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На Донеччині громадськість обговорила шляхи підвищення про-
зорості місцевих бюджетів в сфері охорони здоров’я

25-26 лютого у Краматорську та 
Слов’янську пройшли два круглих 
столи з пацієнтськими спільнотами, 
експертами, представниками влади 
з метою обговорення проекту По-
ложення про відкритість місцевих 
бюджетів в сфері охорони здоров’я 
та визначення пріоритетних напрям-
ків фінансування сфери охорони здо-
ров’я в цих містах, ініціатором заходу 
виступила ГО «Агенція демократич-
ного розвитку Донбасу».

Громадські активісти розповіли, 
що протягом останніх двох місяців 
ними було проведено моніторинг 
та аналіз бюджетних витрат в сфері 

охорони здоров’я міст Слов’янськ та 
Краматорськ, створено експертну 
групу проекту до якої увійшли пред-
ставники громадськості та пацієнтсь-
ких спільнот, проведено опитування 
серед мешканців цих міст з питань 
якості послуг та проблем галузі охо-
рони здоров’я.

Під час круглих столів експертам 
було представлено проект Положен-
ня про відкритість місцевих бюджетів 
в сфері охорони здоров’я  в містах 
Слов’янськ та Краматорськ, яке пе-
редбачає нормативне закріплення 
інструментів участі громадськості 
у плануванні, контролі та реаліза-

ції місцевої політики у сфер охорони 
здоров’я, обговорено його основні 
принципи та зібрано доповнення та 
правки з боку громадськості.

Детальніше: http://goo.gl/GXaDWz

«Бюджет міста Суми: перспективи та проблеми» — депутати та 
громадськість обговорили бюджет Сум на 2016 рік

1 лютого, у приміщенні науко-
вої бібліотеки Української академії 
банківської справи з ініціативи гро-
мадської організації «Бюро аналізу 
політики» відбувся круглий стіл на 
тему «Бюджет міста Суми: перспек-
тиви та проблеми».

 На заході були присутні: народ-
ний депутат України Олег Медуниця, 
депутати Сумської міської ради, гро-
мадські діячі та представники ЗМІ.

У ході круглого столу експерти 
«Бюро аналізу політики» презенту-
вали власне дослідження Сумського 
міського бюджету на 2016 рік у циф-
рах та діаграмах, після чого почалось 
його обговорення.  У присутніх гро-
мадських діячів, журналістів та де-
путатів виникло багато запитань до 
міського голови та його заступників.

Власне, міського голову Олексан-
дра Лисенка було запрошено, і попе-

редньо він дав свою згоду на участь 
та запевнив, що обов’язково піде на 
діалог з громадськістю. Однак з неві-
домих нам причин ні його, ні жодного 
з його заступників на круглому столі 
не було. 

Фактично, міська влада вкотре 
проігнорувала громадськість.

Найгостріше стояло питання за-
ниження деяких цифр з міського бюд-
жету на 2016 рік та роз’яснень вико-
ристання коштів бюджету, зокрема, у 
дохідній його частині.

Детальніше: http://goo.gl/T0c7gA
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Куди розподілили понад 100 мільйонів 
міського бюджету Чернігова

На четвертій сесії Чернігівсь-
кої міської ради, що розпочалась 
25 лютого, одним з питань було 
розподіл нерозподіленого залишку 
бюджетних коштів  розміром понад 
100 млн.грн. Залишок цей утво-
рився з минулого року та завдяки 
надходженням від розміщених на 
депозиті міських коштів. Серед ос-
новних витратних напрямків мож-
на вказати наступні.

Управлінню освіти міської ради 
погодили виділення 5000 000 гри-
вень здебільшого на заміну вікон в 
п’яти навчальних закладах. На по-
треби міських дитячих поліклінік 

виділено 1 000 000 гривень на 
матеріали, що мають повністю 
компенсувати благодійні внески 
з батьків. Тож відповідно такі вне-
ски в дитячих лікарнях протягом 
2016 року братись не повинні. На 
капітальні ремонти доріг Чернігова 
міська рада виділила 15 мільйонів 
гривень. Перелік доріг міська вла-
да готова оговорювати з мешкан-
цями в рамках робочої групи.

