РО

ЗО

Ж

ЕТ

ЗА П

И!

ГРО

О
ТВ

КЕ ПАРТНЕ
ДСЬ
РС
МА

РІ М

I С Ц Е ВІ Б

Ю

Д

Одеська обласна організація

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!
ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 04.2016

семінари, круглі столи

Солідарні дії громадськості та бізнесу не допустять появи
нових «золотих батонів» на Миколаївщини
Методам контролю місцевих
бюджетів нещодавно (24-25 та
30-31 березня 2016 р.) вчились
у «Школі громадянської дії» 46
представників об’єднань громадян та місцевого бізнесу з м.
Миколаєва, м. Вознесенську м.
Первомайську м. Н.Одеса та сіл
Баштанського,
Очаківського,
Жовтневого, Врадіївського, Н.

Одеського районів Миколаївщини. Випускники навчань та інші
місцеві партнерства об’єднань
громадян та бізнесу з місцевих
громад Миколаївської області мають можливість отримати грантову підтримку своїх проектів від
ГО «Фонду розвитку міста Миколаєва».
Експерт Фонду, керівник Миколаївської громадської приймальні УГСПЛ Тетяна Золотухина
розповіла про місцевий бюджетний
процес, методики громадського
моніторингу оцінки його ефективності та просування моніторингових досліджень.

Так висновки досліджень Фонду
та його грантера — ГО «Асоціація
юристів «Правозахист» підтверджено аудитом фінансової діяльності
Департаменту ЖКГ Миколаївської
міськради за три роки, що здійснила
Державна фінансова інспекція (ДФІ)
у Миколаївської області.
Докладніше: http://goo.gl/hBXw5c

Що хочуть знати депутати?
Нещодавно новообрані депутати селищної ради взяли участь у
семінарі "Залучення громадськості
до участі у бюджетному процесі".
Навчання організували активісти
Білозерського Молодіжного центру регіонального розвитку в рамках проекту «Сільським громадам
- прозорі місцеві бюджети».
Юрист Білозерського центру
правової інформації та консультацій
Людмила Загоровська ознайомила
учасників семінару із законодавством у бюджетній сфері. Детально
зупинилася на стадіях бюджетного процесу і механізмах залучення

громадськості. Учасники семінару
дізналися про бюджетний регламент, обговорили питання доступу
до інформації про використання
бюджетних коштів. Депутатам нагадали про права, які вони мають
при отриманні інформації, яка інформація вважається таємною, і які
дані належать до персональних, а
отже – є закритими, в чому різниця
між депутатським запитом та зверненням.
Обговорюючи теми наступних
семінарів, депутати висловили бажання покращити знання у сфері
тендерних закупівель (особливо

придбання продуктів для харчування дітей в закладах освіти), розібратися у важливих аспектах земельних відносин та порядку виділення
земельних ділянок, питаннях депутатської етики, і навіщо потрібен
Статут громади.
Прагнення отримати нові знання – позитивна тенденція. Освічені
депутати потрібні кожній громаді,
тим паче, що попереду нас чекає
адміністративно-територіальна реформа.
Джерело: http://goo.gl/h4CLZM

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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У Чернігівській міській раді відбулось засідання робочої групи
щодо проекту «Бюджет участі»
У Чернігівській міській раді відбулось засідання робочої групи
щодо проекту «Бюджет участі».
Під час наради були обговорені
зміни щодо розробки основного
положення та принципів громадського (партисипаторного) бюджету
в місті Чернігові.
Так, члени робочої групи в ході
обговорення вирішили продовжити термін подачі проектів бюджету участі до 31 травня. Крім
того, надалі проекти приймаються відділом звернень громадян

міської ради (вул. Шевченка, 9), в
електронному вигляді на адресу
zverngr@chernigiv-rada.gov.ua.
Робоча група погодила внесення змін в положення щодо термінів
голосування за подані проекти,
яке буде відбуватися в школах та
бібліотеках міста з 15 вересня по 30
вересня. В положенні також передбачено електронне голосування.
Голосувати за проекти бюджету участі можуть особи, яким
виповнилось 16 років, які мають

