
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.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА 
ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!

ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 12.2014-01.2015
круглі столи, семінари

Одеська обласна організація
КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

Громадськість та ЗМІ – за прозорі місцеві бюджети
В Одесі відбулась установча зустріч громадського 

партнерства «За прозорі місцеві бюджети!», в якій взя-
ли участь представники майже 40 громадських органі-
зацій та ЗМІ з 17 областей України. 

Метою громадського партнерства є сприяння підви-
щенню загального рівня прозорості, відкритості, до-
брочесності та цілісності бюджетного процесу на міс-
цевому рівні через запровадження постійно діючого 
громадського контролю за його перебігом. Основними 
пріоритетами партнерства наразі були визначені поси-
лення загальної спроможності громадянського суспіль-
ства здійснювати ефективний громадський контроль за 
бюджетним процесом на рівні регіонів України, постій-
не інформування з питань бюджетної політики широкої 
громадськості, застосування усіх можливих форм гро-
мадського контролю та публічного впливу на бюджетну 
політику задля дотримання в ній принципів прозорості, 
доброчесності та відкритості, ініціювання та активна 
участь у процесі реформування бюджетного законодав-
ства України, в тому числі через розробку відповідних 
нормативно-правових актів. 

Установча зустріч та тренінг були проведені в рам-
ках проекту «Громадянське суспільство та медіа за 
прозорі місцеві бюджети!», що реалізується Одесь-
кою обласною організацією ВГО КВУ в партнерстві з 
«Transparency International – Україна» за фінансуван-

ня Європейського союзу та Посольства Фінляндії в 
Україні.

Зауважимо, що партнерство є відкритим до приєд-
нання для усіх зацікавлених осіб та організацій, які 
поділяють принципи його роботи та бажають долучи-
тись до підвищення рівня відкритості, прозорості, до-
брочесності та цілісності місцевих бюджетів в Україні.

Детальніше: http://goo.gl/IiYJe3

Здолбунівчани напрацьовували методологію 
моніторингу бюджету

Завершилась перша організацій-
на зустріч партнерства «За прозорі 
бюджети» в Одесі. За декілька днів 
сорока учасниками з різних регіонів 
України були проаналізовані принци-
пи формування бюджетів напрацьо-
вані базові підходи до проведення 
громадського моніторингу місцевих 
скарбниць. Активну участь в усіх за-
ходах прийняли представники ЗЕО-
Ну та Здолбунів CITY Микола Орлов 

та Анатолій Бондарчук. На цьому 
тижні будуть узагальнені напрацю-
вання робочих груп та тандемів учас-
ників. Як результат – партнерство 
представить своїм членам Методо-
логію за якою будуть проводитись 
моніторинги формування та викори-
стання бюджету. На Рівненщині на 
таку увагу претендує бюджет міста 
Здолбунова.

Джерело: http://goo.gl/L6A0Nz

http://osf.org.ua/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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ЗЕОН долучився до коаліції «За прозорий бюджет»
Установча зустріч партнерства “За прозорий бюджет!” 

і Тренінг “Ефективні механізми проведення громадського 
моніторингу рівня доброчесності та прозорості формування 
та використання коштів місцевих бюджетів” триває вже третій 
день у м.Одеса. Рівненщину представляє здолбунівський 
тандем громадської організації ЗЕОН та видання Здолбунів 
CITY. Микола Орлов та Анатолій Бондарчук долучилися до 
партнерства, яке ставить за мету громадський контроль за 
формуванням та використанням місцевого бюджету. До пар-
тнерства увійшли також представники 19 інших тандемів 
НГО та ЗМІ, які представляють селища, малі і великі міста з 
різних регіонів України. Також на першій зустрічі всі учасни-
ки партнерства працюють нині над розробкою Методології 
проведення Громадського моніторингу бюджетів. Тема бюд-
жетів складна і специфічна, тим приємніше, що наша команда 
на вістрі процесів, які тривають на зустрічі партнерства.

Джерело: http://goo.gl/rpkna5

круглі столи, семінари

Солідарні дії не допустять появи нових «золотих батонів» 
на Миколаївщини

18-20 грудня у Центральної місь-
кої бібліотеці м. Миколаєва ім. М.Л. 
Кропивницького відбувся семінар-
тренінг на тему «Місцеві бюджети 
людською мовою». 38 представників 
об’єднаньгромадянтамісцевогобіз-
несу не тільки поглибили свої знання 
в бюджетному процесі та отримали 
первинні навички моніторингу тен-
дерних закупівель, но ї мають мож-
ливість отримати $1000-$1200 для 
підтримки своїх проектів за результа-
тами грантового конкурсу. 