Міська рада підтримала ви-
ділення 1400 000 гривень на бу-
дівництво нового стадіону для ко-
манд дворового футболу. Міський 
палац культури (ДК Хіміки) отри-

мав понад мільйон на нове сценіч-
не обладнання, півмільйона на по-
чаток облаштування автостоянки, 
ще майже півмільйона на закінчен-
ня капремонту системи опалення. 
Капітальне будівництво цього року 
передбачає відновлення покрівель 
в 14-ти житлових будинках на суму 
6600 тисяч гривень.

Управлінню транспорту міської 
ради виділяється 55 мільйонів гри-
вень на купівлю орієнтовно десяти 
нових тролейбусів та оновлення 
контактної мережі.

Детальніше: http://goo.gl/BxGfMu

Измаил — в числе аутсайдеров в общеукраинском рейтинге 
прозрачности принятия местных бюджетов

Согласно промежуточным ре-
зультатам индекса прозрачности, 
отражающего ситуацию с публич-
ным принятием местных бюджетов в 
17 городах нашей страны,  Измаил не 
набрал ни одного бала.

Среди восемнадцати параме-
тров, подлежащих оценке, главны-
ми были следующие: доступность 
информации о персональном голо-
совании депутатов, наличии депу-
татских запросов; проведения кон-
сультаций с общественностью, в 
том числе электронных по вопросу 
принятия бюджета; возможность 
для общественности участвовать 
в пленарных заседания по вопросу 
принятия местного бюджета и т. д.

— Как мы видим, столица укра-
инского Придунавья по указанным 
параметрам не набрала ни одного 

положительного бала. Даже проект 
бюджета был обнародован только 
после публичного обращения, — от-
мечает руководитель "Регионально-
го Аналитического Центра" Светла-
на Гудь.  

При этом, предпосылки для того, 
чтобы быть в числе самых открытых 
городов Украины у Измаильского го-
родского совета есть. 

 — Далеко не у всех городских 
советов на сайте размещены город-
ские Программы со всеми приложе-
ниями, в том числе бюджеты и их 
отчеты, — поясняет Светлана Гудь. 
— Измаильский городской совет же 
на своем официальном сайте выкла-
дывает большую часть информации, 
относительно городского бюджета. 
Однако  при этом сам сайт города 
один из самых неудобных, поскольку 

найти необходимую информацию, 
например, решение об отчете по 
бюджету за тот или иной год, край-
не сложно. Хуже дела обстоят с за-
седаниями профильных депутатских 
комиссий. 

Несмотря на то, что основная 
часть все же публикуется, узнать из 
этих протоколов, какие бюджетные 
вопросы рассматривали на заседа-
нии, сложно. Так как все вопросы, 
которые рассматривали, отмеча-
ются как "рассмотрели вопрос 6-й, 
повестки дня сессии", а вот сути во-
проса нет, лишь отмечено, что "до-
кладчик проинформировал по сути 
вопроса". Если проанализировать 
все протоколы, у присутствующих 
вопросов нет и голосуют они, как 
правило, единогласно.

Подробнее: http://goo.gl/YFe2L1
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Чернівці — серед лідерів рейтингу прозорості 
ухвалення бюджетів міст

Чернівці лідирують у рейтингу 
по прозорості бюджетів серед 17 
міст України.

Про це свідчать перші проміжні 
результати Першого українського 
Індексу прозорості, участі та добро-
чесності, який відображає ситуацію 
із оприлюдненням та затверджен-
ням місцевих бюджетів у сімнадця-
ти містах України. 

Чернівці отримали найвищий 
рейтинг в категорії міст (10 облас-
них центрів та 7 районних центрів), 
які стали предметом моніторингу та 
оцінювання.

Як зауважили експерти, елек-
тронні консультації було проведе-

но лише в 6 містах (Київ, Чернівці, 
Суми, Вознесенськ, Ковель, Сєверо-
донецьк). Публічне громадське об-
говорення (відкрите засідання бюд-
жетної комісії) було проведено в 9 
містах (Київ, Одеса, Чернівці, Чер-
каси, Суми, Вознесенськ, Ковель, 
Сєверодонецьк, Чугуїв). Публічне 
експертне обговорення проводи-
лося лише у 3-х містах (Чернівці, 
Черкаси, Ковель). Лише у 2-х містах 
(Чернівці та Суми) було оприлюдне-
но неповні звіти, які фіксували кіль-
кість пропозицій та питань, яких 
вони стосуються та кому надіслано 
ці пропозиції. Втім, на сайтах всіх 
17 міст відсутня інформація про ре-
зультати розгляду цих пропозицій.