паспорт громадянина України та
зареєстровані у місті Чернігові.
Всі питання будуть розглянуті
депутатським корпусом на наступному пленарному засіданні сесії
міської ради.
Нагадаємо, на пропозиції (проекти) чернігівців у бюджеті Чернігова на 2017 рік планується передбачити до 1% від загальноміського
бюджету.
Джерело: http://goo.gl/eEdGIU

До бюджетів об’єднаних громад перераховуватимуться кошти
державної субвенцій на розвиток інфраструктури
Держава у цьому році передбачила надання субвенції у розмірі
1 млрд. гривень на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад. Ця субвенція спрямовується з державного
до місцевих бюджетів об’єднаних
територіальних громад. Кошти
розподілені між 159 об’єднаними
громадами відповідно до їхньої
площі і чисельності сільського населення.
15 громад Дніпропетровскої області отримають 102 млн.грн., за рахунок яких будуть реалізовані 104
проекти. Вони можуть спрямувати
їх на будівництво центрів надання
адміністративних послуг, ремонт
доріг, шкіл, закупівлю автобусів, пожежних автомобілів тощо. Кошти
державної субвенції мають бути використані максимально ефективно.
Для цього громади Дніпропетровщини завтредили план соціально-е-

кономічного розвитку з переліком
проектів, на реалізацію яких вони
планують витратити ці кошти.
Процес реалізації таких проектів
буде публічним та прозорим: громади уже розпочали оприлюднювати
відповідну інформацію. Перша презентація таких проектів за ініціативи офісу реформ та за підтримки
Дніпропетровської районної ради
та ДРІДУ НАДУ відбулася на спільному семінарі громад Дніпропетровського та Солонянського рай-

онів, під час якого представники
громад обмінялися досвілдом та
ідеями розробки проектів в рамках
інфраструктурної субвенції. Участь
у презентації проектів взяли міжнародні експерти канадсько-польського проекту "Разом до розвитку
– активізація місцевих громад новостворених територіальних одиниць
Дніпропетровської області в процесі децентралізації та планування
розвитку".
Джерело: http://goo.gl/277lNg

Тел/факс: (048) 716-40-18, (048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua
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Міністерство фінансів представило проект Основних
напрямків бюджетної політики на 2017 рік
30 березня на засіданні Уряду
заступник Міністра фінансів Роман
Качур представив розроблений Мінфіном проект "Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік"
(т.зв. Бюджетна резолюція).
Міністерство фінансів активно
працює над оздоровленням державних фінансів, що стане запорукою
відновлення сталого економічного
розвитку України, а відтак – і добробуту всіх її громадян. Великий крок
в цьому напрямку вже було зроблено у 2015 році, за результатами якого Міністерству фінансів вдалося
вперше за 4 роки повністю виконати
державний бюджет за доходами, та
значно зменшити дефіцит державного та зведеного бюджету (дефіцит держбюджету було зменшено до
2,3% з 4,9% у 2014 році). В свою чергу, це дозволило зменшити потребу
у залученні нових боргів, а також
девальваційний та інфляційний тиск
в економіці. Закон про державний
бюджет на 2016 рік продовжує цю
тенденцію.
Проект Основних напрямків бюджетної політики на 2017 рік визначає

орієнтири для функціонування системи державних фінансів на 2017
рік і дозволить продовжити оздоровлення державних фінансів та подальше підвищення їх прозорості.
Ухвалення документу сприятиме
реалізації проведенню послідовної
та відповідальної податкової та бюд-

жетної політики, що дозволить продовжити оздоровлення державних
фінансів, і, таким чином, сприятиме
відновленню сталого економічного
зростання та підвищення рівня життя і добробуту всіх громадян.
Детальніше: http://goo.gl/Z2dIcI

До бюджету надійшло 45 млн грн від малої приватизації
У 2015 році від малої приватизації до державного бюджету надійшло 45,5 млн грн, тоді як в 2014 році
цей показник склав 23,5 млн грн.
Згідно з повідомленням Фонду державного майна (ФДМ), на 17% зросла кількість приватизованих об’єктів, якщо в 2014 році було продано
93 об’єкти, то в 2015 році – 109.
Причиною активізації малої приватизації в 2015 році фахівці Фонду
називають низку вжитих ним за-

