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Одеська обласна організація

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!
ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 02.2015

Круглі столи, семінари

Як кіровоградці в Одесі вчились на прозорість
місцевих бюджетів впливати
Під час тренінгу в Одесі експерти
з Бюро аналізу політики (м. Суми) та
Одеської обласної організації ВГО
“Комітет виборців України” навчили
учасників контролювати формування та використання коштів місцевих
бюджетів.
Тренінг проводився в рамках
проекту Громадянське суспільство
та медіа за прозорі місцеві бюджети, який здійснюється Одеською
обласною організацією ВГО “Комітет виборців України” в партнерстві
з Transparency International – Україна
за підтримки Посольства Фінляндії
та Європейського Союзу.
“Тренінг зрештою допоможе
місцевим громадам навчитися,
як підвищити рівень громадської
участі в формуванні та використанні місцевих бюджетів. Ми сподіває-

мось, що це допоможе зробити місцеві бюджети більш прозорими”,
- відзначив Анатолій Бойко, Голова
Одеської обласної організації ВГО
“Комітет виборців України”.
Учасники опанували основи
аналізу формування та використання коштів місцевих бюджетів, засади ефективної адвокації та кампаній
з інформування громадськості, а
також особливості проведення адвокаційних кампаній в Україні. На
додаток, учасники тренінгу навчились тому, як формувати громадську думку щодо місцевої бюджетної
політики, створювати експертні
спільноти та лобістські групи.
На завершення тренінгу було
оголошено конкурс локальних проектів, які направлені на моніторинг
рівня доброчесності та прозорості

місцевих бюджетів, а також проведення кампаній адвокації та інформування громадськості. В рамках
конкурсу буде відібрано 15 проектів
з 15 громад, які будуть здійснюватись протягом року: з березня 2015
року по березень 2016 року. Громадськість зможе слідкувати за здійсненням проектів через партнерські
ЗМІ. Також громадяни будуть мати
змогу взяти участь в публічних заходах, передбачених проектами.
Докладніше: http://goo.gl/DwMlzw

В Одесі громадські активісти та журналісти вчились впливати
на прозорість місцевих бюджетів
12-15 лютого 40 громадських
активістів та журналістів з 17 областей України покращили свої
навички в моніторингу прозорості
місцевих бюджетів.

даток, учасники тренінгу навчились
тому, як формувати громадську думку щодо місцевої бюджетної політики, створювати експертні спільноти
та лобістські групи.

“Тренінг зрештою допоможе
місцевим громадам навчитися,
як підвищити рівень громадської
участі в формуванні та використанні місцевих бюджетів.

Учасники опанували основи
аналізу формування та використання коштів місцевих бюджетів, засади
ефективної адвокації та кампаній з
інформування громадськості, а також особливості проведення адвокаційних кампаній в Україні. На до-

На завершення тренінгу було
оголошено конкурс локальних проектів, які направлені на моніторинг
рівня доброчесності та прозорості
місцевих бюджетів, а також проведення кампаній адвокації та інформування громадськості.

Ми сподіваємось, що це допоможе
зробити місцеві бюджети більш прозорими”, - відзначив Анатолій Бойко, Голова Одеської обласної організації ВГО “Комітет виборців України”.
Докладніше: http://goo.gl/KJAtMP

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 Кабміні «розсекретили» зарплату Яценюка
Прем'єр попросив перерахувати йому зарплату за
січень і зменшити її майже на дві тисячі. У січні цього
року прем'єр-міністрові Арсенію Яценюку нарахували
8526 гривень зарплати. Про це повідомила прес-служба Кабінету міністрів на запит "Українських новин".
Главі уряду була нарахована за січень зарплата в
розмірі 8526 грн, із яких посадовий оклад становить
6640 грн. Однак Яценюк подав заяву про перерахунок
йому зарплати за січень і встановленні її в розмірі посадового окладу.
Віце-прем'єр-міністру - міністру культури В'ячеславу
Кириленку та міністру Кабміну Ганні Онищенко в січні
було нараховано по 8526 гривень зарплати (з них 6 109
грн - посадовий оклад). Віце-прем'єр і міністр Кабміну також подали заяви про перерахунок їм зарплати за січень.
Заробітна плата міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі за грудень 2014-го становить 5312,17 грн.