Докладніше: http://goo.gl/mfViT9

Конкурсному підходу бути: влада запровадить у Чернігові 
конкурс проектів для громадських організацій через півроку

Завдяки ініціативі та плідній ро-
боті Поліського фонду міжнародних 
та регіональних досліджень, а також 
ряду місцевих громадських організа-
цій в рамках проекту, ініційованого 
Одеською обласною організацією 
«Комітет виборців України», з 1 лип-
ня 2016 року все-таки буде запро-
ваджений конкурсний підхід при 
розподілі фінансів з міського бюдже-
ту на підтримку громадських органі-
зацій. Таке рішення прийняли депу-
тати під час чергової сесії 28 січня.

Упродовж кількох місяців тривали 
довгі дискусії щодо запровадження 
конкурсного підходу з представника-
ми депутатського корпусу та громад-

ськими активістами. Експерти про-
екту разом з громадськими діячами 
напрацювали Положення щодо про-
ведення конкурсу серед громадських 
організацій, прописали умови участі 
в Програмі та всі необхідні технічні 
моменти. Аби донести важливість да-
ного рішення та презентувати свої на-
працювання, активісти провели ряд 
зустрічей і переговорів з депутатами 
Чернігівської міської ради, в резуль-
таті яких були досягнуті компромісні 
рішення, а також усунуті недоліки.

І врешті 28 січня 2016 року біль-
шість депутатів під час 3-ї сесії Чер-
нігівської міської ради підтримали 
та проголосували за запровадження 

конкурсного підходу для фінансу-
вання заходів громадських органі-
зацій, що визначаються Програмою 
підтримки громадських організацій 
Чернігова на 2016 рік. Конкурс почне 
діяти з липня цього року. Таке відтер-
мінування пов’язано з дефіцитом часу, 
а також процедурними моментами.

Відповідно в першому півріччі 
2016 року фінансування здійсню-
ватиметься за старою схемою, без 
конкурсу. Водночас в цей період 
почне працювати робоча група, 
діяльність якої буде спрямована на 
реалізацію ініціативи.

Детальніше: http://goo.gl/aNAkYd
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Кожен мешканець Дніпропетровщини зможе он-лайн оцінити 
якість доріг та прослідкувати витрати бюджетних коштів

Дніпропетровщина продовжує 
запроваджувати он-лайн сервіси. В 
тестовому режимі працює інтерак-
тивна карта якості доріг області. 

До кінця місяця планується за-
вершити тестування проекту «Від-
критий бюджет».  Про це повідо-
мив очільник регіону Валентин 
Резніченко.

«Прозорість – одна із цілей, яку 
ми ставимо перед собою в роботі. 
Тому крок за кроком впроваджуємо 
он-лайн сервіси. Відкрита систе-
ма дозволить кожному мешканцю 
слідкувати за діяльністю влади та 
вносити в режимі онлайн свої про-
позиції щодо розвитку регіону», - 
сказав Валентин Резніченко.

Інтерактивна карта якості доріг 
– це сервіс на якому відвідувачі сай-
ту мають змогу висловитися про 
будь-яку дорогу і поставити їй свою 
оцінку. Зробити це можна й через до-
датки в мобільних телефонах. Елек-
тронний сервіс дозволить дізнатися 

про стан дороги, заплановані ремон-
ти та відповідальних за ці ремонти. 

Інтерактивну карту якості доріг 
ОДА впроваджує разом з іва-
но-франківськими спеціалістами і 
Службою автомобільних доріг об-
ласті.

«Відкритий бюджет» в Дніпро-
петровській області впроваджу-
ють на базі київського СмартСіті. 
На сайті ОДА буде публікуватися 
вся інформація про бюджет області 
- надходження та видатки. Така ін-
формація за 2015 рік на сайті ОДА 
вже є. Матеріали щодо бюдже-
ту-2016 з’являться до кінця місяця.

Детальніше: https://goo.gl/a6aqgt

Вознесенськ: Закупівлі за бюджетні кошти мають стати 
електронними та прозорими

10 лютого відбулась розшире-
на роз’яснювальна зустріч щодо 
переходу на електронні закупівлі 
товарів з використанням систе-
ми ProZorro. В нараді взяли участь 
представники Фінансового управ-
ління міської ради, керівники та 
бухгалтери бюджетних установ і 
комунальних підприємств міста.

