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Одеська обласна організація

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!
ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 03.2016

В Украине запущена онлайн-платформа «За прозрачные
местные бюджеты!»
В рамках платформы уже размещены Индекс прозрачности бюджетов, а также карта к нему.
Первый Украинский Индекс прозрачности, участия
и добропорядочности (Индекс ПУД) был составлен на
основе анализа ситуации с обнародованием и утверждением местных бюджетов в 17 городах Украины. Все
желающие могут сравнить ситуацию с прозрачносью
бюджетного процесса в разных регионах Украины, информация по каждому из которых была собрана по 17
показателям.
Среди городов, которые стали предметом мониторинга и оценки, как областные центры (Киев, Одесса,
Днепропетровск, Львов, Николаев, Чернигов, Черкассы, Черновцы, Сумы, Ивано-Франковск, Северодонецк), так и города и поселки, где удалось найти общественных активистов, которые были готовы учиться и
осуществлять мониторинг местных бюджетов (Вознесенск, Измаил, Ковель, Чугуев, Здолбунов, Белозерка).

Онлайн-платформа станет основным интернет-ресурсом партнерства «За прозрачные местные бюджеты!»
и будет использоваться для размещения всей информации о деятельности партнерства, новых методиках и
практиках мониторинга местных бюджетов в Украине.+
Адрес портала - probudget.org.ua

семінари, круглі столи

Громадське партнерство «За прозорі місцеві бюджети»
провело чергову зустріч в Одесі.
Представники 15 міст
України поділилися своїми досягненнями на місцях за останній квартал
та запланували весняну
адвокаційну
кампанію
щодо збільшення частки пропозицій громадян
у долі міського бюджету та підвищенні його
прозорості. Також було
заплановано проведення цікавої інформаційної
кампанії одночасно у 15
містах учасниках проекту.

На самій же зустрічі в
Одесі обговорювали яких
конкретних змін вдалося
досягнути наразі завдяки реалізації локальних
проектів та який вплив
вони мали. Окремо слід
відзначити й досвід спілкування з Річард Романом, волонтером Корпусу
Миру, який розповів присутнім про Прозорість закупівель в США.

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.

Докладніше:
http://goo.gl/nio3GH
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семінари, круглі столи

В Одессе журналисты обсудили аспекты расследований
в сфере использования средств местных бюджетов
Тренинг для журналистов со
всей Украины на тему: «Как провести успешное журналистское расследование в сфере использования
средств местных бюджетов» прошел в Одессе 17-19 марта.
Мероприятие было организовано общественным партнерством
«За прозрачные местные бюджеты!» и общественной организацией
«Интерньюз-Украина».
Целью тренинга, в котором приняли участие несколько десятков
журналистов из разных областей
Украины, было повышение навыков
и уровня экспертизы журналистов
местных СМИ по анализу добропорядочности и прозрачности использования средств местных бюджетов.
Спикерами тренинга выступили
менеджер проекта Corruptua.org,
представитель ОО «Интерньюз-У-

краина» Кирилл Есин и расследователь, автор спецпроектов издания Insider Дмитрий Король.
Во время тренинга его участники
узнали о критически важных аспектах проведения расследований,
создали перечень главных источников официальной информации,
которые можно использовать во
время проведения расследований,
отработали нюансы проведения

расследований на конкретных примерах, которые приводили как спикеры, так и все участники тренинга.
Кроме того, была проведена практическая работа с государственными реестрами и базами данных,
а также по созданию гипотез и наработке планирующихся в будущем
расследований участниками тренинга.
Подробнее: http://goo.gl/kIa4Ym

місцеві бюджети

Експерти обговорили громадський бюджет
та бюджетні регламенти
У ефірі UA:Суми громадські експерти та представники
міської влади обговорили прийняття бюджетного регламенту та особливості цього процесу у Сумах. Учасниками обговорення були: заступник Сумського міського
голови Віктор Волонтирець; експерт ГО «Бюро аналізу
політики» Андрій Рибалко; керівник ГО «Агенція міського розвитку» Андрій Фролков; представники фракцій Сумськох міської ради: від ПП «За Україну!» Андрій
Крамченков; від БПП «Солідарність» Олексій Рябенков
та від «Об’єднання Самопоміч» –Ірина Рибальченко.
«Проект бюджетного регламенту, представлений
«Бюро аналізу політики», передбачає долучення громадськості до обговорення бюджетних процесів. Бюджетні
питання зазвичай вирішуються кулуарно, а прийняття бюджетного регламенту передбачатиме громадські обговорен-

