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ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 11.2015

12 листопада 2015 року проведений другий круглий 
стіл за участю громадської організації «Агентство еко-
номічного розвитку», представників міської влади, ор-
ганів самоорганізації, депутатів та бізнесменів. На за-
ході презентували аналітичний звіт робочої групи, яка в 
період з травня по жовтень проводила моніторинг бюд-
жету в сфері формування пайових внесків, куди й навіщо 
витрачаються міські гроші від пайової участі, система й 
нормативні акти, які регулюють бюджетну й будівельну 
сферу, й те, наскільки вони відкриті, доступні для пе-
ресічного вознесенця.

В рамках круглого столу напрацьовані спільні реко-
мендації від громадськості, бізнесу та органів місце-
вого самоврядування щодо підвищення прозорості в 
процесі прийняття рішень органів місцевого самовря-
дування, а саме:

— запропоновано внести зміни до нормативно-пра-
вових актів, які передбачають залучення представників 
громадських формувань до складу містобудівної ради. 
Дана пропозиція зумовлена необхідністю врахування 
громадської думки на етапі погодження нового будів-
ництва.

— а друга пропозиція передбачає розширення ін-
формації в розділі сайту «Містобудування та архітек-
тура» шляхом створення підрозділу «Об’єкти, що бу-
дуються», де публікуватиметься договори та розмір 
пайових внесків, що сплачують забудовники.

По закінченню заходу сформовану резолюцію з додат-
ками направлено на розгляд до міського голови з пропо-
зицією забезпечити належний розгляд та врахувати в по-
дальшій  роботі органів місцевого самоврядування.

Протягом 2015 року представники «Агентства еко-
номічного розвитку» сприятимуть посиленню спро-
можностей й об’єднання зусиль громадянського су-
спільства та медіа для збільшення рівня прозорості та 
доброчесності формування та використання бюджет-
них коштів від пайової участі.

Докладніше: 
http://goo.gl/ofaKoH

Прозора влада – спокійна громада

0

100

200

300

400

500

182

136

218

139
112

44

248

180

499

00

95

2010 2011 2012 2013 2014 2015

надходження витрати

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПАЙОВИХ 
ВНЕСКІВ М. ВОЗНЕСЕНСЬК
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Новообрані депутати вивчають корупційні ризики 
при прийнятті міського бюджету

18 листопада ГО "Бюро аналізу 
політики" в приміщенні Сумсько-
го обласного прес-клубу  провела 
семінар на тему «Що таке бюджет?» 
для новообраних депутатів Сумської 
міської ради. 

Провідний експерт «Бюро аналі-
зу політики» Віктор Бобиренко 
розповів присутнім,  що  таке бюд-
жет, його структуру та на прикла-
дах показав найуразливіші його 
сторони для корупційних схем.

На семінар був запрошений на-
родний депутат України Олег Меду-
ниця, який відповів на питання при-
сутніх стосовно бюджетного кодексу.

Також новообрані депутати мали 
можливість поспілкуватися з екс-
пертом з земельних відносин Воло-
димиром Чепіком. 

Велику зацікавленість у 
відвідуванні семінару проя-
вили депутати нового скли-
кання від Ромен, для того щоб 
перейняти досвід та нала-
годити співпрацю для більш 
плідної праці в міських радах. 
На семінарі було обговорено 
корупційні ризики при прий-
нятті бюджетів та описано 
типові корупційні схеми у ви-
користанні коштів громад.

Семінар проходив у рамках 
проекту  «Прозорий бюджет  у 
місті Суми», який реалізується  
ГО  «Бюро аналізу політики» в 
рамках ініціативи «Громадян-
ське суспільство та ЗМІ — за 
прозорі місцеві бюджети!»