Заступник міського голови Юрій 
Сметана довів до відома присутніх, 
що з 1 березня 2016 року закупівлю 
товарів, робіт, послуг, вартість яких 
не перевищує сум, визначених Зако-
нами України «Про здійснення дер-
жавних закупівель» та «Про особ-
ливості закупівель в окремих сферах 
господарської діяльності», починаю-
чи з 5 тис. грн., необхідно буде здійс-
нювати через систему ProZorro.

Він рекомендував всім розпоряд-
никам бюджетних коштів не чекати 
офіційного старту електронних за-
купівель, а вже зараз починати ак-
тивно опрацьовувати цей механізм на 
практиці. Необхідно визначати його 
сильні та проблемні сторони, врахо-
вуючи досвід тих установ та організа-
цій, які здійснюють закупівлі товарів 

з використанням автоматизованої ін-
формаційної системи ProZorro.

Головний лікар КУ «Вознесен-
ська центральна районна лікарня» 
Володимир Красьоха поділився до-
свідом установи у використанні си-
стеми електронних закупівель.

Детальніше: http://goo.gl/Rj9y31
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Кременчужани вимагають від мера прозорого 
використання бюджетних грошей

подолання корупції

На сайті електронних петицій 
міської адміністрації Кременчука 
опублікована петиція про ство-
рення програми "Громадський 
бюджет", повідомляє Depo.Пол-
тава з посиланням на міськраду 
Кременчука.

За словами автора петиції Єв-
генія Перевезенцева, програма 
дозволить мешканцям міста бачи-
ти, на що витрачаються бюджетні 
гроші і з допомогою Інтернету бра-
ти участь у прийнятті рішень. Для 
цього він пропонує передбачити в 
міському бюджеті кошти для реалі-

зації "Громадського бюджету".

Згідно петиції, процедура 
проходження рішень через "Гро-
мадський бюджет" повинна мати 
такий вигляд. На першому етапі 
відбувається обговорення про-
блем та можливі шляхи викори-
стання грошей, визначаються 
пріоритетні напрямки. До цього 
процесу залучаються якомо-
га більша кількість жителів. На 
другому етапі відсіюються нере-
алістичні пропозиції. І на остан-
ньому етапі загальним голосу-
ванням серед запропонованих 

Відкрита публікація трансакцій Казначейства упереджує 
корупцію, — Оксана Маркарова

В Україні запустили в роботу 
відкритий електронний ресурс, де 
можна відстежити рух бюджетних 
коштів.

Заступниця міністра фінан-
сів Оксана Маркарова розповідає 
про створення єдиного веб-пор-
талу використання публічних ко-
штів e-data.gov.ua та  запуск сайту 
spending.gov.ua, на якому щодня 
публікуються всі трансакції витрат 
Казначейства. Пані Маркарова 
розповіла, що такий проект спри-
ятиме упередженню корупції й до-
поможе журналістам-розслідува-
чам збирати інформацію і виводити 
на світло сумнівні оборудки.

Ірина Славінська: Ви працює 
над тим, щоб робота українських 
державних фінансів стала трохи 
прозорішою завдяки Інтернету?

Оксана Маркарова: Дійсно, 
портал використання публічних ко-
штів — найулюбленіша частина моєї 

роботи в мінфіні. Ми з громадськи-
ми активістами довгий час нама-
гались  його запустити, і з прихо-
дом у міністерство, я сподіваюсь на 
дуже швидкий початок. Запуск сай-
ту spending.gov.ua , що є частиною 
ширшого проекту www.edata.gov.ua 
—  це відкритість і прозорість у дер-
жавних фінансах. Щодня на сайт, де 
публікуються всі трансакції витрат 
Казначейства, заходить 12 тисяч ко-
ристувачів.

Дмитро Тузов: Таким чином 
можна здійснювати моніторинг 
всіх платежів, які проходять через 
Казначейство?

Оксана Маркарова: Так. Ми хо-
чемо зробити абсолютно прозорий 
бюджет. Це нам точно допоможе 
запобігати корупції. Мені здається, 
що набагато ефективніше зроби-
ти такі нові системи, нові правила, 
нові процедури, які будуть унемож-
ливлювати корупцію. Раніше, робля-
чи будь-яку витрату, чиновник знав, 
що, крім перевіряючих органів, ніхто 
її не побачить. Зараз ця витрата — в 
режимі онлайн щодня. Громадсь-
кі активісти витягають звідти най-
одіозніші речі — мультиварки, авто-
мобілі, наприклад. Зараз буде чітко 
відомо коли цей автомобіль купле-
ний, за скільки і у кого. На порталі є 
не тільки трансакції, завершується 
етап завантаження звітів, договорів, 
додаткових угод і т. д.