ня бюджету та програми соціально-економічного розвитку,
що дозволить громадянам впливати на ці процеси.
Докладніше: http://goo.gl/im6XI4

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.
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Публічний звіт про виконання бюджету м. Вознесенськ
15 березня в сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської
міської ради відбулось публічне
представлення інформації про виконання бюджету міста Вознесенська за 2015 рік. Розпочався захід із
вступного слова заступника міського голови Юрія Сметани, в якому
він подякував усім учасникам бюджетного процесу за змістовну роботу з виконання бюджету міста за
2015 рік.
Начальник Фінансового управління Вознесенської міської ради
Валентина Москаленко привітала
всіх, хто небайдужий до проблем

міста та бере активну участь у житті громади. Вона також наголосила, що звіт про виконання бюджету
міста Вознесенська за 2015 рік схвалено виконавчим комітетом Вознесенської міської ради, затверджено
на сесії міської ради, розміщено в
газеті «Новини Вознесенська: день
за днем» та на Інтернет-порталі
міста Вознесенська в розділі «Рішення міської ради». Валентина Володимирівна пояснила присутнім, з
чим пов’язані зміни структури надходжень загального фонду міського бюджету в 2015 році: додалися
нові джерела надходжень – акцизний податок з реалізації суб’єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та єдиний
податок, який раніше був джерелом
надходжень до спеціального фонду
міського бюджету. Також відбулися
зміни в міжбюджетних відносинах
– змінилися підходи у фінансуванні освітньої та медичної галузей
за рахунок державних субвенцій.
В. Москаленко озвучила проблеми,
які виникли в процесі виконання
бюджету міста у 2015 році та коротко зупинилась на виконанні дохідної та видаткової частин міського
бюджету в розрізі галузей.
Докладніше: http://goo.gl/XhHtlA

Одесская облгосадминистрация отчиталась
о выполнении бюджета-2015
Одесская облгосадминистрация
опубликовала официальный отчет
о выполнении бюджета Одесской
области за 2015 год.

ло 106,1% (сверх плана поступило
36,2 млн грн). По сравнению с 2014
годом рост составил 125,1 млн грн,
или 24,6%.+

Расходы областного бюджета
2015 года с трансфертами составили 6 млрд 516,9 млн грн, или 97,5%
годового плана.

Согласно отчету ОГА, доходы
областного бюджета в 2015 году
составили 6 млрд 592,4 млн грн
(трансферты — 5 млрд 467,2 млн
грн, собственные поступления
бюджетных учреждений — 247 млн
грн, налоги — 877,9 млн грн).

Наиболее существенно на поступление НДФЛ повлияли отчисления от городов: Одесса (357,3
млн грн, или 56,4%), Черноморск
(36,1 млн грн, или 5,7%), Южный
(30,2 млн грн, или 4,8%), Измаил
(20 млн грн, или 3,2%), и Овидиопольского (18,8 млн грн, или 3%) и
Коминтерновского (30,8 млн грн,
или 4,9%) районов.

Инвестиционная составляющая
областного бюджета профинансирована в сумме 492,4 млн грн. Из
них расходы на ремонт дорог составили 183,3 млн грн. (82,7%), из
них на ремонт дорог общего пользования — 178,8 млн грн, коммунальные дороги — 4,5 млн грн.

При этом выполнение плана составило 103,2%. По информации
финансистов ОГА, дополнительно
получено 34,6 млн грн. По сравнению с 2014 годом поступления в
облбюджет выросли на 196,8 млн
грн, или на 21,2%. Это произошло
за счет собственных поступлений и
трансфертов из госбюджета.
За прошлый год в облбюджет
поступило 633,1 млн грн налога
на доходы физических лиц поступило, выполнение плана состави-

При этом ОГА не выполнила
план бюджета по налогам на прибыль предприятий. Отметим, что с
2015 года в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Украины, в областной бюджет поступает
10% налога на прибыль предприятий (кроме государственной собственности). Поступления по этой
статье составили 115,1 млн грн, выполнение плана составило 84,9%.