ходів щодо вдосконалення процедури приватизації та посилення її
прозорості.
«Нам вдалося запустити прозорий процес малої приватизації
завдяки використанню нових технологій і підходів. Ми перевели всю
малу приватизацію на електронні
аукціони, підписавши меморандум
про співпрацю з найбільш клієнтоорієнтованими товарними біржами. Ми пропонуємо до продажу на

голландських аукціонах неліквідні
об’єкти, які по 5-10 разів, роками не
можуть знайти інвестора на класичних аукціонах», – заявив заступник
голови ФДМ Андрій Гайдуцький.
Він зазначив, що в першому
кварталі поточного року продано
35 державних об’єктів майже на 20
млн грн, що в 4,5 рази більше, ніж за
аналогічний період минулого року.
Детальніше http://goo.gl/9pm6ww
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На сайті Львівської міськради запустили бюджетну карту
«Це максимально зрозуміло, максимально просто:
на цих картах можна подивитися, скільки грошей витратили на ремонт вашого двору, – пояснює працівник
міського управління ІТ Іван Коржов.

Відтепер дуже просто можна віднайти, що саме цьогоріч
ремонтуватимуть чи модернізуватимуть на вашій вулиці
або ж у мікрорайоні за міські кошти. На сайті Львівської
міської ради опублікували 2 бюджетні карти, які відображають фактичні видатки бюджету розвитку 2015 року та
планові – 2016-го.

На цьому розробники не зупиняються, адже це
лише частина загального проекту «Open Budget». Так,
цьогоріч планують розробити і візуалізацію дохідної
та видаткової частин бюджетів ЛКП. «Тобто це всі комунальні підприємства, окрім ЖЕКів: Міський центр
інформаційних технологій, Водоканал, Львівсвітло
тощо», – підкреслює Іван Коржов.
Карти можна знайти на сайті Львівської міської ради
у вкладці «Місто» –> «Бюджет»
Джерело: http://goo.gl/QImv6a

В результате финансовой децентрализации местные бюджеты
дополнительно получили 9,5 млрд грн, — Зубко
За январь-март этого года в общий
фонд местных бюджетов (без учета
трансфертов) поступило 30,1 млрд
грн, что на 46%, или на 9,5 млрд грн
больше по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Об этом сообщил Вице-премьер-министр — Министр регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Геннадий Зубко, ссылаясь на данные
Министерства финансов Украины.
«Указанные показатели — это бесспорный эффект от бюджетной децентрализации. Это не просто цифры
на бумаге, а реальные возможности
для местного самоуправления менять жизнь на своих территориях —
предоставлять качественные услуги,
делать их более доступными и современными», — отметил Геннадий
Зубко. Комментируя темп роста фактических поступлений налога на доходы физических лиц в январе-марте

2015 года на 147,7% до 15,9 млрд грн.,
Вице-премьер-министр отметил:
«Стремительный рост поступлений в местные бюджеты от НДФЛ
говорит о то, что снижение единого
социального взноса реально влияет
на увеличение уровня заработной
платы». По словам Геннадия Зубко,
увеличение поступлений в местные
бюджеты от платы за землю в 5 млрд
грн за квартал — это, прежде всего,
результат упорядочения правительством стоимости аренды земли и более эффективного учета со стороны
громад. Темп роста поступлений от
платы за землю в январе-марте 2016
года, по данным Минфина, составляет 156,2% к аналогичному периоду
прошлого года.
Напомним, процесс бюджетной
децентрализации в Украине начался в
2015 году. Благодаря новым финансовым возможностям громады получают

новые перспективы развития и финансовую независимость. Регионы могут
направить дополнительные средства
на развитие собственной инфраструктуры, строительство и ремонт школ,
больниц, дорог и тому подобное.
Внедрением реформы местного
самоуправления, децентрализации
занимается Министерство регионального развития, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
Источник: https://goo.gl/8ZxJVD

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

Ризики і переваги бюджетної децентралізації
Розвиток кожної громади визначає її фінансова спроможність. А це у
першу чергу, залежить від самої громади та професіоналізму місцевої
влади. Про те, як живеться сьогодні
територіальним громадам говорили
під час фахової майстерні Регіонального відділення Асоціації міст України: «Практичне застосування законодавства у сфері фінансово-бюджетної
децентралізації. Забезпечення прозорості місцевих бюджетів».
Про необхідність податкової стабільності говорили представники Голопристанської, Таврійської, Каланчацької, Скадовської, Білозерської,
Партизанської, Херсонської міських
сільських, селищних рад. Однак усі
зазначили позитивний результат від
впровадження бюджетної децен-

