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Нові медіа та інфографіка – інструменти громадськості 
в борінні за прозорі місцеві бюджети

Представники громадського 
партнерства «За прозорі місцеві 
бюджети!» провели в Одесі ко-
ординаційну зустріч та навчалися 
основам інфографіки й соціальних 
медіа.

3-го вересня 2015 року в Одесі 
відбулась координаційна зустріч 
учасників громадського партнер-
ства «За прозорі місцеві бюджети!» 
– представників неурядових гро-
мадських організацій та ЗМІ, під час 
якої відбувся обмін досвідом та об-
говорення проблематики і позитив-
них практик на місцях, було узгод-
жено подальші кроки в діяльності 
ініціативи.

Голова Одеської обласної ор-
ганізації «Комітету виборців Украї-

ни» Анатолій Бойко підкреслив, 
що моніторингова робота громад-
ськості та ЗМІ повинна не тільки 
призвести до виявлення існуючих 
проблем та корупційних проявів, 
але й ставити за мету започатку-
вання механізмів запобігання ко-
рупції, забезпечення прозорості 
бюджетного процесу на рівні тери-
торіальних громад.

А 4 – 5 вересня громадських 
активістів та журналістів навча-
ли основам інфографики та вико-
ристання нових соціальних медіа. 
Учасники тренінгу дізналися, які 
навички повинні мати журналісти 
та медіа-менеджери, аби працюва-
ти в соцмедіа, керувати сайтами та 
комунікувати з аудиторіями, а та-
кож отримали початкове уявлення 

про створення контенту в онлайно-
вих сервісах інфографіки.

Як зазначив тренер Віталій Мо-
роз, який є керівником програм но-
вих медіа ГО «Інтерньюз-Україна», 
даний тренінг покликаний був дати 
розуміння доцільності використан-
ня новітніх соціальних технологій 
для лобіювання ідей дотримання 
прав людини, боротьби з коруп-
цією, просування громадських кам-
паній та ініціатив.

А більш докладно засвоїти прак-
тичні навички створення інфо-
графіки можна на спеціалізованих 
школах та під час самоосвіти, яка 
в сучасних умовах має тривати все 
життя.

Детальніше: http://goo.gl/XoMTOx

http://osf.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/604685072991776/
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Здолбунівчанам розповіли про бюджет міста
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11 та 12 вересня пройшов тренінг 
“Що таке бюджет міста і чому він 
має бути прозорим”. Він відбувся в 
рамках проекту «Прозорий бюд-
жет міста від здолбунівчан і для 
здолбунівчан», який реалізовує 
Аналітичний центр розвитку міста 
«ЗЕОН» у співпраці з виданням 

«Здолбунів CITY».  На заході були 
присутні представники освіти, куль-
тури, політичні діячі і громадські ак-
тивісти. Серед них 1 чинний депутат 
міської ради та декілька потенційних 
кандидатів в депутати міської ради.

Засновник НГО Микола Орлов 
доступно розповів про роль громади 
у формуванні бюджету міста. Також 
всіх учасників тренінгу було запро-
шено скористатись формою на сайті 
або в газеті Здолбунів Сіті, для того 
щоб внести свої пропозиції до бюд-
жету. Він наголосив на важливості 
контролю бюджету жителями свого 
міста, щоб покращити умови про-
живання в ньому. Дехто із учасників 
одразу скористався пропозицією і 

подав свої ідеї до майбутнього бюд-
жету міста – 2016.тренінг_день2 (1)

Координатор проекту Анатолій 
Бондарчук в завершуючому виступі 
показав приклади міст з відкритим 
і зрозумілим доступом будь-кому 
до бюджету міста. Також відбулися 
анонси наступних зустрічей і планів 
у межах даного проекту.

Запрошуємо всіх мешканців 
міста також долучатись до подання 
пропозицій у бюджет, а міську раду 
в свою чергу безкоштовно його ві-
зуалізувати і зробити доступним та 
зрозумілим містянам.

