда городского бюджета – 2 млр. 
306 млн. 586 тыс. 804 грн., расходы специального фон-
да городского бюджета – 456 млн. 234  тыс.189 грн.

«По сравнению с утвержденными на 2015 год пока-
зателями городского бюджета расходы увеличены на 
696,2 млн. грн., то есть на 33,7 процентов», — отметила 
вице-мэр.

Как подчеркнула Валентина Бондаренко, бюджет 
Николаева на 2016 год, как и ранее, имеет социаль-
но-культурную направленность, поскольку на финан-
сирование социальной и культурной сфер предлагает-
ся направить более 72% бюджета. Кроме того,  в нем 
учтена в полном объеме потребность расходов на обя-
зательные выплаты по  заработной плате.

Рассмотрев проект своего решения «Об одобрении 
проекта решения городского совета «О городском 
бюджете города Николаева на 2016 год» и прогноза 
городского бюджета города Николаева на 2017-2018 
годы», члены исполкома горсовета одобрили и вынес-
ли на рассмотрение городского совета проект реше-
ния «О городском бюджете города Николаева на 2016 
год» в новой редакции.

Подробнее: mycity.mk.ua/news/231539

Северодонецк получил долгожданный бюджет-2016
21 января на внеочередной сессии Северодонецко-

го городского совета депутаты приняли бюджет горо-
да, сообщает «Донбасс. Комментарии»

«Бюджет принят - это самое главное. Мы получи-
ли сегодня возможность финансировать», - отметил в 
комментарии журналистам городской голова Северо-
донецка Валентин Казаков.

При этом он подтвердил, что в бюджете не выде-
лено 10%-ное софинансирование города по между-
народным программам и признал, что это может нега-
тивно сказаться на международных проектах.

В проекте бюджета отмечается, что общий доход 
городского бюджета - 470 млн. 926 тыс. 707 гривен; 
общий объем расходов - 470 млн. 340 тыс. 979 гривен.

При этом в очередной раз депутаты не приняли 
программу социально-экономического развития го-
рода. Ее хотят рассмотреть и принять в феврале.  «У 
нас не будет возможности, чтобы нам сегодня давали 
деньги, потому что бюджет принимается вместе с про-
граммой. Я очень сожалею, что этого депутаты не по-
нимают», - заявил Казаков.

Источник: http://goo.gl/AVPofk

Проект городского бюджета Николаева на 2016 год 
откорректировали и вынесен на рассмотрение сесии

mycity.mk.ua/news
http://goo.gl/AVPofk
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Вознесенськ. На позачерговому засідання виконкому 
схвалили уточнений бюджет міста

Ильичевские депутаты одними из первых в области 
внесли изменения в городской бюджет-2016

11 січня відбулося засідання виконавчого комітету Вознесенської міської ради, на 
якому було затверджено два рішення: «Про схвалення змін до Програми соціально-е-
кономічного розвитку м. Вознесенська на 2016 рік, затвердженої рішенням міської 
ради від 25.12.2015 №7» та «Про схвалення проекту уточненого бюджету міста Возне-
сенська на 2016 рік».

Подробнее: http://goo.gl/F1LIFi

В канун православного Рождества, 6 января, состо-
ялась сессия Ильичевского городского совета. Как со-
общает пресс-служба совета, депутаты утвердили из-
менения и дополнения в городской бюджет Ильичевска 
на 2016 год, необходимость внесения которых была вы-
звана принятием 25 декабря Верховной Радой Украины 
Закона Украины «О Государственном бюджете Украины 
на 2016 год» и ряда других законодательных актов.

Городской совет принял уточненный городской бюд-
жет на 2016 год по доходам в общей сумме 391, 8 млн грн 
и по расходам —   в сумме 392,8 млн грн.  Объем доходов 
городского бюджета по сравнению с исходными пока-
зателями увеличен на 15,1 млн грн, из которых 2,8 млн 
грн - за счет образовательной субвенции из государ-
ственного бюджета и 12,3 млн грн - за счет собственных 
источников доходов. В частности, увеличен план сбора 
по налогу на доходы физических лиц на 10,8 млн грн в 
связи с применением единой ставки налогообложения 
доходов физических лиц 18%, вместо 15% и 20%. Также 
ожидается увеличение сборов от акцизного налога на 
2,3 млн грн в связи повышением ставки акцизов на не-
фтепродукты, табачные изделия и алкоголь.