В перший день голова правління 

«Transparency International Україна», 
независимый эксперт по  вопросам 
государственных закупок Андрій 
Марусов представив методику гро-
мадського моніторингу державних 
тендерних закупівель. Учасники мали 
можливість переконатися в ії дієвості 
на прикладі аналізу проведених та 
оголошених тендерів виконавчими 
органами миколаївської міської ради 
та Миколаївської ОДА.

Протягом другого-третього дня 
кандидат государственного управ-
ления, доцент кафедры Одесского 

регионального института государ-
ственного управления  НАГУ при 
Президенте  Украины Олеся Голин-
ська розповіла про бюджетний про-
цес та дієві методики громадського 
моніторингу та оцінки його ефектив-
ності. 

У завершенні, эксперт НГОО 
«Фонд развития г. Николаева» Те-
тяна Золотухіна провела тренінг з 
написання заявок на згаданий гран-
товий конкурс Фонду.

Матеріали тренінгу доступні за по-
силанням: http://frgn.mk.ua/?p=6951 

До 26 січня 2015 р. у «Фонді ро-
звитку міста Миколаєва» чекаємо 
проекти від об’єднань громадян та 
місцевого бізнесу!  Умови конкурсу 
на http://frgn.mk.ua/?p=6827

Семінар-тренінг проводиться в рамкахпроек-
ту «Місцеві бюджети під контроль громад» який 
реалізує МГОО «Фондрозвитку міста Миколаєва» 
за підтримки NED (м. Вашингтон, США).

Джерело: http://goo.gl/LCkBAU
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Скелети нічного бюджету
29 грудня 2014 року Верхов-

на Рада України ухвалила Закон 
«Про державний бюджет на 2015 
рік». Агресивне наполягання уря-
ду, який вимагав прийняття го-
ловного фінансового документа 
країни до кінця 2014 року через 
жорстку позицію місії МВФ призве-
ло до бурхливої реакції депутатів, 
оскільки погано узгоджувалося з 
економічними реаліями. Зрештою, 
депутати за закон проголосували 
фактично не маючи його на руках. 
Ключовий елемент бюджету – до-
датки, де, власне, й розписані усі 
статті доходів та витрат – з’явилися 
у публічному доступі лише 12 січня, 
тобто через два тижні після ухва-
лення закону.

 
Отож, ключові показники цього 

бюджету: доходи – 475,2 млрд грн, 
видатки – 527,9 млрд грн, падіння 
реального ВВП – 4,3%, інфляція – 
13%.

 
Зважаючи на потреби отриман-

ня фінансової допомоги від МВФ, 
очікувалося, що уряд у проекті 
бюджету на 2015 рік закладе ре-
алістичний план доходів. Проте ре-

альність виявилася прямо проти-
лежною. План доходів державного 
бюджету 2015 року уряд встановив 
на рівні 475,2 млрд грн, що на 30% 
більше, ніж очікують отримати в 
2014 році.

 
Видатки державного бюджету 

планують на рівні 527,9 млрд грн – 
це на 19,4%, або на 85,6 млрд грн 
більше, ніж заплановано на 2014 
рік. Згідно з урядовим проектом 
бюджету, 2/3 цих видатків заплано-

вано на потреби оборони (16,2%), 
обслуговування боргу (18,4%), со-
ціальні міжбюджетні трансферти 
та фінансування дефіциту Пенсій-
ного фонду (27,8%).

 
Але попри офіційні цифри, в 

бюджеті є також і прихований 
дефіцит, який, за даними аналітич-
ного центру CASE Україна, у 2015 
році складе близько 88 млрд грн.

 
Детальніше: https://goo.gl/c4Zxgt

Податкова реформа: як українцям жити по-новому
Кабінет Міністрів вніс на розгляд 

Верховної Ради зміни до Податкового 
кодексу. На його основі будуть прий-
мати Державний бюджет на 2015 рік.

Законопроект передбачає чи-
мало кардинальних змін, які тор-
кнуться гаманців громадян. На-
приклад, вводиться податок на 
будь-яке житло, купівлю валюти, 
потужні автомобілі, продовжуєть-
ся дія військового податку. Також 
оподатковуватимуться пенсії, які 
перевищують три мінімальні зар-
плати (1218 гривень).

Однак найбільш кардинальні 
зміни передбачаються в декла-
руванні доходів громадян. У разі 
прийняття змін до ПК фіскали кон-
тролюватимуть витрати громадян 
шляхом обмеження готівкових роз-
рахунків. Перевищення витрат над 
доходами обкладатиметься подат-
ком у 30%.

Вводиться декларування доходів 
фізичними особами. З січня по листо-
пад 2015 року всі громадяни повинні 
будуть подати так звану "нульову" 
декларацію.