Кроме того, 7,7 млн грн было направлено на софинансирование реализации проекта «Инвентаризация, оценка и уменьшение влияния
антропогенных источников загрязнения в Нижнедунайского регионе
Украины, Румынии и Республики
Молдова» – на реконструкцию канализационных очистных сооружений города Вилково.
Подробнее: http://goo.gl/sIJJEp

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.
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місцеві бюджети

Навіщо кременчужанам «Громадський бюджет»
Громадський бюджет – це бюджет участі (використовується ще
термін партиципаторний бюджет, з
англ). Тобто громада отримує можливість брати участь у розподілі
частини фінансового ресурсу міського бюджету. Кошти бюджету
участі розподіляються на реалізацію громадських ініціатив – проектів з поліпшення міського середовища, запропонованих людьми.
Це – як грант із міського бюджету,
отриманий на вирішення конкретних міських проблем.
Ініціативна група у Кременчуці
хоче реалізувати проект «Громадський бюджет». Петиція до мера
щодо його запровадження, хоча й

не швидко, але набрала необхідну
для розгляду кількість голосів.
Євген Перевезенцев – один із
ініціаторів запровадження «Громадського бюджету» у Кременчуці,
автор петиції, адресованої меру.
Він розповів «Телеграфу», як просувається дана ініціатива: на даний час є чорновий варіант міської
цільової програми «Громадський
бюджет Кременчука на 2016-2020
роки». До речі, це не перша спроба
ухвалити міську програму: проект
рішення сесії міської ради готували на сесію минулого скликання.
Але депутати попередньої каденції
його не затвердили – не вистачило
голосів.

Інтерв'ю з Євгеном читайте за
посиланням: http://goo.gl/89ovWe

БЮДЖЕТ КИЄВА: ГРОШІ Є, але їх могло бути значно більше
За даними КМДА, доходи загального фонду бюджету міста Києва в 2015 році сягнули 24 млрд 946 млн грн
1, це на 20,4% більше від плану, затвердженого Київрадою 28.01.15 (Київрада, 2015). Цікаво, що план доходів
загального фонду на попередній 2014 рік було недовиконано приблизно на 8%, у першу чергу за рахунок недоотримання 10% планових податкових надходжень
(КМДА, 2015d.)
Перевиконання плану 2015 року також відбулося
насамперед за рахунок податкових надходжень, які

складають понад 60% наповнення загального фонду, хоча не слід забувати і про перевиконання на 75%
плану неподаткових надходжень, понад 80% із яких
складають адміністративні збори та платежі (КМДА,
2015c.), тобто, пряме здирництво за рахунок збільшення тарифів на надання адміністративних послуг,
оренду комунальних приміщень та інше. За деякими
податками план перевиконано в 3,5 рази, а за деякими
не виконано й наполовину. Суттєве перевиконання ми
бачимо зокрема за податком із доходів фізичних осіб
(ПДФО), єдиним податком, податком на нерухомість.
Тобто, за податками, основними платниками яких є,
відповідно, наймані працівники, самозайняті та дрібні
підприємці, власники житла включно з пенсіонерами.
Водночас план збору деяких інших податків було з
тріском провалено. Зокрема це стосується екологічного податку та збору за паркування. А от обсяги та частка податку на прибуток підприємств у Києві дивним
чином зросли. Ми спробуємо пояснити ці феномени
нижче, послідовно розглядаючи всі джерела податкових надходжень до київського бюджету.

Фактична структура податкових надходжень до бюджету міста
Києва за 2015 рік станом на 22.12.15 (Джерело: Київська міська
державна адміністрація (КМДА, 2015 c.)

Детальний аналіз бюджету м. Києва та інфографіка:
http://goo.gl/VGUUwP

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.
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Измаил - в числе аутсайдеров
В Киеве оглашены промежуточные результаты индекса прозрачности, отражающего ситуацию с
публичным принятием местных бюджетов в 17 городах нашей страны.
Мониторинг осуществлялся на основании методологии индекса, которую разработала ОО «Открытое
общество».

– Как мы видим, столица украинского Придунавья по указанным
параметрам не набрала ни одного положительного балла. Даже
проект бюджета был обнародован
только после публичного обращения, – отмечает руководитель «Регионального аналитического центра» Светлана Гудь.