Джерело: 
http://goo.gl/DK0F5w

круглі столи, семінари
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Одеська обласна організація 
«Комітету виборців України», Фун-
дація «Відкрите суспільство» та 
ФРММ, як учасники громадського 
партнерства «За прозорі місцеві 
бюджети!», що об’єднує громадсь-
ких активістів та незалежних жур-
налістів у 15 містах України, звер-
нулася офіційно та через Відкрите 
звернення до міського голови міста 
Миколаєва щодо важливості вчас-
ного та повного оприлюднення 

проекту рішення про бюджет міста 
на наступний рік. У зверненні учас-
ники громадського партнерства 
«За прозорі місцеві бюджети!» ви-
магають проведення повноцінних 
консультацій щодо проекту рішення 
про міський бюджету на 2016 рік. 
Аби консультації не перетворилися 
на односторонній рух, важливим є 
оприлюдненням їх результатів та за-
безпеченням повноцінного зворот-
ного зв’язку щодо наданих пропози-

цій. Це також відповідає «Угоді про 
співпрацю та публічну відповідаль-
ність» з громадською між ФРММ 
та новообраним міським головою 
та більшістю політичних партій, що 
мають депутатів міськраді (26 депу-
татів «Опозиційного блоку», 10 де-
путатів «Об’єднання Самопоміч» та 
9 депутатів «БПП «Солідарність»).

Докладніше: 
http://frgn.mk.ua/?p=7896

Три вимоги до міського голови м. Миколаєва щодо прозорості 
міського бюджету 2016

Трохи більше місяця залишаєть-
ся до прийняття бюджету міста 
Суми. Сумська обласна ГО «Бюро 
аналізу політики», Одеська облас-
на організація «Комітету виборців 
України» та Фундація «Відкрите 
суспільство», як учасники громад-
ського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!», що об’єднує 
громадських активістів та незалеж-
них журналістів у 15 містах Украї-
ни, звернулася офіційно та через 

Відкрите звернення до міського го-
лови міста Суми щодо важливості 
вчасного та повного оприлюднення 
проекту рішення про бюджет Сум 
на наступний рік. 

У зверненні учасники громадсь-
кого партнерства «За прозорі міс-
цеві бюджети!» вимагають прове-
дення повноцінних консультацій, 
щодо проекту рішення про міський 
бюджет на 2016 рік. Аби консультації 

не перетворилися на односторонній 
рух, важливим є оприлюднення їх 
результатів та забезпечення повно-
цінного зворотного зв’язку щодо на-
даних пропозицій.

У цілому, це не так важко зроби-
ти міській владі. Наслідком стане 
зростання довіри до того що місь-
кий голова хоче робити в місті.

Докладніше: http://goo.gl/RjSReK

Відкрите звернення та три вимоги до Сумського 
міського голови стосовно бюджету-2016

Трохи більше місяця залишаєть-
ся до прийняття бюджету міста 
Черкаси. Одеська обласна органі-
зація «Комітету виборців України», 
Фундація «Відкрите суспільство» 
та КМГО «Молода Черкащина» як 
учасники громадського партнер-
ства «За прозорі місцеві бюдже-
ти!», що об’єднує громадських ак-
тивістів та незалежних журналістів 
у 15 містах України, звернулася офі-
ційно та через Відкрите звернення 
до міського голови міста Черка-

си щодо важливості вчасного та 
повного оприлюднення проекту рі-
шення про бюджет міста на наступ-
ний рік. У зверненні учасники гро-
мадського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!» вимагають про-
ведення повноцінних консультацій 
щодо проекту рішення про міський 
бюджету на 2016 рік. 

Аби консультації не перетво-
рилися на односторонній рух, 
важливим є оприлюдненням їх ре-

зультатів та забезпеченням повно-
цінного зворотного зв’язку щодо 
наданих пропозицій.

Докладніше: 
http://goo.gl/W6hxRn

Три вимоги до мера Черкас щодо 
міського бюджету-2016

відкриті звернення до міських та селищних голів

http://frgn.mk.ua/?p=7896
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Відкрите звернення щодо оприлюднення проекту 
бюджету Вознесенська

Три рекомендації до міського голови Вознесенська
 щодо міського бюджету 2016

Одеська обласна організація 
«Комітету виборців України», Фун-
дація «Відкрите суспільство» та Гро-

мадська організація «Агентство еко-
номічного розвитку» як учасники 
громадського партнерства «За про-
зорі місцеві бюджети!», що об’єднує 
громадських активістів та незалежних 
журналістів у 15 містах України, звер-
нулася офіційно та через Відкрите 
звернення до міського голови міста 
Вознесенськ щодо важливості вчасно-
го та повного оприлюднення проекту 
рішення про бюджет міста на 2016 рік. 

У зверненні учасники громадсь-
кого партнерства «За прозорі міс-

цеві бюджети!» пропонують про-
ведення повноцінних консультацій 
щодо проекту рішення про міський 
бюджету на 2016 рік.  