Відтепер працівник сплачувати-
ме 15% від місячного доходу, який 
не повинен перевищувати 12180 
грн. Якщо сума доходу буде біль-
шою, то ставка зросте до 20% (зі 
суми перевищення).

Ставка податку на нерухомість 
встановлюється в розмірі 2% міні-
мальної заробітної плати (1218 грн) 
за 1 кв. м площі. Умовно кажучи, в 
рік за один "квадрат" доведеться 
заплатити приблизно 24 грн. 

Детальніше: http://goo.gl/X2dP0J
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«Кукла»-демократія
Коли дев'ять днів тому парла-

мент проголосував за бюджет о 
4:30 ранку, депутати мали перед 
собою "куклу". Не ляльку, а саме 
"куклу". Пам'ятаєте, як в 1990-их 
під обмінниками стояли спритники, 
які пропонували людям здати ва-
люту за більш вигідним курсом, але 
внаслідок маніпуляцій у невдахи 
на руках замість грошей опиняла-
ся "кукла" – пачка, в якій перший та 
останній аркуш – це справжні гроші, 
а між ними – просто рівно нарізаний 
білий папір.

Так само було з бюджетом – жо-
ден депутат не мав на руках остан-

ньої версії бюджету перед тим, як 
віддати за нього свій голос. Версія 
бюджету, яка була представлена 
депутатам кількома днями раніше, 
втратила актуальність, оскільки пе-
ред голосуванням за бюджет було 
схвалено десятки змін до податко-
вого законодавства.

Перерахувати показники Міні-
стерство фінансів погоджувалося 
протягом дня, щоб уже в понеділок 
ввечері, 29 грудня, представити де-
путатам нову версію закону. Але 
весь парламент знову зламали че-
рез коліно, і 220 депутатів плюс 
декілька кнопкодавів натиснули 

"за" документ, який в очі не бачили.

У підсумку, станом на 6 січ-
ня досі не відомо, що з себе являє 
бюджет України. Через дев'ять днів 
після схвалення не оприлюднено 
головну складову бюджету – до-
датки, а особливо "додаток N3", де 
розписано розподіл коштів між го-
ловними розпорядниками. На сайті 
Верховної Ради закон про бюджет 
опубліковано з приміткою "Додатки 
готуються до введення".

Сергій Лещенко.
Детальніше: http://goo.gl/3nX9zL

Кабмин рискует провалить свою налоговую реформу в Раде
Из-за прописанных в проек-

те одиозных нововведений, таких 
как спецсчета по НДС, утвердить 
правительственный проект изме-
нений в Налоговый кодекс депута-
ты согласятся, разве что им будут 
"выкручивать руки" через руково-
дителей фракций. Депутаты отка-
зываются голосовать за налоговую 
реформу Кабмина, если там будут 
спецсчета по НДС ZN.UA 

Вопреки закрепленному в коа-
лиционном соглашении отказе от 
спецсчетов НДС, Минфин и ГФС уже 
в третий раз пытаются прописать эту 
норму в правительственных изме-
нениях в Налоговый кодекс, хотя ее 
уже дважды отклонил профильный 
Комитет Рады.  "То, что делает на-
логовая и Министерство финансов, 
пахнет очень серьезной авантюрой, 
которая в нынешнее военное время 
недопустима, поскольку может стать 
вредоносной для украинской эконо-
мики в нынешних условиях" - заявил 
в комментарии ZN.UA член Комитета 
по налоговой и таможенной полити-
ке народный депутат от "Народного 
фронта" Александр Кирш. 

В первую очередь это касается 
введения спецсчетов по НДС, от-
мечает он. Если будет реализована 
эта идея, предупреждает Кирш, то 
есть угроза, что предприятиям та-
ким образом "омертвлят" огромное 
количество оборотных средств, в 
среднем 1/12, что недопустимо. 

Депутат поясняет: "Все пред-
приятия будут требовать предо-
плату. Потому что отгрузка товара 
без предоплаты будет означать, 
что предприятие, которое отгру-
зило, но еще не получило своих 
денег, вынуждено дополнительно 
доплатить за это 20% со своего 
счета на счет казначейства. А если 
предприятие не сделает это сво-
евременно, то ему грозит штраф в 
40% с этих 20% НДС. То есть по-
лучается, что те, кто поставил без 
предоплаты, должны, не получив 
еще денег, еще и заплатить за это. 
Естественно, на этом фоне будет 
резко замедляться оборот, умень-
шаться оборачиваемость, и будет 
консервация уже наработанных 
хозяйственных связей.