Детальніше: http://goo.gl/xnRmON

Прозрачность и доступность ритуальных услуг 
для жителей Николаева

ОО «Федерация ассоциаций ма-
лого и среднего бизнеса» совмест-
но с ОО «Ассоциацией организато-
ров похоронного дела и ритуальных 
услуг» на протяжении длительного 
времени занимается изучением 
проблем в сфере ритуальных услуг 
и законности расходования на эти 
цели бюджетних средств.

Данной проблеме был посвящен 
июньский «круглый стол» с уча-
стием представителей обществен-
ности, прокуратуры, здравоохра-
нения, внутренних дел и др. Для 
разработки алгоритма действий 
была создана рабочая группа, пе-
ред которой поставлена четкая за-
дача отработать возникшие вопро-
сы. К сожалению ни одна служба с 
этой задачей не справилась. Возни-
кает вопрос – некомпетентность, 
что мало вероятно, или не жела-

ние? Рабочая группа около двух 
месяцев занималась разработкой 
предложений по внесению изме-
нений в Положение о предоставле-
нии ритуальных услуг.

Проведенный 28 августа 
2015года итоговый «круглый стол» 
показал, что нынешняя власть не 
заинтересована в решении проблем 
жителей города и наведении по-
рядка: чиновники, которые должны 
быть обеспокоены этой проблемой 
даже не нашли возможности встре-
титься с представителями бизнеса 
и попросту проигнорировали засе-
дание.

Аналитическая записка 
по проекту 

Ежегодно из городского бюдже-
та выделяются значительные сред-

ства, которые расчитаны на транс-
портировку 2555 умерших в СМЭ (в 
2014 году – чуть больше 1,731 млн 
грн, в 2015 г. – 1,65 млн грн). Од-
нако, если судить по статистике, в 
СМЭ поступает гораздо большее 
количество умерших: в 2012 году – 
3387, в 2013-м году – 3211, в 2014-м 
– 3393. 

Детальніше: http://frgn.mk.ua/?p=7643

http://frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2015/09/analit-federecia-biznesy.docx
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В Измаиле прошел семинар 
"Бюджетный процесс глазами граждан»

Главной темой семинара, тре-
нером которого выступил широко 
известный в Украине эксперт по гу-
манитарной и молодежной полити-
ке, глава «Бюро анализа политики» 
Виктор Бобыренко, стала органи-
зация общественного контроля за 
бюджетными процессами на мест-
ном уровне. 

В ходе семинара Виктор Бобы-
ренко привел примеры традицион-
ных «депутатских тем» и раскрыл 
несколько шаблонных «схем» для 
применения народными избранни-
ками своих криминальных талантов 

с целью получения незаконных при-
былей. Земельные участки, тендер-
ные процедуры, ЖКХ, организация 
перевозок, приватизация и отчуж-
дение коммунального имущества, 
— словом, везде, где мы с вами теря-
ем свои кровные денежки, первыми, 
кто их с готовностью поднимает и 
кладет себе в карман – это хорошо 
нам всем знакомые «слуги наро-
да». А добавить сюда неуплату ими 
же налогов, получение незаконных 
льгот и преференций, создание фик-
тивных общественных организаций 
и фондов и т.д, и т.п. Проще говоря, 
незачем тупо пилить бюджет, когда 

существует масса «законных» спо-
собов отжима денег у населения! 

 Схема общественного сопрово-
ждения бюджетных процессов до-
вольно проста и включает в себя три 
ключевых момента.  

Во-первых, принятие местного 
бюджетного регламента, то есть еди-
ного установленного порядка для 
совершения всех бюджетных проце-
дур, что даст возможность контро-
лировать процесс на всех стадиях - 
от планирования до исполнения. 

Во-вторых, это полная публика-
ция на сайтах местных органов вла-
сти перечня всего коммунального 
имущества и земли. 

И в-третьих, тотальный контроль 
за любыми попытками отчуждения 
имущества. 

Опыт показал, что для того, что-
бы действительно навести порядок 
в местных бюджетах — необходи-
мо постоянное, ежедневное обще-
ственное давление. Там, где власть 
под прицелом — воруют меньше и 
бюджеты прозрачные. 

Докладніше: https://goo.gl/foocWr

Скільки коштує озеленення для миколаївців?
Чи ефективним був контроль чи-

новників департаменту  ЖКГ за ви-
конанням тендерних договорів на 
озеленення протягом 2014 року? Як 
розкрадались гроші громади? Яки-
ми  повинні бути Правила благоу-
строю у м.Миколаєві?