Город Измаил оказался в числе
аутсайдеров в рейтинге прозрачности
принятия местных бюджетов.

При этом предпосылки для того,
чтобы город попал в число самых
открытых в Украине, в деятельно-

сти Измаильского горсовета есть.
– Далеко не у всех городских
советов на сайте размещены городские программы со всеми приложениями, в том числе бюджеты
и отчеты, – поясняет Светлана Гудь.
– Измаильский же городской совет
на своем официальном сайте выкладывает большую часть информации по городскому бюджету.
Подробнее: http://goo.gl/Wr314C

Відкритість даних для бюджетної установи – запорука прозорості
та можливість отримувати якісну інформацію, – Максим Малашкін
Розвиток відкритих даних – це
пріоритетні напрямки для будь-якої
демократичної країни, яка намагається співпрацювати з громадянами. Відкриті дані є значним напрямком, який дає поштовх для розвитку
відповідної індустрії.
Про це сказав заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України – керівник
апарату Максим Малашкін під час
прес-конференції на тему «Відкриті

дані в Україні: що і як маємо відкрити?».
За його словами, цифрова індустрія дає можливість забезпечити
країну якісними послугами, сервісами та стартапами, які можуть
бути реалізовані на підставі відкритих даних. «Відкритість даних для
установи, яка використовує бюджетні кошти – це прозорість, можливість аналізувати та отримувати
інформацію» - сказав заступник
Міністра.

Максим Малашкін подякував колегам з ПРО ООН за плідну підтримку: «Завдяки підтримці наших колег
ми зробили оцінку стану готовності
України до відкритих даних. З їхньою
підтримкою будемо реалізовувати
відповідну дорожню мапу».
За словами урядовця, відкриті
дані дадуть можливість ІТ-спеціалістам реалізувати себе на ринку
України.
Джерело: http://goo.gl/d0DaOu

Інна Совсун: Нова модель фінансування вищої освіти повинна
бути прозорою й ефективною у використанні бюджетних коштів
14 березня 2016 року в Київській школі економіки відбулося обговорення реформування системи фінансування вищої освіти в
Україні, на якому перший заступник
Міністра освіти і науки Інна Совсун
презентувала проект нового механізму фінансування вищої освіти.
Інна Совсун зазначила, що сьогодні питання фінансування вищої освіти потребує кардинальних
змін.

Сьогодні до 80% випускників
потрапляють до університетів. З одного боку, такий стан речей сприяє
підвищенню рівня охоплення вищою
освітою, з іншого – знижує її якість.
«Треба відмовитися від терміну
«державне замовлення» та говорити про фінансування вищих навчальних закладів...», — підкреслила перший заступник Міністра.
Детальніше: http://goo.gl/u7uaJ2

Повна версія відео трансляції
обговорення доступна на освітньому порталі «Педагогічна преса».

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.
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Місцеві бюджети у лютому одержали на 87 млн грн більше
За лютий до бюджетів усіх рівнів
надійшло 418 млн грн податків,
зборів та обов’язкових платежів, що
контролюються Головним управлінням ДФС у Чернігівській області.
Це на 46 відсотків або на 132 млн
грн більше, ніж у лютому минулого
року.
Як повідомила начальник відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Олена Пустовойт, до місцевих бюджетів

перераховано 231 млн грн. Минулорічний рівень перевищений на
60,6 відсотка – надійшло на 87 млн
грн більше.
За рахунок внесених до законодавства змін та підвищення рівня
податкової культури зросли надходження податку на доходи фізичних осіб майже на 62 млн грн,
земельного податку – на 16 млн
грн, єдиного податку від підприємницької діяльності – на 14 млн грн,

акцизного податку від реалізації
підакцизної продукції – на 4,7 млн
грн. Чернігівщина у лютому отримала на 68 млн грн більше податків
і зборів, що на 41,6 відсотка перевищує прийняті сесіями місцевих
рад бюджетні призначення. Отже,
податківці посприяли, щоб у територіальних громад було більше
можливостей для фінансування
бюджетних та соціальних програм.
Детальніше: http://goo.gl/R0Y9bk