Особенно показательно это бу-
дет в ситуации с компаниями-моно-
полистами – им нет смысла резер-
вировать свои деньги только ради 
того, чтобы получить право под-
писывать налоговую накладную. 
В результате у тех, кто работает с 
компаниями-монополистами, НДС 
будет постепенно превращаться в 
налог с оборота по ставке 20%, так 
как они останутся без налогового 
кредита. "Этот вариант, который 
вводится по спецсчетам НДС, хуже 
даже, чем в свое время предлагали 
Азаров и Игнатов" - считает Кирш.

Подробнее:http://goo.gl/Lf2bYf
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Лещенко: У нас бюджет проголосовано без бюджетного комітету

На Здолбунівщині потайки вводять нові податки
Маючи люфт до 1% по комерцій-

ній (нежитловій) нерухомості і 2% 
по некомерційній, сесії приймають 
рішення 0,1% від мінімальної зар-
плати за квадратний метр по не-
житловій нерухомості підприємців 
і 0,5% по житловій.

У депутатів не виникає запи-
тань? Громадськості не дають на-
віть можливості втрутитись у міс-
цеву політику і фінанси. А питання 
є, окрім озвучених вище.

 � яка база оподаткування, 
скільки квадратних метрів 
підпадають під базу оподат-
кування?

 � хто розпорядник інформа-
ції про ці квадратні метри: 
держреєстратори, будинкоу-
правліня, міська рада, подат-
кова?

 � хто адмініструє податок (по-
даткова) і на підставі яких 
даних?

 � чи робились попередні ро-

зрахунки планових надход-
жень в залежності від %% 
запропонованих у проекті 
рішення?

 � до якого кошику бюджетно-
го підуть ці кошти і на що їх 
планується використати?

Швидше за все на ці питання не-
має відповідей, які можна вважати 
нормальними.

Детальніше: http://goo.gl/9sYwuj

Бюджет з багатьма невідомими
Луцька міська рада 28 січня за-

твердила головний фінансовий до-
кумент на 2015 рік – міський бюджет. 
У нинішньому році, як і в попередньо-
му, він перевищує один мільярд гри-
вень.  Незважаючи на війну на сході, 
нестабільну економічну ситуацію, 
відсутність змін для покращення ве-
дення бізнесу, чиновники міськради 
з оптимізмом дивляться у прийдеш-
ній фінансовий рік і навіть заявляють, 
що бюджет 2015 року кращий, аніж 

попередній. Критики фінансового 
плану апелюють: поступ у методах 
формування фінансового плану є, 
але нове податкове законодавство 
і методика ухвалення бюджету ще 
надто далека від принципів обіцяної 
децентралізації влади.

 
Упродовж року, як свідчить прак-

тика минулих періодів, депутати 
вноситимуть десятки змін до бюд-
жету та корегуватимуть цифри. Але, 

як казав Леонід Кравчук, маємо що 
маємо. 

За проект пропонованого бюд-
жету проголосували 38 з 41 депута-
та. Один з обранців голосував проти. 
Серед основної критики було те, що 
процес децентралізації так і не від-
бувся, хоча був обіцяний президен-
том та урядом.

Детальніше: https://goo.gl/9MJvfC

https://www.youtube.com/watch?v=iXdUGFWUtJA
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Основний фінансовий документ міста на 2015 рік 
схвалено виконавчим комітетом

На засіданні виконавчого комі-
тету, яке відбулося 15 січня, обгово-
рювався проект основного фінан-
сового документу міста на 2015 рік.

Про особливості бюджетного 
процесу цього року розповів ди-
ректор департаменту бюджету 
та фінансів Житомирської міської 
ради Сергій Гаращук.

"Формування проекту міського 
бюджету на 2015 рік відбувалося в 
унікальних умовах. Верховна Рада 
прийняла Закон України "Про Дер-
жавний бюджет України на 2015 рік". 
Фактично лише після цього місцеві 
органи влади отримали базові показ-
ники, на підставі яких можливо скла-
дати проекти місцевих бюджетів", - 
повідомляє Сергій Гаращук.

В зв'язку зі змінами до Бюджет-
ного та Податкового кодексів та 
прийняттям низки законодавчих 
актів, які впливають на формування 
як дохідної, так і видаткової частин 
місцевих бюджетів, фінансовий до-
кумент міста формувався за новою 
схемою.

Відтак, внесенням змін до Бюд-
жетного кодексу України запровад-
жено нові види джерел доходів, які 
наповнюватимуть бюджет. Це ак-
цизний податок з роздрібної реалі-
зації тютюну, алкоголю та пально-
го, який встановлено в розмірі 5 % 
від ціни товару з урахуванням ПДВ. 
Запроваджено також транспорт-
ний податок, який сплачуватимуть 
власники легкових автомобілів з 
об'єму двигуна понад 3 тис. см куб. 