Відповідь на ці та інші питан-
ня 27 серпня 2015 р. обговорили 
за круглим столом в приміщенні 
бібліотеки міського Будинку твор-
чості представники громадськості, 
департаменту ЖКГ Миколаївського 
міськвиконкому, Фонду розвитку 

міста Миколаєва, депутати міської 
ради та ЗМІ.

Асоціація  юристів «Правоза-
хист» протягом  березня-липня 
2015 р. провела дослідження «Ефек-
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тивність витрачання бюджетних 
коштів на озеленення та догляд за 
зеленими насадженнями у м.Мико-
лаєві». Його складовими були:

— проведення порівняльного 
аналізу середніх витрат за даною 
програмою в м.Києві та м. Мико-
лаєві

— дослідження тендерних за-
купівель;

— дослідження первинних доку-
ментів (технічні завдання, акти ви-
конаних робіт та ін.) на виконання 
тендерних договорів;

— дослідження нормативного 
акту Миколаївської міськради, який 
регулює відносини у сфері догляду 
за зеленими насадженнями – Пра-
вила благоустрою.

 За результатами порівняльного 
аналізу встановлено, що у м. Ми-
колаєві середні витрати на 1 га по 
догляду за зеленими насадження-

ми в 2014 р. склали 91,24 тис. грн. 
У м. Києві середні витрати на об-
слуговування 1 га становили 17,56 
тис.грн. Тобто, обслуговування 1 га 
зелених насаджень у для миколаїв-
ців в 5 з гаком разів вище, ніж в м. 
Києві.

 Що ж має місто на 10 млн грн 
щорічно (в таких межах ТОВ «Ми-
колаївзеленгосп» отримує кошти 
з бюджету протягом останніх 5 
років), чи задоволені громадяни 
становищем в місті з озелененням? 
Експрес-опитування показало, що 
із 100 опитуваних 2-х це не цікави-
ло, але 98 незадоволені. 

Простий аналіз, складений на 
підставі актів виконаних робіт по-
казав, що левова частка витрачена 
на викошування трави – близько 
2 млн грн, причому в окремих ви-
падках косили траву і в травні, і в 

квітні 2014 р., а це близько 100 000 
грн.

Близько  700 000 грн витрачено 
на очищення газонів від  опалого ли-
стя (прибирання  листя у дворах  ТОВ 
«Миколаївзеленгосп» не здійснює і в 
цю суму воно не входить), ще близь-
ко 500 000 грн пішло на видалення 
сухих дерев і гілок, решта – 5 300 000 
– на роботи, які  перевірці не підда-
ються, при цьому левова частка при-
падає на устрій пристовбурних лу-
нок, розукучування пристовбурних 
лунок, розпушування, прополювання 
лунок і квітників, видалення засох-
ших суцвіть, штикування  і тільки мі-
зерна частина припадає на посадку , 
полив і догляд за квітниками.

Аналітична записка 
по проекту

Детальніше: http://frgn.mk.ua/?p=7638

Візуальне представлення бюджету м. Вінниці
В рамках співпраці з Центром 

політичних студій та аналітики 
за участі Представництва Євро-
пейського Союзу в Україні, Між-
народного фонду "Відроджен-
ня" і Програми розвитку ООН в 
Україні пропонуємо вам ознай-
омитись з візуальним представ-
ленням бюджету м. Вінниця.

На сьогодні доступні візуалі-
зації:

– надходження до міського 
бюджету за 2015 рік

– уточнений план видатків на 
2015 рік

– видатки з міського бюджету 
за 2015 рік

– уточнений план доходів на 
2015 рік

Детальніше: 
http://goo.gl/lhZx5D

http://frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2015/09/analit-pravozx.docx
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подалання корупції

Подолати корупційогенні чинники та врятувати 
м. Миколаїв: наказ діючим кандидатам в депутати та мери

Неефективне використання бюд-
жетних коштів, завищена вартість 
робіт та послуг, що фінансуються 
за бюджетні кошти можна порівня-
ти з айсбергом. Миколаївці бачать 
тільки його верхівку, наслідки від 
непрозорого механізму бюджетно-
го процесу. Основною причиною 
такого становища – це неефектив-
не управління міським розвитком, у 
тому числі наявність корупціогенних 
чинників в програмах місцевого са-
моврядування, що обумовлюють ви-
користання бюджетних коштів.

