
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/ 03-04.2015
місцеві бюджети

Одеська обласна організація
КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

Як збільшити надходження бюджету Києва на 14-28 мільярдів?
Досі є принаймні три важливі 

перепони на шляху фіскальної де-
централізації та підвищення від-
повідальності місцевих політиків: 
існуючий порядок сплати ПДФО та 
податку на нерухомість, а також за-
безпечення виконання всіх платіж-
них доручень місцевих бюджетів.

Взяті зобов’язання щодо фіскаль-
ної децентралізації мають бути ви-
конаними в 1 кварталі 2015 року, та 
отже, фактично коаліціанти набли-
жаються до фінішу.

Зобов’язання щодо адміністра-
тивно-територіальної децентралі-
зації мають бути виконанні упро-
довж 2015 року. Однак досі  на 
місцевому рівні залишаються пе-
редумови для перекладання від-
повідальності на центральну владу 
оскільки невиконанні зобов’язання 

щодо зміни порядку плати ПДФО та 
не реформовано податок на неру-
хомість у відповідності до європей-
ської практики.

Основне джерело надходжень 
місцевих бюджетів – ПДФО,  і далі 
сплачується за місцем реєстрації 
суб’єкта господарювання.

Попри те,  що податок на неру-
хомість увійшов до переліку міс-
цевих податків та було розширено 
податкову базу, чомусь політики 
вирішили прив’язати оподаткуван-
ня нерухомості до мінімальної зар-
плати по Україні, а не до оціночної 
вартості нерухомого майна.  

І це попри те, що оціночна 
вартість нерухомості відрізняється у 
багато разів в залежності від розміру 
населених пунктів. Саме невиконан-

ня та часткове виконання коаліціан-
тами взятих зобов’язань змусило 
Фундацію "Відкрите суспільство" 
ініціювати Відкрите звернення до 
політичних сил щодо необхідності 
виконання зобов’язань щодо ПДФО, 
податку на нерухомість та виконан-
ня всіх платіжних доручень місцевих 
бюджетів та зазначення відповідаль-
ності посадових осіб Держказначей-
ства. Звернення було підтримане Ре-
анімаційним пакетом реформ.

Автор вважає, що "збільшити 
надходження бюджету Києва на 
14-28 мільярдів гривень можна за 
умови виконання взятих зобов’я-
зань парламентарями щодо  сплати 
ПДФО виключно за місцем здійс-
нення діяльності працівника, пода-
ток з доходів якого сплачується.

Докладніше: http://goo.gl/qSCNf8

Департаменти міської ради оприлюднюватимуть угоди, 
укладені за бюджетні кошти

Дізнатися з ким, на яку суму і яким 
чином витрачаються бюджетні ко-
шти в частині укладених угод про за-
купівлю товарів, робіт, послуг віднині 
громада міста зможе без подання за-
питів на публічну інформацію. Ці відо-
мості будуть публікуватися на офіцій-
ному сайті Черкаської міської ради.

Відповідне розпорядження «Про 
спрощення доступу до інформації 
щодо використання бюджетних ко-
штів» підписав 31 березня 2015 року 
міський голова Черкас Сергій Ода-

рич. Згідно з документом, керівники 
усіх департаментів (а їх в міській раді – 
дев’ять) повинні оприлюднювати такі 
документи впродовж одного робочо-
го дня після їх підписання зі вказан-
ням інформації, на підставі чого така 
угода була укладена. 

Для цього на сайті мерії з’явиться 
спеціальна рубрика. До 15 квітня 2015 
року департаменти мають заповнити 
її копіями актів виконаних робіт та 
угод, які були укладені з початку бюд-
жетного року.

«Протягом останнього року 
намітилася тенденція в деяких керів-
ників департаментів укладати угоди на 
виконання робіт без тендерів. І, за див-
ним збігом обставин, підрядниками 
виявляються вельми цікаві фірмочки. 
З метою впровадження повної прозо-
рості в цих питаннях видав розпоряд-
ження про обов’язкову публікацію усіх 
договорів та актів виконаних робіт на 
сайті міської ради», – прокоментував 
своє рішення Сергій Одарич.