Аби консультації не перетвори-
лися на односторонній рух, важли-
вим є оприлюдненням їх результатів 
та забезпеченням повноцінного 
зворотного зв’язку щодо наданих 
пропозицій.

Докладніше: 
http://goo.gl/bQkJwZ

Відкрите звернення до місько-
го голови Вознесенська з приводу 
оприлюднення проекту рішення про 
бюджет Вознесенська на 2016 рік та 
організацію консультацій з громадсь-

кістю.  Звернення підписали:  Володи-
мир Трандафіл, виконавчий директор 
громадської організації "Агентство 
економічного розвитку"; Іван Сікора, 
директор Фундації «Відкрите суспіль-

ство»; Анатолій Бойко, голова Одесь-
кої обласної організації «КИУ».

Текст звернення: 
http://goo.gl/mUe234

відкриті звернення до міських та селищних голів

Три вимоги до міського голови м. Ізмаїла 
щодо міського бюджету 2016 року

Звідки плануються надходження 
до міського бюджету, чому так мало 
чи так багато, хто і далі фактично 
зможе не платити за орендовані зе-
мельні ділянки комунальної влас-
ності, отримавши пільги і чому, хто і 
далі буде продовжувати орендувати 
комунальну власність за символічну 1 
грн і чи має він для цього реальні під-
стави, куди будуть спрямовані кошти 
міського бюджету,  чому одні об'єкти 
увійшли до переліку,  де запланова-
ний     капітальний ремонт  чи асфаль-
тування прибудинкових територій та 
міжквартальних проїздів, а інші - ні. 
Питань багато. 

Відповіді на всі ці питання може 
дати проект рішення про міський 
бюджет м. Ізмаїла на 2016 р. Пропо-
зиції громадян та бізнесу мають бути 
почутими  міським головою та де-
путатами Одеська обласна органі-
зація "Комітету виборців України", 
Фундація "Відкрите суспільство" та 
"Регіональний аналітичний центр" 
як учасники громадського партнер-
ства "За прозорі місцеві бюджети!", 
що об'єднує громадських активістів 
та незалежних журналістів у 15 мі-
стах України, звернулася офіцій-
но та через Відкрите звернення до 
міського голови міста Ізмаїла щодо 

важливості вчасного та повного 
оприлюднення проекту рішення 
про бюджет міста на наступний рік. 
У зверненні учасники громадсько-
го партнерства "За прозорі місцеві 
бюджети!" вимагають проведення 
повноцінних консультацій щодо 
проекту рішення про міський бюд-
жет на 2016 рік. Аби консультації не 
перетворилися на односторонній 
рух, важливим є оприлюднення їх 
результатів та забезпечення повно-
цінного зворотного зв'язку щодо 
наданих пропозицій.  

Докладніше: http://goo.gl/O5C9C7
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Одеська обласна організація 
«Комітету виборців України», Фун-
дація «Відкрите суспільство» та 
Поліський фонд міжнародних та ре-
гіональних досліджень як учасники 
громадського партнерства «За про-
зорі місцеві бюджети!», що об’єднує 
громадських активістів та незалежних 
журналістів у 15 містах України, попри 
певну невизначеність, звертаються 
до обраного Чернігівського міського 
голови щодо важливості вчасного та 
повного оприлюднення проекту рі-

шення про бюджет міста на наступний 
рік. 

Ми вимагаємо проведення повноцін-
них консультацій щодо проекту рішення 
про міський бюджету на 2016 рік. Важ-
ливим є оприлюдненням їх результатів 
та забезпеченням повноцінного зворот-
ного зв’язку щодо наданих пропозицій.

Докладніше: 
http://goo.gl/IZ0mib

Три вимоги до Чернігівського міського голови 
щодо міського бюджету-2016

Три поради для місцевої ради

Місцева влада повинна працювати для гро-
мади, бути чесною і відкритою перед людьми, 
дослухатися до думки селян чи городян. Про це 
говорять на кожних місцевих виборах. Але дуже 
часто, отримавши посаду голови, або ставши 
депутатом, наші обранці швидко забувають про 
обіцяне. Як змінити ситуацію? Відповідь на це 

Відкрите звернення з приводу 
оприлюднення проекту рішення про 
бюджет селищної ради на 2016 рік та 
організацію консультацій з громад-
ськістю. Усвідомлюючи необхідність 