тралізації. Доходи місцевих бюджетів
зросли майже у півтори рази. Так,
зробити треба дуже багато. Адже
кожен громадянин прагне, щоб було
заасфальтовано та відремонтовано
саме його вулицю, зазначила Світлана Лужецька, секретар Бериславської міської ради. І тут саме відкритість
бюджетів допоможе в забезпеченні
діалогу з громадою.
Саме про це говорила з присутніми консультант з бюджетних питань Асоціації міст України Вікторія
Корецька. Вона спробувала проаналізувати ті ризики, які вбачають
представники органів місцевого самоврядування в бюджетній децентралізації. І учасники практикуму
мали визнати, що головний ризик –
це бездіяльність.

Від цього застерігав Анатолій Негра, який протягом багатьох років
успішно розвивав місто Гола Пристань. Постійний діалог з громадою,
зустрічі на кожній вулиці, правила,
однакові для всіх громадян – ось
запорука управлінського успіху. 15
років тому про наше місто мало хто
знав, ми мали жебрацький бюджет.
Сьогодні це місто добре знане, з
гарними традиціями реальної демократії. У тому числі і в бюджетних
питаннях, – зазначив Анатолій Негра.
Об’єднання громад – ресурс для розвитку, який потрібно використовувати. Зволікаючи з об’єднанням, ми
позбавляємо громади відчутних ресурсів.
Детальніше: http://goo.gl/fzEOkU

боротьба з корупцією

Українські міністерства та держкомпанії перейшли
на закупівлі в ProZorro
Всі міністерства, відомства і
найбільші державні компанії з 1
квітня повинні були перевести свої
закупівлі в електронну систему
ProZorro в зв'язку з вступом в силу
закону «Про державні закупівлі».

фьодов. За даними МЕРТ, 1 квітня
— перший етап впровадження електронної системи держзакупівель, а
з 1 серпня використання електронної системи стане обов'язковим для
інших державних замовників.

Про це зазначено в повідомленні Міністерства економічного
розвитку і торгівлі. «Всі найбільші
державні замовники тепер зобов'язані перевести свої надпорогові
закупівлі в електронну систему
Йдеться про тендери вартістю в
мільйони гривень від найбільших
компаній України: "Укрпошта", "Укрзалізниця", "Енергоатом", а також
від центральних органів виконавчої
влади», — цитується в повідомленні заступник міністра Максим Не-

У пілотному режимі електронна система працювала з лютого
2015 року, її використання було добровільним: кожен держзамовник
міг проводити в ProZorro допорогові
закупівлі товарів і послуг на суму
до 200 тис. грн і робіт — до 1,5 млн
грн. У пілотному режимі ProZorro
дозволила заощадити більше 1,4
млрд грн. «За нашими прогнозами, в 2016 році вдасться заощадити
близько 5 млрд грн», — вважає заступник міністра.

Зараз систему ProZorro використовує близько 3 тис. замовників, а
до кінця року до неї будуть підключені вже близько 25 тис. замовників.
За його словами, в перший рік
пілотного проекту права на систему ProZorro належали Transparency
International, що було важливо як з
технічної, так і з публічної точки зору,
зважаючи на величезний авторитет
цієї міжнародної антикорупційної організації. Після завершення першого
етапу розвитку системи, права на неї
було передано державному підприємству «Зовнішторгвидав України», яке
підпорядковане Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.
Детальніше: http://goo.gl/2O8f4r

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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боротьба з корупцією

Николаевское «Партнерство за прозрачные местные
бюджеты» добилось уменьшения коррупционных
факторов в ЖКХ города
5 апреля 2016 г. городской совет
своим принял изменения в «Программу реформирования и развития ЖКХ г Николаева на 2015-19
года. В новой программе уже нет
таких коррупциогенных факторов
как: ограничения граждан и их
объединений на проведения мониторинга и оценки эффективности
реализации задач и мероприятий
программы; двойное финансирование поверки приборов учета, как
за счет городского бюджета, так и
за деньги жителя в соответствии с
тарифом.