Детальніше: http://goo.gl/YNMhvS

проектів обираються кращі, і між ними 
розподіляється фінансування.

Джерело: http://goo.gl/pcSxJQ

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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5 дивних державних закупівель 
Верховної Ради та Верховного Суду

Заступник міністра економічно-
го розвитку та торгівлі Максим Не-
фьодов висловив здивування у ін-
терв'ю LB.ua закупівлею горілчаних 
напоїв одним з держпідприємств 
Дніпропетровської області: "Ось 
алкоголь. Чи можуть вони його ку-
пити? Теоретично можуть. Немає 
закону, який забороняє їм це роби-
ти. А ось чи хочемо ми як суспіль-
ство, щоб держкомпанії купували 
алкоголь? Моя відповідь - точно ні. 
Я не хочу, щоб за мої податки вони 
купували горілку, віски або брен-
ді".

Ми вирішили подивитися за до-
помогою сервісу E-data, що ще ку-
пують державні органи. Цей сервіс 
було створено Мінфіном на вико-
нання закону "Про відкритість ви-
користання публічних коштів". Це 
офіційний державний інформацій-
ний ресурс, на якому можна знай-
ти інформацію щодо використання 
публічних коштів Держбюджету 
України та місцевих бюджетів, ор-
ганами Пенсійного фонду, держпід-
приємствами, а також фондами за-

гальнообов’язкового державного 
соціального страхування. Доступ 
до цієї інформації є вільним та без-
оплатним.

Знайти 5 дивних закупівель нам 
допомогла волонтерка Мінфіну На-
таля Кравченко.

Серветки та картини для Вер-
ховного Суду

У грудні 2015 року Верховний 
Суд України витратив 12,7 тис. грн 
на вологі серветки для екранів, а 8,5 
тис. грн — на картини та дерев’яні 
рамки. Цікаво, що ці гроші були пе-
рераховані одному й тому самому 
підприємцю — Ганні Головченко.

Зображення 1

Зображення 2

Товари для перукарні для Вер-
ховної Ради

Управління адміністративними 
будинками Управління справами 

Верховної Ради України закупило 
у листопаді 2015 року фарбу для 
волосся, лак та піну (товари для пе-
рукарні) в ТОВ "Петрикор" на 10,85 
тис. гривень. За даними Мінюсту 
власниками цієї компанії є Ірина 
Предко та Ніна Предко.

Зображення 3

Оренда житла для депутата 
Верховної Ради

84,64 тис. гривень Управління 
справами Верховної Ради витрати-
ло на компенсацію витрат з оренди 
житла у другому півріччі 2015 року 
для народного депутата з "Народ-
ного фронту" Вадима Сидорчука. 
Тобто виходить, що депутат витра-
чає на оренду житла приблизно 14 
тис. гривень щомісяця.

Годинники для Верховної Ради

Близько 200 тис. гривень Управ-
ління справами Верховної Ради ви-
тратило на закупівлю годинників у 
листопаді 2015 року в ТОВ "Київсь-
кий годинниковий завод". Кінце-
вим власником цього підприємства 
згідно даних Мінюсту є Олексій Зо-
лотарьов. Цікаво, що співзасновни-
ком компанії є також російське ЗАТ 
"Часовой звод "Полет".

Зображення 4

Завдяки порталу E-data ко-
жен, хто має доступ до інтерне-
ту, може контролювати витрати 
державних органів, а саме скіль-
ки бюджетних коштів та з якою 
метою витрачають розпорядни-
ки, хто є одержувачами цих ко-
штів.

Джерело: http://goo.gl/S7M8Db

http://i.lb.ua/065/57/56cc4abf90a01.jpeg
http://i.lb.ua/001/57/56cc4afed9a2b.jpeg
http://i.lb.ua/042/35/56cc4b279c140.jpeg
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/site2/p_deputat%3Fd_id%3D17954
http://i.lb.ua/097/27/56cc4b5e83834.jpeg
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Дорогий бюджет: що зібрався розробляти Мінфін
за 5 млрд гривень

1 лютого Кабмін схвалив концеп-
цію створення інтегрованої інфор-
маційно-аналітичної системи «Про-
зорий бюджет». Ініціативу Мінфіну 
зробити процеси прозорішими нав-
ряд чи можна заперечувати − багато 
запитань викликає її вартість, яка за-
декларована в розмірі $150-200 млн. 
Forbes спробував розібратися, на-
скільки виправданими є такі витрати.