Портал «Є-data» зробить бюджет народним
Його база даних щодо публічних
фінансів найбільша в Україні і дає
змогу громадськості відстежувати
рух державних коштів .
За даними Мінфіну, у січні щоденно цей портал відвідувало 28
тисяч користувачів. А в останні дні
місяця їхня кількість сягала понад
50 тисяч відвідувань щодня. На
порталі «Є-data» база казначейства
містить понад 13 мільйонів транзакцій. А розпорядники, державні та
комунальні підприємства вже внесли на портал понад 2,4 мільйона
договорів, актів, звітів. У Сумах місцеві активісти, беручи з «Є-data»
інформацію по транзакціях, створи-

ли форум і контролюють владу. Ідея
порталу — кожен має змогу порівняти товари, закуплені в областях:
наприклад, вартість канцтоварів
в Одесі та у Львові», — розповів
керівник проекту «Є-data» Олександр Щелоков.
До реалізації проекту «Є-data»
долучилися приблизно 50 компаній
і об’єднань громадських активістів,
IT-фахівців, волонтерів. Нині заповнюють найважливішу частину
— публікують звітність про витрати коштів державних і комунальних
підприємств. Передбачено, що 30
червня нинішнього року тестовий
режим проекту буде завершено.

Після цього оприлюднять списки
аутсайдерів розкриття інформації
на «Є-data», а відповідні органи отримають право накладати санкції на
таких суб’єктів.
Детальніше: http://goo.gl/Ztgvy0

В Одессе открылось представительство Prozorro
Представительство
системы
Prozorro, цель которого путем введения электронных госзакупок повысить конкуренцию и снизить уровень
коррупции в сфере бизнеса и торговли открыли 18 марта в Одессе.
По словам разработчиков проекта, теперь предприниматели и
потребители смогут следить за
движением госсредств в режиме
онлайн, сообщает odessit.ua.

«Сейчас наша система становится
прообразом новой системы электронных закупок. Сэкономить средства
удаётся за счет конкуренции на государственных торгах. Основная проблема заключается в том, что даже
те предприниматели, которые стремятся работать честно и прозрачно,
жалуются, что у них нет подходящих
поставщиков. Один-два поставщика на товары – это, как правило, ценовой сговор и завышенная цена по

сравнению с той, которая действует
на конкретном предпринимательском
рынке», – рассказала координатор
проекта Prozorro Кристина Гуцалова.
Официальный переход центральных госпредприятий на электронные
закупки состоится 1 апреля, а с 1 августа в электронном режиме начнут
работать остальные госзаказчики.
Докладніше: http://goo.gl/MRJxYu

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.
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Бюджет-2016 на наукові дослідження «оборонки»
перевищить 600 млн гривень
За підрахунками міністра оборони Степана Полторака, це в чотири
з половиною рази більше торішнього.
У державному бюджеті-2016 передбачено понад 600 млн гривень
на науково-дослідні роботи для
Міністерства оборони України. Про

це під час брифінгу заявив глава
міністерства Степан Полторак, передає кореспондент РБК-Україна.
«Вперше бюджетом передбачено понад 600 млн на науково-дослідні роботи, які виконуються в
інтересах Міністерства оборони.
Ця цифра, якщо порівняти з мину-

лим роком, вона більше в 4,5 рази.
Це дасть нам можливість завершити розроблення та поставити на
серійну поставку багато озброєння
і техніки, яка сьогодні дуже і дуже
необхідно Збройним силам України», – заявив Полторак.
Докладніше: https://goo.gl/WsMZRA

Одесские коммунальные предприятия принесли городу за год
более 360 млн гривень убытков
Деятельность
коммунальных
предприятий Одессы в 2015 году
нанесла городскому совету убытки
на сумму 360 млн 896,8 тыс. грн. Об
этом сообщили в департаменте экономического развития Одесского
городского совета в ответ на запрос
ИзбирКома.
По данным департамента, коммунальные предприятия Одессы ведут
хозяйственную деятельность в 12
сферах. При этом в 5 из них в целом
приносят убытки.