Новеллой программы стало
поддержка как новых форм управления жильем, так и гражданского
контроля — вместо финансовой
поддержки ЖЕКов запланировали
грантовую поддержку инициатив
органов самоорганизации населения ( ОСН ) и домовых комитетов.
Как было сказано в пояснительной записке проекта решения,
основанием для новой редакции
программы стали выводы и рекомендации «Общественной антикорупционной экспертизы» упомяну-

той городской целевой Программы.
Ее экспертизу, а также связанных с
ней бюджетных программ в 2015 г.
провел Фонд развития г Николаева
(ФРГН) в рамках исследования «Добропорядочные
муниципальные
услуги ЖКХ г Николаева» (http://
frgn.mk.ua/?p=7382 ) . В ходе экспертизы был определен ряд коррупциогенных факторов, снижающих эффективность выполнения
программы.
Подробнее: http://goo.gl/ILg89d

Прозорі закупівлі – економія бюджетних коштів
Відповідно до розпорядження
голови обласної державної адміністрації від 13.11.2015 року №703
всі структурні підрозділи Вінницької облдержадміністрації підключені до системи Prozorro.
Департаментом міжнародного
співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації
здійснено моніторинг стану запровадження в області системи електронних закупівель Prozorro у 1
кварталі 2016 року.
Протягом 1 кварталу найбільше електронних закупівель здійснювалось закладами охорони
здоров’я, які підпорядковані Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації. Так, протягом кварталу ними проведено 165
електронних торгів на загальну
суму понад 3,7 млн.грн., при цьому
економія бюджетних коштів склала
майже 15%, або 546,0 тис.грн. Слід

зауважити, що найбільшу економію
бюджетних коштів через електронну систему склала закупівля продуктів харчування та канцелярських товарів. Наприклад: Вінницька
обласна психіатрична лікарня №2
при закупівлі хлібобулочних та
кондитерських виробів витратила
на 39,3% коштів менше, чим планувала (економія склала 54,3 тис.грн.
при запланованих 138,3 тис.грн.).

Крім того, за даними райдержадміністрацій протягом 1 кварталу проведено 56 електронних
закупівель на загальну суму 2,3
млн.грн. При цьому економія бюджетних коштів склала понад 8%,
або 197,2 тис.грн. Робота по впровадженню електронних закупівель
в районах області продовжується.
Джерело: http://goo.gl/jDyqjH

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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Пропозиції громади не лише враховані,
а й виконуються міською владою
В рамках проекту «Прозорий
бюджет міста від здолбунівчан і для
здолбунівчан», який реалізовувався Аналітичним центром розвитку
міста «ЗЕОН» до проекту бюджету
Здолбунова на 2016 рік на адресу громадської організації було
надіслано 30 пропозицій. Проте не
всі з них стосуються компетенції
міської ради.
Характер пропозицій різний,
зокрема, вони охоплюють широке
коло питань від облаштування 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. Вар-

то відмітити, що всі пропозиції були
ретельно проаналізовані та опрацьовані. Представляємо результати врахування думки мешканців в
ході громадської кампанії внесення
пропозицій до бюджету 2016 року:
Дев’ять пропозицій були враховані або частково враховані у плані
соціально-економічного розвитку
міста Здолбунів на 2016-2020 роки.
Варто підкреслити, що певні
пропозиції залишились не розглянутими міською владою. Вони не
були внесені до бюджету, або ж до
плану соціально-економічного розвитку, адже не відносяться до сфери відповідальності міської ради.
Але вони можуть бути реалізовані
в інший спосіб. Існують різні варіан-

ти вирішення проблемних питань.
Наприклад, складання петиції, оголошення громадської акції по збору коштів, звернення до депутата
місцевої ради (районної, обласної),
підготовка грантового проекту і т.д.
Ознайомитись із списком підриманих петицій можна за посиланням: http://goo.gl/B1TulB

«Антикоррупционный офис»: одесская мэрия неэффективно
работает с наполнением бюджета
Одесская городская власть не
совсем эффективно справляется с обеспечением поступлений в
бюджет города. Об этом сообщает «Антикоррупционный офис» в
Одессе. Так, активист Сергей Сарафанюкпроанализировал налоговые поступления и сборы в бюджет
города в 2015 году. Общественник
сравнил бюджеты 26 городов по 25
показателям доходов общего фонда
местного бюджета без трансфертов.
Так, по подсчетам Сергея Сарафанюка, по итогам выполнения общего
фонда местного бюджета Одессы,
поступления от налога физических
лиц превышали на душу населения
в городах: Запорожье, Ужгород,
Львов, Кривой Рог, Харьков, Киев,
Винница, Полтава, Южный.