У разі, якщо автомобіль перебуває в 
експлуатації не більше 5 років, його 
власник має сплатити 25,0 тис. грн 
у рік. Внесено також зміни до опо-
даткування нерухомості.

Як повідомляє Сергій Гаращук, 
усі такі новації Податкового ко-
дексу збільшують міський бюджет 
на суму близько 35 млн грн. Разом 
з тим, зменшено частину податку 
на доходи фізичних осіб, яка зара-
ховується до міського бюджету з 
75% до 60%. Скасовано екологіч-
ний податок та збір запроваджен-
ня деяких видів підприємницької 
діяльності. Внаслідок цього місь-
кий бюджет втрачає понад 100млн 
грн.

Детальніше: http://goo.gl/xl5jg9

Кличко пропонує Києву оптимістичний бюджет на 2015 рік
Фінансовий документ передба-

чає, що Київ зможе самостійно за-
робити 13,8 млрд грн і розраховує 
на 8,2 млрд грн субвенцій з держ-
бюджету.

КМДА пропонує Київраді визна-
чити доходи в сумі 22,1 млрд грн 
(доходи загального фонду - 20,7 
млрд грн, спецфонду - 1,5 млрд грн).

Витрати пропонується визначи-
ти у розмірі 20,2 млрд грн (видатки 
загального фонду -17,4 млрд грн, 
спецфонду - 2,8 млрд грн). Таким 
чином профіцит становитиме 1,9 
млрд грн.

Витрати на освіту з столиці ста-
новитимуть 5,1 млрд грн, з яких 2 
млрд грн - освітня субвенції з держ-
бюджету. З цих грошей на 504 дит-
садка витратять 1,4 млрд грн і на 
444 загальноосвітніх установи - 2,8 
млрд грн.

На охорону здоров'я плануєть-
ся витратити 3,7 млрд грн, з цих 
грошей 2,9 млрд грн надані місту 
держбюджетом.

Ще 3,8 млрд грн буде направле-
но на соціальний захист населен-
ня. На виплату державної соціаль-
ної допомоги малозабезпеченим 
сім'ям, дітям-інвалідам піде 1,9 
млрд грн субвенції з держбюджету.

На задоволення культурних 
потреб населення столична влада 
направила 628,5 млн грн. Так, на 15 
музеїв витратять 62 млн грн, а 28 
театрів і концертних залів - 198 млн 
грн. Зоопарк в цьому році отримає 
17,3 млн грн.

Галузь, яка потребує негайного 
реформування і великих витрат на 
ці цілі - житлове господарство, 
може розраховувати на 373,8 млн 
грн.

А ось на комунальне господар-
ство та благоустрій міста піде 703 
млн грн. Половина цієї суми (377 
млн грн) буде направлена на ремонт 
автодоріг, ще 74 млн піде на ремонт 
мереж зовнішнього освітлення.

Ще одна велика стаття витрат 
- забезпечення пасажирсько-
го транспорту, на яку виділено 
1,1 млрд грн. Більшу половину цієї 
суми отримають "Київпастранс" 
(411,5 млн) і "Київський метрополі-
тен" (193 млн грн), у тому числі і на 
погашення кредитів. Ще частина 
(484 млн) піде на врегулювання цін 
міського транспорту.

На будівництво буде направ-
лено 867 млн грн. За ці гроші пла-
нується продовжити будівництво 
об'єктів комунальної сфери.

Детальніше: http://goo.gl/mcA6fq
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Підвальна сесія
Кулуарність понад усе! 

Здолбунівська міська рада вкотре 
таємниче провела сесію міської ради 
на якій прийняла важливі рішення 
не даючи навіть теоретичного шан-
су громаді, яка обрала цю владу, 
ознайомитись із проектами рішень і 
прийняти участь у процесі прийнят-
тя бюджету і програм за якими буде 
жити місто у 2015 році.

Рівненська обласна рада прийня-
ла бюджет, Здолбунівська районна 

рада вчора теж ухвалила свій кошто-
рис. Теж не бездоганний і зовсім не 
на розвиток, а так щоб не вмерти з 
голоду, проте який вже є, а проектів 
його було аж два. Один від райради, 
оприлюднений, обговорений із де-
путатами, експрес-проаналізований 
і на сайті ЗС, другий від адміністра-
ції, теж оприлюднений але значно 
більш кулуарний. Принаймні там 
було з чого вибирати, про що дис-
кутувати. Жодного оголошення про 
те, що вона буде відбуватися, про 

засідання комісій, які будуть розгля-
дати питання порядку денного, не 
кажучи вже про якійсь натяк на гро-
мадські обговорення і консультації. 
Глухо як в танку, чи то підвалі.