При этом уменьшены поступления налога на прибыль 
коммунальных предприятий на 800 тыс. грн в резуль-
тате отмены нормы по уплате ежемесячных авансовых 
взносов по налогу на прибыль в январе — мае 2016 года 
за 2015 год. Учитывая дополнительный финансовый ре-
сурс и принятие законодательных актов, претерпела 
корректировки и расходная часть городского бюджета.

Так, учтены изменения в Бюджетный кодекс Украины, 
которыми, в частности, предусматривается с 2016 года 
отнесение к расходам бюджетов городов областного 

значения расходы на професионально-техническое об-
разование, а это два учебных заведения, которые рас-
положены на территории Ильичевского городского со-
вета: Ильичевский профессиональный судоремонтный 
лицей и Ильичевский морской колледж Одесского на-
ционального морского университета.

На содержание этих учреждений в бюджете города 
предусматривается 10,1 млн грн. Дополнительные сред-
ства от акцизного налога будут направлены на капи-
тальный ремонт улиц и дорог Ильичевского территори-
альной громады.  Также за счет остатка средств в сумме 
1 млн грн предусмотрены средства на материально-тех-
ническое обеспечение городского отдела пожарной ча-
сти в рамках городской программы.

Таким образом, расходы бюджета увеличены по срав-
нению с исходными показателями на 16,1 млн грн.

Подробнее: http://goo.gl/V15tok

http://goo.gl/F1LIFi
http://goo.gl/V15tok
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В прошлом году Фондом развития города Николае-
ва совместно с другими участниками партнерства «За 
прозрачные местные бюджеты» провели мониторинг 
и оценку выполнения городской целевой «Программы 
реформирования и развития ЖКХ на 2010-14 г», а так-
же связанных с ней бюджетных программ. В ходе экс-

пертизы было выявлено неэффективное расходование 
бюджетных средств. Так расходы средств громады г 
Николаева на уход за 1 гектаром зеленых насаждений 
оказались в 6-7 раз вышечем в г Киеве и других горо-
дов Украины.

місцеві бюджети

У Львівській облраді вперше заговорили про прозорість 
формування бюджету

Депутати Львівської обласної ради 12 січня підтри-
мали проект бюджету на 2016 рік, адже Львівщина не 
може залишитися без коштів, а мешканці повинні вчас-
но і  повному обсязі отримувати заробітну платню.

Разом з тим депутати висловили ряд критичних зау-
важень до цьогорічного проекту кошторису області та 
принципу його формування. Зокрема, голова фракції 
«Самопоміч» Інна Свистун запропонувала передбачи-
ти постатейний перелік заходів, програм та об’єктів, 
які фінансуються з обласного бюджету.

«Ми пропонуємо, щоб кошти, які є до розподілу у 
видатках бюджету, затверджувалися виключно на 
пленарному засіданні. Щоб розподіл відбувався не 
кількома членами комісії і представниками Львівської 
обласної держадміністрації, а виключно на сесії всіма 
депутатами. Так громада знатиме, на що ми будемо ви-
трачати ті чи інші кошти. Тобто необхідний постатей-
ний перелік заходів, програм та об’єктів, які фінансу-
ються», – сказала Інна Свистун.

Цікаво, що розпорядники коштів, тобто профільні 
департаменти та управління ЛОДА, не подали вчасно 
всіх проектів обласних цільових програм на поточний 
рік. Так депутатам довелося голосувати за статті бюд-
жету, які поки що не підкріплені конкретними захода-
ми. Тож лише після затвердження обласних програм, 
цифри бюджету будуть наповнені реальним змістом.

«У наступні роки ми будемо ламати невтішну тра-
дицію обласної ради і вимагати, щоб перед прийнят-
тям бюджету були сформовані програми, розроблені 
проекти та пройдені необхідні експертизи. Так, одразу 
після голосування бюджету ми зможемо розігрувати 
тендери і приступати до виконання робіт уже за міся-
ць-два після голосування бюджету», – зазначив депу-
тат фракції «Самопоміч» Степан Пакіж.

Такий підхід до формування бюджету допоможе 
мешканцям зрозуміти, як використовуватимуть кошти 
платників податків.

«Коли ми зробимо постатейний розпис не тільки ка-
пітальних видатків, але й заходів, ми будемо розуміти, 
на що витрачаємо бюджетні кошти. Це не буде бюджет 
марнотратства, ручного управління та домовленостей, 
а прозорий і зрозумілий для кожного бюджет. Така 
практика вже є в багатьох містах, вона повинна стати 
нормою і у Львівській області», – наголосила перший 
заступник голови ЛОР Парасковія Дворянин.