співпраці влади та громадськості при 
формуванні та реалізації бюджет-
ної політики Білозерський  район-
ний осередок ХОМГО “Молодіжний 
центр регіонального розвитку” про-

сить підтримати звернення, заповни-
ши відповідну форму за посиланням: 

Текст звернення: http://goo.gl/PbfZpw

Відкрите звернення до селищного голови 
Білозерської селищної ради

питання знає голова Білозер-
ського районного осередку 
ХОМГО “Молодіжний центр 
регіонального розвитку”, учас-
ник  громадської ініціативи 
«За прозорі місцеві бюджети» 
Елла Петренко, яка займається 
моніторингом роботи селищ-
ної ради. 

Громада повинна побачи-
ти і почути позицію селищної 
влади, звідки надходять ко-
шти до місцевого бюджету і як 
ці кошти будуть розподілені у 
2016 році. Пропозиції грома-
дян та бізнесу повинні бути 
почуті селищним головою і 
депутатами. З цією метою ми 
звернулися до селищного го-

лови з відкритим листом, в 
якому наголошуємо на  важ-
ливості своєчасного і повно-
го оприлюднення проекту рі-
шення про селищний  бюджет 
на наступний рік. 

У зверненні учасники 
громадського партнерства 
«За прозорі місцеві бюдже-
ти» пропонують проведен-
ня повноцінних консультацій 
щодо проекту відповідного 
рішення, адже лише таким 
чином можна забезпечити 
повноцінний зворотній зв’язок 
щодо наданих пропозицій.

Докладніше: 
http://goo.gl/j4xOQm

відкриті звернення до міських та селищних голів
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Громадська організація «Територія успіху», Одесь-
ка обласна організація «Комітету виборців України», 
Фундація «Відкрите суспільство» та громадська ор-
ганізація «Інститут Громадської Експертизи» як учас-
ники громадського партнерства «За прозорі місцеві 
бюджети!», що об’єднує громадських активістів та не-
залежних журналістів у 15 містах України, звертається 
офіційно та через Відкрите звернення щодо важливості 
вчасного та повного вчасного оприлюднення проекту 
рішення про бюджет міста на наступний рік. 

Також пропонуємо провести повноцінні консульта-
ції щодо проекту рішення про міський бюджету на 2016 
рік. Аби консультації не перетворилися на односторон-
ній рух, важливим є оприлюдненням їх результатів та 
забезпеченням повноцінного зворотного зв’язку щодо 
наданих пропозицій.

Текст звернення: http://goo.gl/f4VWH3

Кіровоград: чи пройде команда нового міського 
голови тест на відкритість?

Кілька громадських організацій звернулись з про-
позиціями до кіровоградського міського голови та де-
путатів міської ради стосовно бюджету міста на 2016. 
Відповідне відкрите звернення вони розмістили в ме-
режі, підписатись під ним мають змогу всі бажаючі.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ до мера Сєвєродонецька 
Валентина Казакова з приводу оприлюднення проекту рішення 

про бюджет Сєвєродонецька на 2016 рік та організацію 
консультацій з громадськістю

Громадський рух «Очищення» та Громадська організація 
«Кризовий медіа-центр «Сіверський Донець» як учасники 
громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», 
що об’єднує громадських активістів та незалежних жур-
налістів у 15 містах України, звертається офіційно та через 
Відкрите звернення щодо важливості вчасного та повно-
го вчасного оприлюднення проекту рішення про бюджет 
міста на наступний рік. 

Також пропонуємо провести повноцінні консультації 
щодо проекту рішення про міський бюджету на 2016 рік. Аби 
консультації не перетворилися на односторонній рух, важ-
ливим є оприлюдненням їх результатів та забезпеченням 
повноцінного зворотного зв’язку щодо наданих пропозицій.

 
Докладніше: http://sdcrisis.org/ru/node/618

відкриті звернення до міських та селищних голів
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громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», що об’єд-
нує громадських активістів та незалежних журналістів у 15 містах 
України, звернулася офіційно та через Відкрите звернення до місь-
кого голови міста Дніпропетровська щодо важливості вчасного та 
повного оприлюднення проекту рішення про бюджет міста на на-
ступний рік. 