«Це революційна система за 
кількома напрямками», − підкрес-
лила, представляючи документ, 
міністр фінансів Наталія Яресько. 
За ї ї словами, система дозволить 
реорганізувати весь документо-
обіг, увівши єдиний електронний 
службовий кабінет і електронний 
договір, створити першу аналітич-
ну онлайн-систему для аналізу ви-
конання державного та місцевого 
бюджетів, а також з метою роз-
криття цієї інформації для будь-я-
кого громадянина чи компанії.

Реалізація озвученого проекту 
займе не один рік. Однак «Прозо-
рий бюджет» привернув до себе 
увагу насамперед грандіозною як 
для України вартістю. Озвучені 
Мінфіном $200 млн, з урахуванням 

монетарної політики влади, в 2016 
році можуть дорівнювати сумі в 
більш ніж 6 млрд гривень.

Така вартість здивувала не тіль-
ки журналістів. Наприклад, ком-
панія UBIZ.ua, почувши про ціну 
розробки даної інновації Мінфіну, 
відразу ж запропонувала відом-
ству заощадити $100 млн. «Своїм 
зверненням ми хотіли привернути 
увагу чиновників, бізнесу та гро-
мадськості, що заявлені Мінфіном 
цифри, навіть за попередньою 
оцінкою, значно завищені. За озву-
ченими $150-200 млн сьогодні не-
має ніяких реальних розрахунків», 
− зазначає директор UBIZ.ua Дми-
тро Бойко.

Докладніше: http://goo.gl/2brmBn
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Куди витрачаються бюджетні гроші – 
може контролювати кожен!

З 2015 року стартував проект, який 
дає можливість кожному пересічно-
му громадянину контролювати, куди 
витрачаються наші бюджетні гроші, 
за допомогою офіційного порталу пу-
блічних фінансів України «Є-data».

«Є-data» – це платформа, яка, 
на відміну від більшості проектів 
з використання відкритих даних, 
має законодавче підґрунтя. Вона є 
офіційним державним ресурсом, на 

якому інформація оприлюднюється 
згідно із законом «Про відкритість 
використання публічних коштів».
Зараз там можна знайти трансакції 
казначейств, звітність розпоряд-
ників бюджетних коштів, укладені 
ними договори та акти про їх ви-
конання. «Є-data» акумулює най-
більшу базу відкритих фінансових 
даних в країні з максимальним рів-
нем достовірності, оскільки за по-
рушення передбачені санкції.

Побачити на сайті spending.gov.
ua, як витрачаються гроші плат-
ників податків, нескладно. 

Достатньо визначитися з органі-
зацією – об’єктом дослідження, зна-
ти ї ї код ЄДРПОУ та скористатися 
пошуковою системою сайту.

Чотири прості кроки до прозо-
рості за посиланням: http://goo.gl/
H2NSEv

http://spending.gov.ua/
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На Прикарпатті стартував проект щодо прозорості 
у видобувних галузях

В Івано-Франківській області на 
базі ІФНТУНГ та ГО «БРІТ» старту-
вав проект, який дозволить впрова-
дити перші кроки у цьому напрям-
ку. Мета проекту «Розвиток мережі 
партнерських організацій з реаліза-
ції завдань Комунікаційної Страте-
гії ІПВГ 2015 у видобувних регіонах 
України», донести інформацію до 
широкої громадськості. 

«Реалізація ініціативи в Україні 
почалася, фактично, після Майда-
ну. Вже опублікований перший звіт 
за 2013 рік, це була одна з умов спі-
впраці нашої держави із Світовим 
банком, — розповідає професор, 

директор Науково-дослідного ін-
ституту нафтогазової енергетики 
та екології Максим Карпаш. — Для 
органів місцевого самоврядування 
це — джерело інформації про під-
приємства видобувної галузі. Неза-
лежний аудитор підтверджує дані 
скільки платежів і куди саме було 
здійснено цими компаніями. Біль-
ше того, ініціатива у перспективі 
передбачає доступ до інформації 
про реальні обсяги видобутку і про 
бенефіціарів (кінцевих одержувачів 
вигоди) компаній». 