Если взять всю обобщенную выборку 26 городов Украины по 25
показателям поступлений в общий
фонд местного бюджета Одессы
без трансфертов, то сравнение не в
пользу Одессы у городов: Южный,
Винница, Киев, Харьков, Ужгород,
Хмельницкий.
По мнению Сергея Сарафанюка, цифры роста поступлений в
бюджет, о которых отчитывается
финансовый департамент муниципалитета, в большей степени — это
инфляционная составляющая.
«Начать нужно с мониторинга
занятости граждан, учета фактического количества трудоустроенных. Это не требует вмешательства в производственные процессы

предпринимателей и предприятий.
Соответствующие меры по мониторингу вполне возможно проводить
без прерывания производственного
процесса.
При возникновении ситуаций,
когда фактическое количество трудоустроенных превышает представленную в налоговой отчетности,
работодателям стоило бы предложить обеспечить оформление
соответствующего количества работников без применения любых
штрафных санкций против них. А
штрафы и взыскания целесообразно
будет применять только к серийным
нарушителям», — подчеркнул общественник.
Источник: https://goo.gl/QfybX7

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
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боротьба з корупцією

IT-фахівці програмують країну на прозорість
Програми розвитку стартапів на
основі відкритих державних даних
спрощують взаємодію громадян, бізнесу й держави. Україна відкрила понад 300 масивів даних (у США їх 200
тисяч). Прозорість суспільних даних
— це інструмент боротьби з корупцією, сприяння інноваціям, забезпечення економічного зростання. Нині
в Україні діє проект «1991 Інкубатор1», який допомагає незалежним
ІТ-розробникам створювати стартапи та сервіси на основі великих
обсягів відкритих державних даних.
І той, хто блокує таку відкритість,
зазвичай має свій зиск від старого
порядку.
Про це під час хакатону в Києві
щодо відкритих державних даних
(своєрідний форум або марафон розробників програмного забезпечення,

які працюють над однією проблемою) заявив посол США Джеффрі
Пайєтт.
Протягом шести тижнів команди ІТ-ентузіастів разом із 42 менторами, консультантами та експертами з різних галузей створювали
бета-версії своїх рішень, які перетворять Україну на цифрову державу. Пілотними партнерами таких
сервісів стали міністерства, Київська міська державна адміністрація
та інші держустанови. Із дванадцяти стартапів п’ятьом уже вдалося
знайти інвестиції та домовитися
про подальшу співпрацю з великим
бізнесом. Відкриті дані — це величезний ринок, який дає змогу робити гроші буквально з повітря,
створюючи економіку нового типу,
економіку знань. Програму реалізу-

ють на гранти міжнародних донорів
першого в Україні та Молдові регіонального фонду прямих інвестицій
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF)
та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ за
сприяння Кабінету Міністрів України, окремих міністерств і міжнародних організацій, таких як Microsoft,
Open Knowledge Foundation, Open
Data Institute.
Детальніше: http://goo.gl/EqebeO

І собі, і людям: асфальт у провулку з будинком дружини мера
постелила невідома фірма
У Черкасах виконали капітальний
ремонт вулиці та провулку Пушкіна.
Як свідчать документи, виготовленням проектно-кошторисної документації, за якою мали б здійснювати ремонт, міський департамент
житлово-комунального комплексу
опікувався уже після початку робіт.
Капітальний ремонт дороги виконувала нова для Черкас фірма “Укрєвробуд 2013".
Цікаво, що на Єдиному веб-порталі використання бюджетних коштів договір на проведення капремонту з’явився лише у вівторок, 19
квітня, після того, як наше видання
протягом кількох днів намагалось
його отримати від чиновників. Хоча
датується він іще 13 квітня. На оновлення дорожнього покриття на ву-

Попри статутний капітал всього в
розмірі 100 грн, компанія вже встигла “засвітитись” у кількох скандалах. Зокрема, минулоріч фірма взяла
участь у “розігруванні” тендеру на
капремонт доріг у місті Харків. Підприємство ремонтувало місцевий
проспект Перемоги за 67 млн грн.