У зверненні учасники громадського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!» вимагають проведення повноцінних консуль-
тацій щодо проекту рішення про міський бюджету на 2016 рік. Аби 
консультації не перетворилися на односторонній рух, важливим є 
оприлюдненням їх результатів та забезпеченням повноцінного зво-
ротного зв’язку щодо наданих пропозицій.

Докладніше: http://ige.ho.ua/ 

Вимоги громадськості до мера м. Дніпропетровська 
щодо міського бюджету 2016 року

Фундація "Відкрите суспільство 
звернулася офіційно та через від-
крите звернення до міського го-
лови Києва Віталія Кличка щодо 
важливості вчасного та повного 
оприлюднення проекту рішення 
про бюджет міста на наступний рік.

У зверненні висунуті вимоги 
проведення повноцінних консуль-
тацій щодо проекту рішення про 
міський бюджету на 2016 рік. Аби 
консультації не перетворилися на 
односторонній рух, важливим є 
оприлюдненням їх результатів та 
забезпеченням повноцінного зво-
ротного зв’язку щодо наданих про-
позицій.

Посадовцям КМДА нагадали, що 
проект рішення про місцевий бюд-
жет повинен містити:

— пояснювальну записку з ін-
формацію про соціально-економіч-
ний стан міста;

— оцінку прогнозу доходів та 
аналіз пропонованих обсягів ви-
датків.

Кожна цифра прогнозних над-
ходжень до міського бюджету має 
ґрунтуватися на переконливих та 
чітких розрахунках. Повторення 
цьогорічної ситуації, коли прогно-
зні показники щоквартально пере-
виконувалися може свідчити або 
про заниженні прогнозні показники 
або про питання до якості роботи 
департаменту фінансів.

— перелік інвестиційних про-
грам (проектів) на плановий бюд-
жетний період та наступні за пла-
новим два бюджетні періоди (дасть 
змогу дізнатися, що і де буде побу-
довано чи відремонтовано);

— пояснення головних розпо-
рядників бюджетних коштів чому 
конче необхідно витрачати кошти 
на той чи інший об’єкт та чому пріо-

ритети витрачання коштів сформу-
ванні саме таким чином.

Міська влада зобов’язана гаран-
тувати громадянам можливість у 
повній мірі та завчасно ознайоми-
тися із проектом рішення про місь-
кий бюджет на 2016 рік.

Докладніше: 
http://goo.gl/QvDgwS

Три вимоги до міського голови м. Києва щодо 
міського бюджету-2016

Одеська обласна організація «Комітету 
виборців України», Фундація «Відкрите су-
спільство» та Громадська організація «Ін-
ститут Громадської Експертизи» як учасники 

відкриті звернення до міських та селищних голів

http://ige.ho.ua


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 вико-
нується 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.

8

Здолбунівчани продовжують надсилати нові пропозиції 
до проекту бюджету міста на 2016 рік

До проекту бюджету Здолбунова на 2016 рік продовжують 
надходити пропозицію від мешканців міста. За два з половиною 
місяці мешканці Здолбунова подали більше 40 пропозицій до 
проекту бюджету на наступний рік. Характер пропозицій різний, 
зокрема, вони охоплюють широке коло питань від облаштуван-
ня велодоріжок в міському Гідропарку до встановлення огорожі 
навколо дитячого садочка, ремонту тротуару та нанесення на 
дорожнє покриття перед усіма навчальними, дошкільними та 
позашкільними закладами пішохідних переходів.

25 жовтня громади обрали сільських голів та де-
путатів сільських рад. За офіційними даними ЦВК, 
явка на виборах по Херсонській області склала всього 
37,41%. Менше виборців прийшло лише в Донецькій та 
Луганській областях. Найвища виборча активність у 
західних областях — понад 50%. 

Середня цифра по Україні — 46,61%. І це не просто 
статистика. Цифри говорять про рівень громадянської 
свідомості, відповідальності українців, а також довіри 
до кандидатів. 

Підтримавши того чи іншого кандидата, ми не про-
сто висловили свою громадянську позицію, а й покла-
ли на голову громади і депутатів певні обов’язки. Які 
саме, нагадала керівник проекту “Сільським громадам 
— прозорі місцеві бюджети” Елла Петренко.

Докладніше: http://goo.gl/FegRRO

Про вибори, гроші та активність

пропозиції

місцеві вибори - 2015

Збір пропозицій до бюджету міста на на-
ступний рік стартував 17 серпня. За два з по-
ловиною місяці, станом на 10 листопада через 
електронну форму мешканці Здолбунова по-
дали більше 40 пропозицій до проекту бюд-
жету 2016 року.