У рамках проекту органи місце-
вого самоврядування усіх рівнів, 

громадські організації та окремі ак-
тивісти мають можливість подава-
ти на розгляд свої пропозиції. Вже 
24 лютого 2016 року в приміщенні 
ІФНТУНГ (ауд. 7101, корпус кафедри 
НО) відбудеться круглий стіл щодо 
просування ініціативи прозорості у 
видобувних галузях.

Нагадаємо, ЕІТІ — світовий ан-
тикорупційний стандарт функціо-
нування добувних галузей, якого 
дотримуються 48 країн, серед яких 
США, Канада, Норвегія, і навіть Ка-
захстан.

Детальніше: http://goo.gl/Pa3JeU

подолання корупції

Мінфін пропонує концепцію «прозорого бюджету»
У Міністерстві фінансів України 

пропонують концепцію «прозорого 
бюджету» і сподіваються, що Каб-
мін ї ї ухвалить. 

Відомство розробило проект, у 
якому планує об’єднати системи 
державної фіскальної служби, мит-
ниці, Мінфіну та казначейства, а та-
кож системи державних закупівель 
ProZorro задля створення єдиного 
порталу використання публічних 
коштів.

До цього проекту долучився й 
Національний банк України, пові-
домляє заступник міністра фінансів 
України Оксана Маркарова.

Окрім того, у відомстві планують 
залучити до «прозорого бюджету» 
й комерційні банки.

«Це має бути повноцінна інформа-
ційна інтегрована система, яка охо-
плює фактично всі публічні фінанси в 
Україні. Ми маємо великий обсяг ін-

формації, але вона не є в одному міс-
ці. Це допоможе серйозно скоротити 
питання паперу і запитів,стандар-
тизує ці дані і дасть нові інструменти 
для аналізу», – каже Маркарова.

За її словами, система буде охо-
плювати не тільки державний бюд-

жет, а й місцеві бюджети, що має 
сприяти фінансовій децентралізації.

Концепція буде працювати на 
основі вже існуючого порталу пу-
блічних фінансів України «Є-Дата».

Детальніше: http://goo.gl/tk2XMa
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В Украине принята концепция "Прозрачный бюджет". 
Старт — в 2018 году

Кабинет министров одобрил кон-
цепцию создания интегрированной 
информационно-аналитической 
системы «Прозрачный бюджет» 
для реализации следующего этапа 
работы портала проекта «Е-data» 

Внедрение системы «Прозрач-
ный бюджет» позволит автома-
тизировать бюджетный процесс, 
анализировать динамику и кон-
тролировать выполнение государ-
ственного и местных бюджетов, 
сообщили в прес-службе Минфина.

Одна из основных задач систе-
мы «Прозрачный бюджет» — авто-
матизировать бюджетный процесс 
и искоренить коррупционную со-
ставляющую в этом процессе.

Информационно-аналитическая 
система «Прозрачный бюджет» раз 
и навсегда обеспечит прозрачность 
бюджетных процессов и проце-
дур на государственном и местном 
уровнях, а также позволит граж-
данам контролировать использо-
вание средств распорядителями, 
получателями бюджетных средств, 
государственными предприятиями, 
Пенсионным фондом и Фондом со-
циального страхования.

"Система «Прозорий бюджет» є 
частиною відкритого уряду Украї-
ни, відповідає запиту громадян-
ського суспільства на прозорість 
у використанні публічних коштів і 
враховує рекомендації Світового 
банку, Міжнародного валютного 

фонду та Міжнародного бюджетно-
го партнерства щодо міжнародних 
стандартів прозорості, як «Відкри-
тий бюджет» (Open Budget), Від-
криті витрати (Open Spending), Від-
криті контракти (Open Contracting) 
та Участь громадськості (Citizen 
Participation)", — говорится в сооб-
щении.

Старт тестовой эксплуатации 
публичной части системы «Про-
зрачный бюджет» «Бюджет для 
общественности» запланирован на 
август 2016, а завершение процесса 
его интеграции на портал Е-data - в 
2018.

Детальніше: http://goo.gl/2ctWEI

Тендеры по озеленению города прописаны 
под «Николаевзеленхоз» — вывод депутатов

Технические условия тендеров по озе-
ленению города прописаны таким образом, 
что единственным возможным победите-
лем может выступать ООО «Николаевзе-
ленхоз» экс-депутата горсовета Виктора 
Бурова.