лиці Пушкіна влада витратить 1 млн
455 тисяч гривень, іще півмільйона
піде на провулок із такою ж назвою.
Проектно-кошторисну
документацію на проведення капітального
ремонту було замовлено 7 квітня
2016 року. ПКД для міста розробляє
ПП Мацюк. Аванс на створення проектної документації було заплачено
лише минулого четверга, 14 квітня.

У червні 2015 року Фтоян був фігунаттом справи за підроблення документів під час проведення конкурсу на ремонт вулиці Шевченка в м.
Нікополі Дніпропетровської області.
Тоді засновник ТОВ підробив довідку про наявність у підприємства обладнання та матеріально-технічної
бази. Зрештою суд відпустив його
на поруки колективу.
Детальніше: http://goo.gl/oPYlK1

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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анонси

Стартовал конкурс для журналистов-расследователей
"Освещение коррупции в использовании средств
местных бюджетов"
Журналисты печатных изданий,
онлайн-ресурсов, местных теле- и
радиокомпаний из всех регионов
Украины приглашаются к участию
в конкурсе. Конкурс проводится
в рамках проекта «Гражданское
общество и медиа за прозрачные
местные бюджеты!».
Проект реализуется Одесской
областной организацией ВОО
«Комитет избирателей Украины» в
партнерстве с фондом «Открытое
общество» и общественным партнерством «За прозрачные местные
бюджеты!» при финансировании
Европейского Союза и Посольства
Финляндии в Украине. Партнер
проекта — ОО «Интерньюз-Украина».
На конкурс могут подаваться
расследования, описывающие коррупцию в использовании средств
местных бюджетов, опубликованные или выпущенные в эфир в период с 1 января 2016 года по 1 августа
2016 года. К участию в конкурсе допускаются материалы, касающиеся
фактов коррупции в использовании
средств локальных бюджетов.
Материалы, направляемые на
рассмотрение конкурсной комиссии, должны быть обнародованы в
период с 1 января 2016 года по 1 августа 2016 года.
Каждый региональный журналист, участвующий в конкурсе, может прислать не более трех
материалов. Материалы, не соответствующие тематике конкурса,
рассматриваться не будут. Материалы должны быть обнародованы
или опубликованы на украинском

или русском языках. Минимальный
объем сюжетов для телевидения и
радио — 3 минуты. Минимальный
объем материалов для газет и онлайн-СМИ — 5 тысяч печатных знаков с пробелами. Материалы, представленные к участию в конкурсе,
не рецензируются, организаторы
конкурса не ведут переписку с авторами по содержанию текстов или
сюжетов.
Формат материалов:
Для печатных СМИ — а) текст
статьи в формате .docx; б) отсканированное изображение страниц
печатной версии издания, где размещен материал, в формате .jpeg,
.tif, .pdf. Для он-лайн СМИ — текст
статьи в формате .docx с указанием
гиперссылки публикации.
Для теле- или радио материала
— ссылка на мультимедийный файл,
загруженный на видеохостинг или
файлообменник. Вместе с материалом, который подается на конкурс,
необходимо отправить документ с
информацией об авторе: ФИО; издание, город; должность; название
работы, краткое описание — до 500
символов; дДата публикации и выхода в эфир; телефон и адрес автора.

са;

Критерии оценки материалов:
- соответствие тематике конкур-

- уровень соблюдения журналистских стандартов;
- масштаб коррупции и глубина
исследования;
- стиль изложения материала,
использование графики или других
элементов представления массивов данных.
Конечный срок подачи материалов: 1 августа 2016 года. Объявление результатов: после 20
сентября 2016 года. Победителей
будет определять конкурсная комиссия. Призы и номинации. Определение победителей состоится в
трех номинациях, в призовую сетку
попадают три лучших материала из
каждой: 1) Лучший материал в печатном СМИ; 2) Лучший материал в
онлайн СМИ; 3) Лучший теле- и радио материал.
Дополнительную
информацию можно получить у координатора конкурса: Есин Кирилл,
тел. (044) 458 44 40, e-mail:
transparentbudgets@gmail.com.
Подробнее: http://goo.gl/YGk3Ix

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.