Деталеьніше: http://goo.gl/y3AK9B
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місцеві бюджети

Американський бюджет: з людьми і для людей

У США всі 50 штатів формаль-
но наділені автономними правами 
в галузі фінансів. Вони самостійно 
складають, затверджують і вико-
нують свої бюджети, які ні за дохо-
дами, ні за видатками не входять у 
федеральний бюджет країни.

Певною мірою вони самостійні у 
визначенні обсягу бюджетів, струк-
тури витрат і доходів. Федеральна 
влада не уповноважена прямо кон-
тролювати бюджети штатів. Влада 
штатів не звітує перед федерацією 
про стан фінансів і бюджету. У біль-
шості штатів складанням бюджету 
керує глава виконавчої влади. Ви-
конують цю роботу підлеглі йому 
фінансові органи. Кошторис витрат 
розробляють бюджетні та фінансові 
бюро, а кошторис доходів - подат-
кові та інші органи. Проект бюдже-
ту направляється в місцеві законо-
давчі органи.

Найбільшими видатками бюд-
жетів штатів є витрати на освіту - 
35%, соціальне забезпечення - 13%, 
охорону здоров'я - 9%, дорожнє 
господарство, охорону природи, 
житлове будівництво, комунальне 
господарство.

Основним джерелом доходів 
бюджетів штатів, як і федерального 
бюджету, є податкові надходження. 
У післявоєнні роки в складі подат-
кових доходів помітно зросла роль 
прибуткового податку з населення 
і обов'язкового внеску до фондів 

соціального страхування. Сьогодні 
вони становлять  більше 30%.

Іншим важливим джерелом до-
ходів є податок на продаж - 29%. Ін-
дивідуальний прибутковий податок 
становить 17%. Брак власних коштів 
штатів покривається за рахунок 
фінансової підтримки з федераль-
ного бюджету - 23% від дохідної 
частини і надходжень з бюджетів 
місцевих органів влади - 1,5%.

Місцеві адміністративні одиниці 
та функціональні органи теж мають 
певні автономії із затвердження та 
виконання своїх бюджетів. Вони не 
входять ні до федерального бюд-
жету, ні до бюджетів штатів США. 
Функції із складання місцевих бюд-
жетів покладено на голів виконав-
чої влади, з їх затвердження - на 
представників місцевої законодав-
чої влади.

Всі операції щодо зборів подат-
ків і здійснення витрат кожний ба-
жаючий може  побачити на сайтах 
урядів штатів та муніципалітетів. 
Загальноприйнятою вважається 
норма, що в питаннях бюджету є 
вісім важливих документів, до яких 
в Америці повинен бути забезпече-
ний доступ громадян.

1. Бюджетне послання.
2. Бюджетний законопроект та 

пропозиції виконавчої влади.
3. Затверджений бюджет.
4. Щомісячні або щоквартальні 

звіти протягом року.
5. Піврічний звіт за перші шість 

місяців фінансового року.
6. Річний звіт за результатами 

фінансової діяльності.
7. Аудиторський звіт.
8. Спрощені звіти для громадян.

Особливу увагу американці ви-
являють до останнього документа. 
Спрощені звіти не містять деталі-

зації, але дають загальне уявлення про 
бюджет у зручній формі з елементами 
інфографіки.

У розкритті інформації про бюджет 
важливу роль відіграють некомерційні 
організації, які виконують функцію кон-
тролюючого органа. Крім International 
Budget Partnership - IBP, у цю гру-
пу входять такі організації, як Social 
Accountability International та Open 
Government Partnership. Головна ідея 
цього руху така: "Державні бюджети 
формуються за рахунок виплат грома-
дян та доходів, які приносять державні 
активи. Отже, основоположний прин-
цип руху полягає у тому, що участь у 
процесі прийняття рішень у сфері держ-
бюджету є фундаментальним правом 
та обов'язком громадян".

У цій же сфері діє створене у 2001 
році відділення державних витрат і 
фінансової підзвітності Світового бан-
ку PEFA. Ця структура спільно з іншими 
організаціями розробила систему оцін-
ки управління державними фінансами.