Ми зробили інформаційний за-
пит і теж отримали інформацію, що 
станом на 20.01 жодного проекту ні 
бюджету ні програм цільового фінан-
сування у міській раді ще немає.

Детальніше: http://goo.gl/FwpU5l

Чи буде прозорим і законним бюджет Рівненщини-2015?
Відповідно до норм бюджетного 

кодексу після офіційного публікації 
закону про Державний бюджет Украї-
ни місцеві ради (м. Київ, обл., рай. та 
міст обл. знач.) мають два тижні, щоб 
прийняти власні бюджети. 

Відповідно до норм ЗУ «Про 
доступ до публічної інформації» 
проекти рішень органів місцевого 
самоврядування оприлюднюють-
ся ними не пізніш як за 20 робочих 
днів до дати їх розгляду з метою 
прийняття. Виходячи з цього, нор-
ми бюджетного кодексу, у частині 
терміну прийняття бюджетів, не 
відповідають вимогам законодав-

ства про доступ до публічної інфор-
мації. З іншої сторони, не прийнят-
тя бюджету протягом визначеного 
у бюджетному кодексі терміну не 
передбачає жодних санкцій для 
органів місцевого самоврядування. 
Тому, якщо питання буде стояти або 
вчасно або прозоро, то я особисто 
обираю другий варіант.

Для мешканців Рівненщина най-
більш актуальним є прийняття об-
ласного бюджету на основі якого 
будуть ухвалюватися районні бюд-
жети, бюджети міст районного зна-
чення та бюджети сіл та селищ. Без-
умовно важливо, щоб цей процес 

відбувався максимально прозоро та 
з врахуванням пропозицій від гро-
мадськості та депутатського корпу-
су. Не хочеться повторення досвіду 
ухвалення бюджету ВР, коли, нага-
даю, бюджет приймався «всліпу» 
та під тиском.

Тому проект обласного бюджету 
має бути оприлюднений щонаймен-
ше за 20 днів до його розгляду. Це 
дасть можливість проаналізувати 
бюджет, визначити корупційні ри-
зики та внести пропозиції щодо оп-
тимізації статей витрат.

Детальніше: http://goo.gl/FPBfEI

Сергій Тарашевський (про обласний бюджет на 2015 рік)

https://www.youtube.com/watch?v=7SRdDfJQuoA 
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Госзакупкам предложили перемены
Правительство Яценюка нако-

нец-то решилось на внедрение си-
стемы электронных закупок, а ведь 
еще весной по инициативе его Ка-
бинета эта норма была исключена 
из законодательства. Электронные 
торги могут начать работать уже с 
1 июля, и победителем в них станет 
участник, предложивший наимень-
шую цену. Под такой режим торгов 
попадут закупки товаров, работ и 
услуг в объеме до 2 млн грн. 

По оценкам Минэкономразвития, 
это поможет сэкономить до 20% 
бюджетных денег. Вчера Кабинет 
министров, как и обещал, внес на 

рассмотрение парламента пакет за-
конопроектов, предусматривающих 
изменения в разные сферы госре-
гулирования. В частности, второй 
раз в течение года правительство 
предлагает реформировать систему 
госзакупок путем внедрения новой 
процедуры электронных реверсив-
ных торгов. Если еще весной по ини-
циативе первого состава Кабмина 
Арсения Яценюка возможность про-
ведения электронных торгов была 
исключена из законодательства, 
то нынешний законопроект №1551 
предполагает реанимирование это-
го механизма. Как ранее сообщал А’, 
обсуждение этого документа разра-

ботчик - Минэкономразвития -  на-
чал еще 4 декабря.

По мнению МЭРТ, принятие пред-
ложенных правок даст возможность 
обеспечить дальнейшее развитие 
механизма электронных госзакупок 
и приблизит украинское законода-
тельство к европейским стандартам. 

С 1 июля 2015 года применение 
такого вида аукционов станет обя-
зательным для ряда товаров, работ и 
услуг, стоимость которых не превы-
шает 2 млн грн.