Самый высокий чистый доход,
по данным департамента, отмечен в
промышленности, за 2015 год предприятия в этой сфере в общем заработали 1 млрд 117 млн 478,6 тыс. грн.
Однако расходы предприятий за год
составили 1 млрд 242 млн 369,3 тыс.
грн. Таким образом, предприятия в
этой отрасли потерпели убытки на
сумму 124 млн 890,7 тыс. грн.
Самыми же убыточными оказались предприятия, работающие в
сфере профессиональной, научной

и технической деятельности. Заработав в среднем за год 306 млн 142,5
тыс. грн, предприятия этой сферы
деятельности потратили 572 млн
397,8 тыс. грн.
В то же время предприятия, работающие в сфере транспорта,
складского хозяйства, почтовой и
курьерской деятельности, в целом
принесли прибыль на сумму 26 млн
813,5 тыс. грн.
Подробнее: http://goo.gl/pmX9w5

подолання корупції

Депутат розповів, хто блокує впровадження ProZorro в Черкасах
Презентація проекту рішення про запровадження закупівель
товарів, робіт і послуг у системі
електронних державних закупівель
ProZorro наштовхнулася на повне
неприйняття та шквал критики від
секретаря ради Олександра Радуцького та «лояльних» до нього
представників департаменту економіки.
Про це заявив депутат міськради від «Самопомочі» Олексій Романов. За його словами, під час
засідання 23 березня були застосо-

вані «потужні» контраргументи на
кшталт «перестаньте маніпулювати», «ви хочете запровадити відверту корупційну схему», «це політичні
ігри», «ми не встигнемо реалізувати
бюджет розвитку та побудувати євродвори», «з 1-го серпня вступить в
дію закон, що і так зобов’яже її використовувати», тощо.
На думку депутата, гіршою є
процедура, згідно з якою головні розпорядники коштів, в особі
директорів департаментів (комунальних закладів, підприємств) од-

ноосібно та на власний розсуд, за
відсутністю будь-яких конкурсних
та прозорих засад, обирають постачальників та «освоюють» сотні
мільйонів гривень громади міста.
«До речи, закон, на який посилаються, лише дозволить, а не зобов’яже використовувати систему
для дотендерних закупівель (по
послугах та товарах це до 200 тис.
грн, роботи до 1,5 млн грн)», – додає
Романов.
Докладніше: http://goo.gl/7Sd8t6

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.
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Чугуївські правозахисники допомагають міськраді стати відкритішою
був обраний центральний сквер, в
центрі якого розміщуються стенди
з претензійним гаслом «Відкрита
влада – зрозуміла влада».

Минулими вихідними, незважаючи на негоду, волонтери Чугуївської правозахисної групи продовжили поширювати у м. Чугуєві новий
випуск бюлетеня «ПОЗИЦИЯ». Одним з місць інформування городян

Так, на цьому стенді, наприклад,
є тільки однобока інформація, що
вихваляє досягнення справжні та
уявні, і багата фотографіями міської
голови Галини Мінаєвої. У народі
цей витвір агітпропа вже встигли прозвати «стенд для Галочки». Інформації ж критичної та неупередженої – на
стенді рівно нуль.

щоб допомогти «міській владі» стати
більш відкритою.
До речі, разом з бюлетенем городянам безкоштовно пропонувалися
й пам’ятки «Телефони диспетчерських та служб екстреного виклику і
швидкого реагування у м. Чугуєві».
Які, згідно з п. 3.4.5 «Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій» повинні бути розміщені на кожному житловому будинку
в доступному для жителів місці.

Тому й вирішили правозахисники
свій бюлетень роздавати саме тут,

Докладніше: http://goo.gl/IZhIqL

Перші кроки Сергія Сухомлина на посаді міського голови
Після сходження Сергія Сухомлина на посаду мера в жовтні-грудні 2015 року управління капітального будівництва почало платити
десятки, а то й сотні тисяч гривень
на користь однієї з фірм, співвласником якої є дружина міського градоначальника.
На офіційні запити про надання
копій договорів, що були основою
для проплат коштом міського бюджету, надсилалися лише відмови.
Така засекреченість стала додатковим приводом дослідити щирість
благих мотивів приходу очільника
міста до влади.
Особливу увагу привернула
«аномальна» активність Управління капітального будівництва
(скорочено – УКБ). Згідно з оприлюдненою інформацією, протягом
короткого проміжку часу ця організація перераховувала кілька десятків мільйонів гривень на рахунки
приватних структур. Надіславши
запит для отримання більш детальної інформації, у відповідь отримую