Об этом говорилось во время сегод-
няшнего заседания постоянной комиссии 
Николаевского городского совета по во-
просам экономической и инвестиционной 
политики, планирования, бюджета, фи-
нансов и социально-экономического раз-
вития.

Депутат Вячеслав Янков зачитал своим 
коллегам соответствующие выводы по ито-
гам изучения вопроса. Также он предло-
жил «разбить» тендерные условия, чтобы 
создать конкуренцию на этом направлении 
госзакупок, а также, чтобы по обрезке де-
ревьев, уходу за цветниками и так далее 

проводились отдельные торги. 
Его поддержали члены комис-
сии, обратившись к профильно-
му заместителю мэра Валентину 

Гайдаржи, чтобы были изменены 
техусловия по торгам.

Джерело: http://goo.gl/65wPyG

подолання корупції
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анонси

Конкурс грантів: Солідарні дії об’єднань громадян та місцевого 
бізнесу для ефективних бюджетів Миколаївщини– 2016

Конкурс грантів: Солідарні дії 
об’єднань громадян та місцевого 
бізнесу для ефективних бюджетів 
Миколаївщини– 2016 за підтримки 
NED (м. Вашингтон, ОК, США)

 Цілі конкурсу

Підвищення спроможності горо-
дян щодо участі у бюджетному про-
цесі місцевого рівня, та щодо засто-
сування дієвих методів контролю 
ефективності виконання місцевих 
бюджетних/цільових програм.

Підвищення спроможності 
громадян щодо застосування ме-

ханізмів поточного контролю вико-
ристання бюджетних коштів через 
процедури тендерних закупівель.

Просування дієвих механізмів, 
що забезпечують прозорість та 
ефективність бюджетного процесу, 
та підзвітність використання бюд-
жетних коштів, на місцевому та об-
ласному рівнях.

Формування сталих партнерств 
за участю об’єднань громадян та 
місцевого бізнесу, що започаткову-
ють компанію по вирішенню про-
блеми відповідно до спільного пла-
ну солідарних дій.

Відпрацювання методів залу-
чення городян до заходів компанії 
з просування дієвих механізмів, що 
забезпечують контроль формуван-
ня бюджету та використання бюд-
жетний коштів на місцевому рівні:

Термін подачі заявок: 15 квітня 
2016 р.

Детальніше про умови тренінгу: 
http://goo.gl/VTJAqF

У четвер, 11 лютого, о 14-00 год. 
в к.206 міськвиконкому (вул. Б. Виш-
невецького, 36) відбудеться відкрите 
обговорення проекту  Програми со-
ціально-економічного та культурно-

го розвитку м. Черкаси на 2016 рік.

 Запрошуємо до участі усіх ба-
жаючих. Детальніше з проектом 
Програми соціально-економічно-

го та культурного розвитку Черкас 
на 2016 рік можна ознайомитися за 
посиланням – http://goo.gl/GfWDzR

Джерело: http://goo.gl/TkU8XG

11 лютого — обговорення проекту Програми соціально-
економічного та культурного розвитку м. Черкаси на 2016 рік

Про публічне представлення інформації про виконання 
бюджету міста Вознесенська за 2015 рік

Відповідно до статті 28 Бюджет-
ного кодексу України, рішення Воз-
несенської міської ради від 22 лютого 
2012 року №10 «Про затвердження 
Порядку публічного представлення 
інформації про виконання бюдже-
ту міста Вознесенська», керуючись 
пунктом 20 частини четвертої статті 
42 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні»: 

1. Провести публічне представ-
лення інформації про виконання 

бюджету міста Вознесенська за 2015 
рік 15 березня 2016 року о 14.00 го-
дині в сесійній залі Виконавчого 
комітету Вознесенської міської ради, 
за адресою: м. Вознесенськ, площа 
Центральна, 1. 

2. Фінансовому управлінню Воз-
несенської міської ради до 1 березня 
2016 року забезпечити оприлюднення:

1) інформації про виконання бюд-
жету міста Вознесенськ за 2015 рік в 

газеті «Новини Вознесенська: день за 
днем»; 

2) оголошення про час і місце про-
ведення публічного представлення 
інформації про виконання бюджету 
міста Вознесенськ за 2015 рік разом з 
інформацією про виконання бюдже-
ту міста Вознесенськ за 2015 рік. 

 
Міський голова  В. Д. Луков

Джерело: http://goo.gl/yWPPga
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