Докладніше: http://goo.gl/XuMV0Q
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ФСЄ та Сase-Україна оголошують конкурс грантів для прове-
дення адвокаційних кампаній в рамках проекту «ціна держави».

Проект «Ціна держави» ре-
алізується Фондом Східна Європа 
та CASE-Україна за фінансової під-
тримки Європейського Союзу. Ме-
тою проекту, який розпочався в січні 
2014р., є залучення широких кіл гро-
мадськості, ЗМІ, організацій грома-
дянського суспільства (ОГС) до про-
цесів моніторингу публічних фінансів 
та формування державного та місце-
вих бюджетів. 

В рамках проекту проводяться 
аналітичні дослідження та розро-
бляються рекомендації для уря-
ду України, адаптовані директиви 
щодо бюджетної підтримки Євро-
пейського Союзу для уряду Украї-
ни, створено платформу громад-
ських організацій, які зацікавлені 
в підвищенні своєї компетенції у 
сфері публічних фінансів. Також в 
рамках проекту розроблений інте-
рактивний веб-сайт www.costua.

com, який дає змогу ознайомитися 
з основними параметрами бюдже-
ту України у простій та доступній 
формі. Проект також працює з жур-
налістами з метою навчити їх вико-
ристовувати розроблені в рамках 
проекту ресурси, щоб вони могли в 
зрозумілій формі доносити складну 
економічну інформацію до власної 
аудиторії.

 
Цим оголошенням про конкурс 

розпочинається черговий етап про-
екту, в рамках якого будуть під-
тримані ініціативи громадських 
організацій, що передбачають про-
ведення адвокаційних кампаній (кам-
паній громадянського представни-
цтва) в сфері управління публічними 
фінансами на національному та міс-
цевому рівнях.

Максимальний розмір гранту 
– до 300 000 грн. для однієї органі-

зації (для проектів, що матимуть на-
ціональний рівень). Середній розмір 
гранту – в межах 150 000 – 200 000 
грн.

Кількість проектів – у рамках 
конкурсу планується надати 1-2 
гранти для проектів, що матимуть 
національний рівень, та 5-7 грантів 
для проектів місцевого рівня.

Загальний бюджет конкурсу – 
1.5 млн. грн. 

Очікувана тривалість проектів – 
до 8 місяців.

 
Останній термін подачі заявок – 

12травня 2015 р. Результати конкурсу 
будуть оголошені не пізніше 15 черв-
ня 2015 р. Очікуваний термін початку 
реалізації проектів – 1 липня 2015 р.

Детальніше: http://goo.gl/W7xpoL
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Доходы местных бюджетов за январь-февраль выросли 
до 13 млрд грн, - Яценюк

Доходы местных бюджетов за 
январь-февраль 2015 года вырос-
ли до 13 млрд грн по сравнению с 
аналогичным периодом 2014 года. 
Об этом заявил премьер-министр 
Украины Арсений Яценюк в ходе 
селекторного совершения, переда-
ет корреспондент РБК-Украина.

"Доходы бюджета выросли в це-
лом на 8 млрд грн. Плюс 15%. По 
таможне - 43% - по акцизу. По НДС 
- плюс 37%. Таможня дала дополни-
тельно 30%. Отдельно по местным 
бюджетам. Мы прошли первый этап 
бюджетной децентрализации. Те-
перь не про эмоции, политические 
лозунги. За январь-февраль мест-
ные бюджеты получили дополни-
тельно - 13 млрд грн, что на 35% 
больше, чем в прошлом году анало-
гичного периода", - заявил он.

"Это далеко не предел. Благо-
даря нашей общей работе, борьбе 

с коррупцией, те 25 млрд долл., ко-
торые мы получим от МВФ, пойдут 
не на социальные выплаты, а на 
покрытие нашего внешнего долга 
и стабилизацию наших золотова-
лютных доходов", - добавил он.

Напомним, ранее Президент 
Украины Петр Порошенко подпи-
сал закон Украины № 212-VIII "О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Украины" относительно 
расширения финансовых полномо-
чий местных бюджетов.

Джерело: http://goo.gl/UPNAAY
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