відмову з цілком незрозумілих для
себе причин. Молодий керівник УКБ
Дмитро Болейко постійно апелює
до міжнародних угод коли мова
йде про витрачання коштів грантів
та позик міжнародних організацій.
Проте важко було збагнути, чому
відмова надсилається щодо відомостей, котрі стосуються робіт з енергетичного аудиту. На аналогічний
запит Житомирська обласна рада
надала повну інформацію.
У всіх документах кошти за
енергоаудит комунальних установ
щоразу платилися одному і тому ж
виконавцю – ТОВ «Стров Енержи».
Міська рада продовжувала знаходити все нові й нові приводи для
відмов.
Восени 2015 року ТОВ «Стров
Енержи» починає активно співпрацювати з УКБ. З жовтня по грудень
на рахунок фірми регулярно надходять кошти за виконані роботи не
лише послуг енергоаудиту, але й
за виконані проектні та будівельні
роботи. Суми коливаються від 1750

гривень до 28 тисяч, 38 тисяч і навіть більше 165 тисяч гривень за надані послуги з реконструкції системи опалення. Мова йде про сплату
коштів за виконані будівельні роботи, на які також необхідна відповідна ліцензія, яка у підприємства була
з невеликою перервою.
Як виявилося, причини щедрості
лежать на поверхності.
Подробиці: http://goo.gl/7B1hLY

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.
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подолання корупції

Финансисты и бухгалтеры одесской полиции готовятся
к внедрению системы ProZorro
Управление финансового обеспечения и бухгалтерского учета
Главного управления Национальной
полиции в Одесской области подготовило проект приказа «О внедрении
и эксплуатации системы электронных закупок» в Главном управлении
Национальной полиции в Одесской
области с марта 2016 года. Об этом
сообщили в пресс-службе ГУНП.
Как отметил исполняющий обязанности начальника Управлением

финансового обеспечения и бухгалтерского учета Алексей Марценюк,
электронной системой электронных
закупок ProZorro уже пользуется около 700 государственных учреждений
Украины.+
«Проведенные через нее торги сэкономили 10-20% бюджетных
средств. Система впервые позволила поставщикам подавать свои
предложения в электронном виде
и привлечь большие группы уже су-

ществующих поставщиков к государственным тендерам», — добавил
Алексей Марценюк.
Основная цель запуска системы
электронных закупок — это достижение максимальной прозрачности
процесса государственных закупок,
экономия бюджетных средств и свободный доступ малого и среднего
бизнеса к государственным закупкам.
Подробнее: http://goo.gl/NhdTks

анонси

Тренінг: Як провести успішне журналістське розслідування
щодо використання коштів місцевих бюджетів?
Громадське партнерство «За прозорі місцеві бюджети!» та Громадська організація ‘«Інтерньюз-Україна»
оголошують проведення тренінгу
«Як провести успішне журналістське розслідування використання
коштів місцевих бюджетів?», що відбудеться 17-19 березня 2016 в Одесі.
Тренінг має на меті підвищити
навички та рівень експертизи журналістів місцевих ЗМІ щодо аналізу
доброчесності та прозорості використання коштів місцевих бюджетів.
До участі у Школі запрошуються
журналісти з різних регіонів України, які хочуть отримати знання та
навички з проведення журналіст-

ських розслідувань у сфері використання коштів місцевих бюджетів.
Під час тренінгу заплановано:
-- доповіді про критично важливі
аспекти проведення розслідувань;
-- створення переліку основних
джерел офіційної інформації;
-- практичне відпрацювання роботи із державними реєстрами
і базами даних;
-- практична робота зі створення
гіпотез і напрацювання планів
публікацій;
-- опрацювання нюансів проведення розслідувань на конкретних прикладах.