Експерт ФРММ Тетяна Золотухі-
на представила результати та вис-

новки громадської антикорупційної 
експертизи «Програми реформуван-
ня та розвитку ЖКГ у м. Миколаєві 
на 2015-19 роки». Дослідження здій-
снив ФРММ за кошти МФ «Відрод-
женя» на тему: «Доброчесні муніци-
пальні послуги у ЖКГ м. Миколаєва» 
та отримав наступні висновки:

Означена цільова Програма та 
відповідні бюджетні програми мі-
стять корупціогенні чинники, які в 
більшості «перекочували» зі старої 
Програми до 2014 р.

— Необґрунтоване завищення 
абсолютних значень результатив-
них показників (завищення плано-
вої ціни на товари/ послуги та пла-
нового об’єму товарів, робіт послуг, 
що фінансуються за бюджетні ко-
шти)

— колізії в законодавстві, невід-
повідність розділів/заходів програ-
ми нормативній базі державного 
рівня, або невідповідність іншим 
НПА місцевого рівня.

— широта адміністративного 
розсуду та дискреційні повнова-
ження (норми що закладені в Про-
грамі дають можливість чиновнику 
приймати рішення на власний роз-
суд) та інш.

 
Наслідком наявності вказаних 

корупціогенних чинників, є наступ-
нє. Наприклад:

В 2013 р. вартість на рік догля-
ду та санітарного прибирання 1 Га 
зелених насаджень в м. Миколаєві 
склала — 92.35 тис. грн. В 2014 р. 
аналогічний показник склав 91,24 
тис. грн. В бюджетній програмі на 
2015 р. заплановано показник вже 
124,4 тис. грн.

Середня вартість на відповідні 
роботи в м. Києві в 6 разів нижча 
ніж в м. Миколаєві. А ретельного до-
гляду за зеленими насадженнями в 
місті Миколаєві не спостерігається.

Докладніше: http://goo.gl/NDLlcr

Державна фінансова інспекція дала надію на порядок 
у фінансах громади м. Миколаєва

За висновками та результатами 
дослідження «Фонду розвитку м. 
Миколаєва» Державна фінансова 
інспекція в Миколаївській області з 
29.09.2015 року перевірить Депар-
тамент ЖКГ Миколаївської міськра-
ди. Це буде державний фінансовий 
аудит бюджетної програми благоу-
строю міста Миколаєва за 2013-14 
роки та 9 місяців 2015 року. 

Аудит стане першою реакцією 
компетентних органів державної вла-
ди на лист щодо порушенних громад-

ською організацією питань неефек-
тивного, нецільового використання 
коштів міської громади Департамен-
том ЖКГ Миколаївської міської ради.

Фондом виявлено, що у 2014 
років з бюджету міста догляд за зе-
леними насадженнями коштував по 
92 тис грн за 1 Га на рік, що в 6 разів 
дорожче ніж у м. Києві (у середньо-
му — 17,56тис. грн.., у Святошинсь-
кому районі м. Києва 11, 85 тис грн. 
за 1 Га на рік , Печерському районі 
-34, 64 тис грн.за 1 Га) у Шеченківсь-

кому районі м. Києва ( 25, 25 тис 
грн. за 1 ГА на рік).

А з коштів бюджету м. Миколаєва 
у 2015 році заплановано витратити 
вже 124 тис грн за доглядання 1 ГА 
зелених насаджень. А це мільйони 
та мільйони.

Відповідь ДФІ

Лист

Докладніше: http://goo.gl/hk2OPx

frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2015/09/28092015.pdf
http://frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2015/09/%D0%94%D0%A4%D0%98.docx
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анонси

Пресс-анонс засідання робочої зустрічі по роботі 
громадського транспорту м. Миколаєва

Шановні колеги, запрошуємо вас 
на навчально-робочу зустріч по ро-
боті громадського транспорту міста 
Миколаєва.