Детальніше: http://goo.gl/Hi8Mz9

подалання корупції

Николаевское «Партнерство за прозрачные местные 
бюджеты» добились отмены тендера на обслуживание и уход 

за зелеными насаждениями г. Николаева 2016

http://goo.gl/Hi8Mz9
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Предыдущий городской голова собирался сформи-
ровать рабочую группу для изучения ситуации и ис-
правления выявленных недостатков, но она так и не 
была сформирована. Тогда общественники с результа-
тами мониторинга обратились в Государственную фи-
нансовую инспекцию в Николаевской области, после 
чего ГФИ провела финансовый аудит бюджетной про-
граммы благоустройства г. Николаева за 2013-14 гг. и 
девять месяцев 2015 г.

В январе стали известны его результаты. Как сообщил в 
своем письме и.о. начальника инспекции А.Войченко, при 
проведении аудита изучалось использование средств го-
родского бюджета, выделенных главному распорядите-
лю — департаменту ЖКХ Николаевского горсовета. При 
этом аудиторы пришли к выводу, что средства местного 
бюджета, направленные на благоустройство города, ис-
пользуются недостаточно эффективно.

Аудиторы отмечают преобладающее финансирова-
ние содержания объектов благоустройства, в то время 
как большинство из них требует капитального ремон-
та, модернизации и переоборудования. Вместе с тем, 
в 2013-14 гг. финансирование мероприятий по благоу-
стройству и саночистке составило всего 24,3% от за-
планированного объема, треть мероприятий вообще 
не финансировалась и не выполнялась. При этом 54% 
договоров были заключены по переговорной процеду-
ре (т.е. с рассмотрением предложений только одного 
хозяйственного субъекта). Причины — низкая конку-
ренция на данном рынке и повторные отмены проце-
дур закупок из-за отсутствия достаточного количества 
участников торгов. А укрупнение предмета закупок не 
позволяло принять в них участие небольшим предпри-

ятиям, имеющим узкую специализацию, хотя нередко 
они были готовы предложить более выгодные условия. 
В частности, только вынесение трех направлений ухо-
да за зелеными насаждениями в отдельные предметы 
закупок (кронирование, обрезка и снос деревьев; покос 
газонов; высадка цветников) привела бы в 2015 г. к эко-
номии 1,4 млн. грн. бюджетных средств. Как считают в 
ГФИ, узкий круг участников торгов нивелирует основ-
ные принципы закупок: конкуренцию, максимальную 
экономию и эффективность.

Кроме того, нечеткие технические задания позволя-
ли исполнителям выполнять работы по собственному 
разумению, самостоятельно определять их объемы и 
объекты, где их следует выполнять. Например, нечет-
кие условия выполнения работ позволили истратить 
деньги на высадку цветов без дальнейшего ухода за 
ними. А акты выполненных работ составлялись таким 
образом, что не давали возможности оценить реальное 
состояние и период выполнения работ, проконтроли-
ровать качество их исполнения.

По итогам аудита ГФИ в Николаевской области раз-
работала предложения по повышению эффективности 
выполнения бюджетных программ, которые направила 
в мэрию. Реакция последовала незамедлительно: бук-
вально через несколько дней стало известно, что ре-
зультаты тендеров на обслуживание и уход за зелены-
ми насаждениями города в 2016 г. отменены. Об этом 
заявил городской голова Александр Сенкевич, подчер-
кнув, что мэрия прислушалась к мнению Госфининспек-
ции и поддержала ее предложения.

Подробнее: http://frgn.mk.ua/?p=8000
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Чи достатньо прозорі публічні кошти в м. Черкаси? Депутати 
підтримали пропозицію службової перевірки

Провести службову перевірку виконання розпоряд-
ження Черкаського міського голови від 31.03.2015 року 
№ 34-р «Про спрощення доступу до інформації щодо 
використання бюджетних коштів» - такий запит депу-
тата  Згіблова О.Г. підтримали на сесії Черкаської місь-
кої ради, що відбулася 28 січня.