Спікери тренінгу – Єсін Кирило,
менеджер проекту corruptua.org, ГО
«Інтерньюз-Україна»; Король Дмитро, розслідувач, автор спецпроектів видання «Insider».
Місце проведення: м. Одеса, вул.
Фонтанська дорога, 71А, готель
«Мирний курорт». Час проведення:
17-19 березня 2016 року, початок 17
березня о 10.00.
Учасників тренінгу буде відібрано на конкурсній основі. Для участі
потрібно заповнити онлайн-анкету:
bit.ly/budget_analysis.
Детльніше: http://goo.gl/hlKVOl

Публичное представление отчета об исполнении бюджета
города Одессы за 2015 год
Согласно статье 28 Бюджетного кодекса Украины
состоится публичное представление отчета об исполнении бюджета города Одессы за 2015 год. Публичное представление отчета состоится 18 марта

2016 года в 11:00. Место проведения: кинозал Одесского горсовета, пл. Думская, 1
Джерело: http://goo.gl/8Mj4AQ

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.
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15 березня публічне представлення інформації про виконання
бюджету м.Вознесенська за 2015 рік
15 березня 2016 року о 14.00
годині в сесійній залі Виконавчого комітету Вознесенської міської
ради за адресою: м. Вознесенськ,

площа Центральна, 1 відбудеться
публічне представлення інформації про виконання бюджету міста
Вознесенська за 2015 рік. Запрошу-

ються всі бажаючі мешканці міста.
Джерело: http://goo.gl/wVhXje

Анонс-круглого столу «Миколаївцям — ефективний бюджет!»
Що заважає отримати гідну якість
муніципальних послуг за справедливу ціну? Що з цім робити?
Відповідь на ці та інші питання
запрошуємо обговорити представників громадськості, малого/середнього бізнесу фракцій місцевих
організацій політичних партій миколаївського міського голову ЗМІ
за круглим столом, що відбудеться
18 березня 2016 р. з 11-00 -13-00
у конференц-залі бізнес центру
Олександрівський (вул. Нікольська буд. 25, м. Миколаїв»). Початок
реєстрації учасників круглого столу о 10-45.
Миколаївській міській голова,
представники більшості фракцій

місцевих організацій політичних
партій у жовтні-листопаді підписали «Угоди про співпрацю та публічну відповідальність» — з «Фондом
розвитку міста Миколаєва» (ФРММ)
— координатором миколаївського
«Партнерства за прозорі місцеві
бюджети».
Настав час підвести перші результати на шляху до прозорого та
ефективного місцевого самоврядування та уточнити подальші спільні
кроки у сфері прозорого та ефективного місцевого бюджету.
Також буде презентовано новий конкурс грантів ФРММ при підтримці NED на тему: «Солідарні дії
об’єднань громадян та місцевого

бізнесу для ефективних бюджетів
Миколаївщини – 2016 р.» та набор
на навчання з складання заявок на
конкурс.
Експерт та Модератор — Тетяна
Золотухіна, керівник миколаївської громадської приймальні Українського Гельсінського фонду прав
людини (УГСПЛ), експерт ФРММ,
Заявки на участь (П.І.Б, організація, телефон) чекаємо до 17 -00
17.03.2016 р. за адресою: E-mail:
fondnikol@gmail.com,
тел./факс:
(0512) 47-38-79.
Програма круглого столу:

Джерело: http://goo.gl/ONyjkx

Фонд развития г. Николаева продолжает борьбу за прозрачные местные бюджеты и объявил новый конкурс грнатов
18 марта в бизнес-центре «Александровский» Фрнд развития г. Николаева (ФРГН) провел «круглый
стол» «Николаевсцам — эффективный бюджет» и презентацию нового конкурса микро-грантов «Солидарные действия объединений
граждан и местного бизнеса для
эффективных бюджетов Николаевщины-2016».
Его цель — повышение возможности объединений граждан и пред-

ставителей местных структур малого
и среднего бизнеса контролировать
эффективность и прозрачность
местных бюджетов, продвигать действенные механизмы подотчетности
органов местного самоуправления.
При этом идет речь о бюджетах городов, поселков и сел в рамках Николаевской области.
Участие в конкурсе могут принять объединения граждан и представители местного малого и сред-

него бизнеса. Для потенциальных
грантеров организовано обучение
в рамках тренинга «Методы контроля местных бюджетов».
Сумма гранта для победителей
конкурса — до 800 долларов США.
Подача заявок на конкурс — до 15
апреля 2016 г., оглашение результатов — 25 апреля. Анкеты принимаются до 21 марта.
Подробнее: http://goo.gl/ie3I3Z

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
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