Подробнее: http://goo.gl/TC5ifH

«Скоропостижный» бюджет с закрытыми глазами
Документ принимали между 

войной, дефолтом и билетами на 
лыжные курорты. Эти причины ока-
зались решающими для депутатов, 
которые голосовали с закрытыми 
глазами и двумя руками

Бюджет-2015 получился настоль-
ко «скоропостижный», что политики 
должны говорить о нем вслух должны 
либо хорошо, либо ничего. Документ 
принимали между войной, дефолтом 
и билетами на лыжные курорты. Эти 
причины в разной степени оказались 
решающими для депутатов, которые 
голосовали с закрытыми глазами и 
двумя руками. В прямом смысле!То 
есть самого документа никто не ви-
дел, так как технически просто не 
было времени его подготовить после 
голосования за бюджетный и нало-
говый кодекс. Ну и «кнопкодавство», 
похоже, полноценно вернулось в раду 
руками Народного Фронта. В резуль-
тате новый парламент превратил 
процедуру принятия главного финан-
сового документа года в «бюджето-
давство». Таки продавили.

Бюджет-2015 не мог получиться 
хорошим. Во-первых, потому что 
слепили его из того, чего даже не 
было. То есть дефицит бюджета 
самый высокий за последние де-
сять лет (не только тот, что отобра-
жен в положенной графе, но и тот, 
что спрятан, например, в бюджете 
Нефтегаза), как отмечает Виктор 
Пинзенык, к мнению которого при-
слушиваются в БПП. Во-вторых, 
потому что стране нужны день-
ги на оборону и безопасность. И 

в этом году мы беспрецедентно 
повысили эти затраты. Что оправ-
дано. И в-третьих, наша главная 
задача – запустить либеральные 
реформы, по сути значащие сво-
рачивание государственного па-
тернализма, который в тоже вре-
мя остается главным ожиданием 
украинцев, как показало предно-
вогоднее вскрытие социологией 
Зеркало Недели.

Источник: http://goo.gl/gYHdZe

місцеві бюджети
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громадські обговорення

Проект міського бюджету м. Чернівці на 2015 рік 
пройшов громадське обговорення

Громадські слухання з обговорення проекту міського 
бюджету на 2015 рік відбулися 26 січня ц.р. у Чернівцях. 
У слуханнях взяло участь понад 350 громадян – пред-
ставників трудових колективів, громадських активістів, 
депутатів, небайдужих чернівчан. Презентувала проект 
бюджету громаді начальник фінансового управління 
Лівія Бамбуляк. 

Свої висновки щодо проекту цього фінансового до-
кументу надали начальник координаційно-моніторин-
гового управління ДПІ у м.Чернівці Сергій Урбанчук, до-
цент кафедри фінансів торгово-економічного інституту 
Віолетта Рошило, голова Громадської ради при виконав-
чому комітеті міської ради Микола Кушнір. З учасника-
ми обговорення своїм баченням бюджетного процесу 
та основними завданнями, які стоять перед бюджетом 
міста -2015 поділився міський голова Олексій Каспрук. 
«Ми запропонували новий формат обговорення проек-
ту міського бюджету. Вперше проект бюджету чернів-
чани мали змогу побачити навіть раніше за депутатів. 
Поганий чи добрий проект міського бюджету? Оцінку 
дати важко, адже в цьому році багато податкових і бюд-
жетних новацій і результат їх впровадження буде видно 
лише з часом. 

Проект багато критикують. І це нормально, що ми на-
дали таку можливість – і депутатам, і громадськості. Тому 
вважаю, що у процесі обговорення не варто займатися 
спекуляціями і самопіаром, а намагатися збалансувати 
найбільший важливий фінансовий документ, забезпечи-
ти фінансування пріоритетних напрямків, бо на усі поба-
жання все одно коштів не вистачить, навіть, якщо обсяг 
бюджету збільшити у десятки разів», – зазначив міський 
голова.

Він звернув увагу, що бюджет Чернівців на 2015 рік є 
у першу чергу соціально спрямованим, бо має забезпе-
чити у місті соціальну стабільність, функціонування со-
ціально-культурної сфери,своєчасну виплату зарплат та 
соціальних допомог, фінансування місцевих пільг роди-
нам учасників АТО. Передбачається також першочерго-
ве фінансування міського комунального господарства, 
підтримка тих підприємств, які надають життєво важливі 
послуги населенню. 

Це цільові кошти – на модернізацію систем водопо-
стачання Чернівців, зовнішнього освітлення, реалізацію 
заходів з енергозбереження, оновлення комунального 
транспорту, охорону культурної спадщини. Учасники 
обговорення пропонували першочергово фінансувати 
добудову об’єктів, будівництво і ремонт яких розпочато у 
попередні роки, а також тих об’єктів, де роботи ведуться 
за участю співфінансування мешканців, зменшити видат-
ки на утримання управлінського апарату, залучати кошти 
перевізників для оплати послуг з вивчення пасажиропо-
току, винайти кошти на закупівлю шкільного автобусу 
для дітей з мікрорайону Роша, знайти засоби для збіль-
шення доходів бюджету від паркування та ін. 