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 
Черкаському міському голові
Бондаренку Анатолію Васильовичу

Розпорядженням Черкаського міського голови  Ода-
рича С. О. від 31.03.2015 року № 34-р «Про спрощення 
доступу до інформації щодо використання бюджетних 
коштів», директорів Департаментів Черкаської міської 
ради зобов’язано забезпечувати оприлюднення на офі-
ційному сайті Черкаської міської ради укладених угод 
(договорів) про закупівлю товарів, робіт, послуг та актів 
виконаних робіт (наданих послуг) за ними, не пізніше, 
ніж протягом одного робочого дня з дня їх підписання.

http://frgn.mk.ua/?p=8000
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анонси

На виконання цього розпорядження на сайті Чер-
каської міської ради діє спеціальний розділ «Публічні 
гроші». 

Аналіз інформації, розміщеної на сайті,  свідчить 
про те, що розпорядження міського голови належним 
чином не виконується. Так Департамент житлово-ко-
мунального комплексу останню інформацію оприлюд-
нив 20.10.2015 року, Департамент охорони здоров’я та 
медичних послуг останній акт виконаних робіт опри-
люднив також 20.10.2015 року, Департамент управлін-
ня справами та юридичного забезпечення оприлюднює 
інформацію 1 раз на 2-3 місяці.

Зважаючи на вищенаведене, у зв’язку з виконан-
ням депутатських обов’язків з метою підвищення про-

зорості витрачання бюджетних коштів, керуючись ст. 
21, 22 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад», вимагаю:

- провести службову перевірку виконання Розпо-
рядженням Черкаського міського голови від 31.03.2015 
року № 34-р «Про спрощення доступу до інформації 
щодо використання бюджетних коштів»;

- усунути недоліки та забезпечити належне вико-
нання вказаного розпорядження;

- винних працівників притягнути до дисциплінарної 
відповідальності.

Депутат Черкаської міської ради             
Згіблов О.Г

Джерело: http://goo.gl/0WGzYg

Запрошуємо на громадське обговорення проекту рішення 
Черкаської міської ради «Про міський бюджет на 2016 рік»

Мешканців Білої Церкви запрошують обговорити, 
як розподілити бюджет!

 зв’язку із прийняттям Закону України «Про держав-
ний бюджет на 2016 рік», Закону України «Про внесен-
ня змін до Бюджетного кодексу України щодо цільового 
спрямування екологічного податку» від 24.12.2015 № 
918-VIII, Закону України «Про внесення змін до Подат-
кового кодексу України та деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення збалансованості бюджет-
них надходжень у 2016 році» від 24.12.2015 №909-VIII 
та Закон України «Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України» від 24.12.2015 №911-VIII, роз-
роблено проект рішення «Про міський бюджет на 2016 
рік», що пропонується до обговорення 18 січня 2016 

року о 15.00  к.206 приміщення Черкаської міської ради 
(м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 36).

Ознайомитися з проектом можна на офіційному сай-
ті Черкаської міської ради: розділ Публічні гроші/Бюд-
жет міста Черкаси/Міський бюджет/Проекти рішення 
виконавчого комітету.

 
Запрошуємо до співпраці!

Анонс опублікований: http://goo.gl/yZwnSk

12 січня депутатами було проголосовано питання 
бюджету міста на 2016 рік. Згідно прийнятого рішення 
видатки місцевого бюджету становлять 1 174 211 848 
грн. Бюджет розвитку затвердили у сумі 36 785 583 
грн. Як і було обіцяно Геннадієм Диким у передвиборчій 
програмі кошти бюджету розвитку будуть розподіля-
тися прозоро з залученням мешканців міста. Громадсь-
ке обговорення щодо розподілу цих коштів буде прохо-
дити в деяких мікрорайонах міста. Всього заплановано 
8 зустрічей.  Тож, якщо у Вас є пропозиції, куди в першу 
чергу потрібно витратити ці кошти, приходьте на гро-
мадські обговорення, які відбудуться:

18 січня о 18.00 ЗОШ № 15 (вул.Польова,70)
19 січня о 16.00 Білоцерківське навчально-виховне 

об’єднання «Звитяга» (ЗОШ №8)
19 січня о 18.00 ЗОШ №5 (вул.Крижанівського,7)
20 січня о 18.00 ЗОШ №7 (бульвар 50-річчя Перемо-

ги,40) 
21 січня о 16.00 ЖЕК №7 (мікрорайон Леваневського)
21 січня о 18.00 ЗОШ №20 (вул.Некрасова,121)
22 січня о 16.00 ЗОШ № 22 (вул.Таращанська,167)
Також заплановано зустріч в мікрорайоні «Піщаний». 

Про місце і час зустрічі буде повідомлено додатково.

Анонс опублікований: http://goo.gl/B7o5jx
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