Нагадаємо, 14 лютого Кабмін обмежив розмір зарплати членам уряду та керівникам центральних органів виконавчої влади у розмірі виключно посадового
окладу в 2015 році.
Джерело: http://goo.gl/z1jwBk

Бюджет Николаева 2015: реформы vs. имитация?
16 января был принят бюджет
нашего города. Правда, принимали его не так гладко, как бюджет
области. У меня создалось впечатление, что это связано с тем,
что бюджет области принимали
первым и чуть ли не в экстренном
порядке. Депутаты, принимавшие
его, толком не успели с ним ознакомиться – 35 различных документов и приложений нужно было как
минимум прочитать. А еще сопоставить цифры, разобраться, на
какие именно цели будут выделены средства, к примеру, в рамках
программы стабилизации и социально-экономического развития территорий. И все это в очень
сжатые сроки. Поэтому областной
бюджет был принят быстро и без
поправок относительно первоначального проекта.
Действующая власть, как и в
случае с областным бюджетом,
выражала восторг и оптимизм по

поводу замечательного городского бюджета. Какой этот самый
бюджет возросший, социальный,
прогрессивный.
«Оппозиционный блок» парировал, что при возросшем почти
в 2,5 разе курсе гривны к доллару
США (ну ладно, в 2 раза, если смотреть на официальный курс НБУ)
бюджет города не то, что не вырос,
а сократился чуть ли не в 2 раза.
Да и к самой структуре затрат есть
большие вопросы.
Бюджет таки приняли, правда,
с поправками. Некоторые поправки откровенно изумили: в сферах
образования и культуры увеличили финансирование в общей
сложности на 25 млн. грн (относительно первоначального проекта),
при этом общая сумма расходов...
тадам... осталась без изменения,
при том, что сокращения по другим статьям не произошло. Моя

учительница математики утверждала, что так не бывает, но она наверное не сталкивалась с процессом
проектирования бюджета...
Итак, чего же горожанам ждать
в этом году от бюджета Николаева.
Доходы вырастут с 1761 до 2074 млн.
грн, то есть на 17,7% относительно
проекта бюджета, принятого год
назад. Расходы города так же возрастут на те же 17,7% с 1754 до 2066
млн. грн. Вроде и цифра большая, но
если пересчитать, то выйдет по 4180
грн на 1 жителя в год. То есть 11,50 в
день.
Детальніше: http://goo.gl/3HRf48

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.

3

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

місцеві бюджети

Виборчий бюджет – 2015.
Або чому дахи й фасади ремонтують не всім.
Містечка такі, як Здолбунів,
мають незначну кількість багатоповерхових забудов і, відповідно,
більше так званого «приватного
малоповерхового сектору». Однак
правила витрачання коштів на різні
будинки в нас різні. Маємо багатоповерхівки, які знаходяться на балансі будинкоуправління, а отже,
у власності міста, є будинки, які
жителі взяли на баланс товариств
співвласників багатоквартирного
будинку, і приватні будинки, що є у
власності конкретних осіб.
Щороку приймається програма
капітальних ремонтів, де заплановані витрати на ремонт балконів,
фасадів, покрівель, але лише бу-

динків, що на балансі КП МБУ чи
ОСББ. На 2015 рік заплановано для
міських будинків і будинків ОСББ ремонт фасадів на 40 тисяч, покрівель
на 760 тисяч, балконів на 109 тисяч,
комплексних ремонтів будинків на
134 тисячі, або разом на 1 млн. 43 тисячі гривень.
На приватні будинки – жодної
копійки. Ви здивовані: так на них же
ніхто ніколи не виділяв коштів, вони
ж самі ремонтують свої дахи, фасади, загорожі, прибирають біля себе,
сніг розчищають. Ну, все чи майже
все, як господарі у селі біля своїх
обійсть. А живуть у місті й є такими
ж мешканцями, як і ті, хто живе у багатоповерхівках.

Коли використовуються міські
кошти на ремонт вулиць – це зрозуміло, ними всі ходять або їздять.
Те ж із вуличним світлом, облаштуванням парків, зон відпочинку. А
чому в ремонті помешкань одним
ремонтують, в т.ч ОСББ, будинки
яких вже не належать місту так
само, як і приватні малоповерхові
будинки, а їм за бюджетні кошти
ремонтують будинки. З точки зору
справедливості мають або ремонтувати всім, або нікому, або одним
– аргументований (кому й чому)
ремонт дахів, а решта мають отримати інші бюджетні бонуси навіть
на конкурсній основі.
Детальніше: http://goo.gl/qQT9L9

Бюджет Запорожской области увеличился на 0,5 млрд грн
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