Детальніше: http://goo.gl/rZLV0A

Проект обласного бюджету буде презентовано громаді
Напередодні чергової сесії Чер-

каської обласної ради, 20 січня 2015 
року о 17 годині 30 хвилин в малій 
сесійній залі Будинку рад відбудуть-
ся презентація та громадське обго-
ворення проекту обласного бюджету 
на 2015 рік за участю членів громад-

ської ради при облдержадміністрації 
та обласній раді.

До участі в заході запрошуються 
представники громадськості, активі-
сти, фахівці та експерти, усі зацікав-
лені громадяни. 

Попередньо ознайомитися з про-
ектом обласного бюджету на 2015 рік 
можна на офіційному сайті обласної 
ради в рубриці «Матеріали до черго-
вої сесії». 

Джерело: http://goo.gl/5VXfwI

http://oblradack.gov.ua/docs/ses/2014/36/16_1.pdf
http://oblradack.gov.ua/docs/ses/2014/36/16_1.pdf
http://oblradack.gov.ua/docs/ses/2014/36/16_1.pdf
http://oblradack.gov.ua/docs/ses/2014/36/16_1.pdf
http://oblradack.gov.ua/docs/ses/2014/36/16_1.pdf
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На позачерговій сесії міської ради 16 січня буде прийнятий 
міський бюджет на 2015 рік

ГО «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ» моніторитиме місцевий 
бюджет Ковеля

На апаратній нараді 12 січня 2015 
року секретар міської ради проін-
формувала про те, що у зв'язку з 
прийняттям Державного бюджету 
необхідно терміново приймати мііс-
цевий бюджет, тому позачергова 
сесія міської ради відбудеться 16 січ-
ня 2015 року о 14.00. Крім бюджету 
необхідно внести зміни до міських 
програм, фінансування яких буде 
передбачено в цьому році. Необ-
хідно також проаналізувати внесені 
зиіни Бюджетного та Податкового 

кодексів, врахувати їх в розрахунках 
місцевого бюджету. Саме тому в су-
боту та неділю міський голова Луков 
В.Д. та його заступник - начальник 
Фінансового управління міської ради 
Москаленко В.В. працювали з керів-
никами та головними бухгалтерами 
всіх бюджетних установ міста, щоб 
підготувати перший варіант міського 
бюджету. 

Заступник міського голови Котен-
ко Л.П. запросила інформацію з усіх 

розпорядників коштів щодо заходів 
по економії газу на 2015 рік, по ско-
роченню і заміщенню газу альтер-
нативними видами палива. Також 
запропонувала вивчити питання пе-
рейменування окремих вулиць міста. 
Головний архітектор міста Чорна Л.Т. 
запропонувала винести це питання 
на розгляд депутатів міської ради в 
"Різному" на позачерговій сесії 16 січ-
ня 2015 року.

Докладніше: http://goo.gl/7BkAA8

Громадська організація «ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМ-
ОГИ» проводитиме моніторинг місцевого бюджету міста 
Ковеля. З метою врахування думки громадськості старту-
вало соціологічне опитування щодо визначення розділу 
місцевого бюджету, який на думку ковельчан варто про-
моніторити.  Проголосувати можна на сайті міста Кове-
ля http://kowel.com.ua/, на офіційному сайті громадської 
організації http://legalaid.in.ua/ та в офіційній групі газети 
«Ковель сьогодні» у мережі facebook.  Опитування трива-
тиме до кінця січня 2015 року. Проміжні результати будуть 
опубліковані, відповідно, на тих веб-ресурсах, де відбува-
лось голосування, а зведений підсумок опитування – на 
офіційному сайті організації ВОГО "Центр правової допо-
моги" та в пресі.

Детальніше: https://goo.gl/7T47TK

Наступного тижня у Кіровограді затвердять бюджет
20 січня відбудеться позачерго-

ва сесія Кіровоградської міськради, 
на якій депутати затвердять проект 
бюджету на 2015 рік. 

- Особливість цьогорічного держ-
бюджету в тому, що весь тягар пере-
клали на плечі місцевої влади. Але 

ми не маємо жодних важелів та ме-
ханізмів контролю. Збір за паркування 
платиться за місцем реєстрації плат-
ника. Алкоголь, тютюн, газ – те, з чого 
міський бюджет може мати 5 відсот-
ків, теж платиться за місцем реєстра-
ції, – заявив виконуючий обов’язки 
міського голови Іван Марковський.

Марковський дав начальникам 
профільних управлінь три дні, аби 
підготуватись, а вже потім проект 
винесуть на виконком після якого 
відбудеться сесія міськради.

Джерело: http://goo.gl/i71pH0

https://goo.gl/8jU4Om%0D
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