Пропозиції до бюджету збираються в 
рамках проекту «Прозорий бюджет міста 
від здолбунівчан і для здолбунівчан», який 
реалізується Аналітичним центром розвит-
ку міста «ЗЕОН» в рамках ініціативи «Грома-
дянське суспільство та ЗМІ — за прозорі міс-
цеві бюджети!», що виконується Одеською 
обласною організацією «Комітету виборців 
України», Фундації «Відкрите суспільство» та 
громадським партнерством «За прозорі міс-
цеві бюджети!» за фінансової підтримки Єв-
ропейського союзу та Посольства Фінляндії в 
Україні.

Докладніше: http://goo.gl/sxXviI
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нується 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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Преодолеть коррупционные факторы и спасти г. Николаев: 
наказ избирателей новым депутатам и мэру

От обновленной мэрии ждут преодоления 
коррупциогенных факторов

Антикоррупционная общественная экспертиза го-
родской целевой Программы реформирования и раз-
вития ЖКХ на 2015-19г, проведённая Фондом развития 
г. Николаева, выявила пакет корупциогенных факто-
ров в Программе, которые должны быть устранены на 
основании ст55 ЗУ «О противодействии коррупции». 
Уходящий мэр с чиновниками пока не торопятся их 

устранять. Есть риск перекочёвывания этих факторов 
в бюджет города 2016г.

Если такое произойдёт, то должностные лица мест-
ного самоуправления должны осознавать, что за на-
рушения законодательства Украины, в том числе и 
бюджетного законодательства, предусмотрена как 
административная, так и уголовная ответственность. 

Если принимается решение финансировать из мест-
ного бюджета работы/услуги, непредусмотренные 
полномочиями местного самоуправления (например,  
поверка счётчиков, капремонты домов, (а с 2016 г. не 
только ОСББ но и всех остальных домов), утепления 
фасадов домов, о чём сейчас слышно со всех углов и 
др.) то эти деяния попадают под ст. 164-12 Кодекса про 
административные правонарушения и ст. 211 Уголов-
ного Кодекса Украины (штраф 100-400 необлагаемых 
минимума или до 5 лет).

Подробнее: http://goo.gl/DbHi0C

Антикоррупционная обществен-
ная экспертиза городской целевой 
«Программы реформирования и 
развития ЖКХ на 2015-19 гг.», про-
ведённая Фондом развития г. Ни-
колаева (ФРГН), выявила наличие 
корупциогенных факторов, которые 
должны быть устранены на основа-
нии ст. 55 Закона Украины «О про-
тиводействии коррупции». Об этом 
на встрече с журналистами заявил 
глава правления ФРГН Михаил Зо-
лотухин. 

 
По его словам, существует риск 

того, что эти факторы перекочуют и 
в бюджет города на 2016 г. Корруп-
циогенные факторы были выявлены 
не только в целевой программе ре-

формирования ЖКХ, но и в бюджет-
ных программах.

— Мы надеемся, что в городских 
финансах будет наведен образцовый 
порядок, — отметил Михаил Золо-
тухин. — Надежду нам придает еще 
и тот факт, что николаевское пар-
тнерство «За прозрачный местный 
бюджет» постепенно набирает силу. 

В его состав помимо ФРГН вошли 
коммунальная газета «Вечерний 
Николаев», Центр журналистских 
расследований, областная Федера-
ция ассоциаций малого и среднего 
бизнеса.  Партнерство поддержали 
почти все силы, прошедшие в го-
родской совет, в том числе новый 

городской голова Александр Сенке-
вич и голова «Опозиционного бло-
ка» Игорь Дятлов. 

Все они подписали «Соглашение 
о сотрудничестве и публичной ответ-
ственности», согласно которому обя-
зуются действовать прозрачно и от-
крыто, содействовать диалогу между 
властью и общиной, поддерживать са-
моорганизацию и общественные ини-
циативы, преодолеть корупциогенные 
факторы в местной нормативной базе. 
Пришло время реализовать это согла-
шение на практике. А николаевское 
партнерство «За прозрачный местный 
бюджет» поможет им в этом.

Подробнее: http://goo.gl/NOx0rc

подолання коррупції
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