Захід відбудеться 2 вересня  о 
16.00  за адресою пр. Леніна, 67.

Матеріали

Це напрацювання нашої робочої 
групи. Просимо з ними ознайомитись.

Нагадаємо, що була подана за-
ява на виконавчий комітет у зв’язку з 

тим, що є підстави вважати, що пере-
розподіл коштів на фінансування по-
слуг аудиторської кампанії був неза-
конним. Наразі вже маємо відповідь 
з Державної фінансової інспекції.

Джерело: http://frgn.mk.ua/?p=7630

Прес-конференція 
«Демальянс подає заяву про злочин на міськвиконком»

18 вересня о 10.00 за адресою 
Леніна 67, оф.301 (Чкалова 20) від-
будеться прес-конференція, де Дема-
льянс розкаже про проведену робо-
ту-дослідження по аудиту в 85 тисяч 
гривень, що в 2014 році замовив мико-

лаївський міськвиконком, і чому подає 
заяву про злочин.

Захід відбуватиметься в рамках 
проекту МОГО «Демаялянс» на 
тему: «Миколаєву прозоре викори-

стання бюджетних коштів» за під-
тримки НГОО Фонд розвитку Ми-
колаєва, і фінансується за рахунок 
коштів NED (Вашингтон, США).

Джерело: http://frgn.mk.ua/?p=7665

Як зробити людяним, прозорим та ефективним 
бюджет м. Миколаєва?

Відповідь на ці та інші питання 
запрошуємо обговорити представ-
ників громадськості, діючих та кан-
дидатів на посади миколаївського 
міського голови/депутатів, держав-
ної фінансової інспекції у Мико-
лаївської області та ЗМІ за круглим 
столом, що відбудеться 24 верес-
ня 2015 р. з 11-00 -13-30 у конфе-
ренц-залі бізнес центру Олексан-
дрівський (вул. Нікольська буд. 25 м. 
Миколаїв»). 

Початок реєстрації учасників 
круглого столу о 10-45.

Експерти та п’ять грантерів «Фонду 
розвитку міста Миколаєва», що об’єд-
нались у «Партнерство за прозорі міс-
цеві бюджети» презентують результа-
ти своїх моніторингових проектів, що 
реалізовано у сфері ефективності, лю-
дяності, прозорості витрат протягом 
2015 року. Буде конструктивна розмо-
ва з напрацювання шляхів подолання 

перешкод та корупціогенних чинників, 
що у згаданих дослідженнях. 

Заявки на участь (П.І.Б, органі-
зація/посада, телефон) направляй-
те за адресою: офіс ММГО «Фонд 
розвитку м. Миколаєва» (вул. Се-
вастопольська 15, к 3., м. Миколаїв). 
E-mail: fondnikol@gmail.com та тел./
факс (0512) 47-38-79.

Детальніше: http://frgn.mk.ua/?p=7670

ІНДЕКС ПУБЛІЧНОСТІ 2015: 
Чому черкаська влада знову «пасе задніх»

Громадянська мережа «ОПОРА» 
запрошує журналістів на прес-кон-
ференцію щодо результатів вимірю-
вання Індексу публічності місцевих 
рад. Захід відбудеться в Talent HUB 
Черкаси (вул. Б. Вишневецького 36/1, 
3-й поверх) 30 вересня 2015 року об 
11:00.

Під час прес-конференції пред-
ставники мережі ОПОРА розкажуть 
про те, які міські ради стали найбільш 
та найменш публічними цього року за 
підсумками проведеного моніторингу 
й запрезентують рейтинг муніципалі-
тетів. Окрім цього, експерти зупинять-
ся на основних показниках публічності 
Черкаської міської ради, зокрема – оці-

нять, наскільки відкрито цього року 
працювали міський голова, виконавчі 
органи та депутатський корпус . Акре-
дитація журналістів: на місці. 

Контактна особа: Микола Маку-
ха – 063 628 67 81.

Детальніше: http://opora.ck.ua/?p=3750

http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2015/09/%25D0%259C.%25D0%2595..zip
http://www.frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2015/09/%D0%9C.%D0%95..zip
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