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КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

ЗА ПРОЗОРІ МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ!
ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ/ 05.2016

семінари, круглі столи

У м. Дніпро обговорили відкритість місцевого бюджету
як інструменту протидії корупції на локальному рівні
27 травня 2016 року у м. Дніпро
відбувся круглий стіл «Відкритість
місцевого бюджету як інструмент
протидії корупції на локальному рівні», який було організовано
ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань
регуляторної політики», ГО «Інститут Громадської Експертизи» та
ЦПГКІ «Тамариск».
Під час заходу аналітик ДОГО
«ДКЕЦРП» Валерія Юхно презентувала Результати громадського
моніторингу відкритості місцевого бюджету м. Дніпро. Оцінювання
проводилося за 5 окремими блоками:
-- планування та регламентування бюджетного процесу, зручність пошуку, ознайомлення
та поширення бюджетних документів, відкритість оцінок
бюджетної політики, складання ключових бюджетних документів;
-- розгляд проекту рішення про
бюджету та проекту Програми
соціального та економічного
розвитку на засіданнях профільної бюджетної комісії місцевої ради та на сесії місцевої
ради;
-- виконання бюджету, закупівлі
за бюджетні кошти;
-- звітування щодо виконання
місцевого бюджету, внесення
змін до бюджету;

-- стратегічні
впливають
політику.

документи, які
на
бюджетну

У своїй доповіді виконавчий
директор ГО «Інститут Громадської Експертизи» Олексій Літвінов
розповів про співпрацю громадськості із ЗМІ у протидії корупції на
локальному рівні. Також, О.Літвінов
зазначив, що відкритість місцевого
бюджету полягає не в оприлюднення самого тексту рішення про місцевий бюджет, а у відкритості для
громадськості процесу планування,
виконання та оцінювання місцевого бюджету, можливості надавати свої пропозиції, слідкувати за
їх врахуванням, бачити пропозиції
депутатів та інших громадян тощо.
У цьому контексті «цікавою» є спро-

ба Дніпропетровської міської ради
прийняти програму «Відкритий бюджет» вартістю близько 25 млн. грн.,
яка розрахована на 4 роки. Хоча в
Україні діють відповідні законодавчі
акти, які чітко вимагають прозорості
бюджетного процесу, у м. Дніпро на
цьому хотіли дати заробити одному
з комунальних підприємств.
Загальна кількість індикаторів,
за якими проводилося оцінювання
– 173. Максимальна кількість балів
– 173. За результатами оцінювання
відкритість місцевого бюджету у м.
Дніпро склала лише 24,5 бала, що
свідчить про високий рівень закритості бюджетного процесу на місцевому рівні.
Докладніше: http://goo.gl/hCkzd3

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

Наші гроші: як влада розвиватиме Черкаси цьогоріч?
Цього року на поліпшення міста
Черкаси владці витратять рекордну
суму – 368 мільйонів гривень. Для
порівняння, минулого року ця сума
становила майже вдвічі менше –
всього 188 мільйонів.
Після численних обговорень та
дискусій 15 березня міська рада затвердила "Програму соціально-економічного розвитку" на 2016 рік.
Через місяць після ухвалення документ із паперу починає втілюватися у
життя. Та новий міський голова Черкас Анатолій Бондаренко говорить,
що має намір у цьому році не лише
реалізувати ПСЕР-2016.

Їхній перелік затвердив виконавчий
комітет, а комунальники приступили
до роботи.
На поточний ремонт та обслуговування світлофорів із міського бюджету передбачили 3 млн 490 тис. грн.
На ремонт житлового фонду у
бюджеті передбачили 12 млн 687 тис.
грн. Зокрема, на реалізацію програми підтримки ОСББ спрямували 10,6
млн грн: 10 млн грн – на проведення
капремонтів, ще 600 тис. грн – для
відшкодування кредитних відсотків.

У 2016 році на ремонт доріг, тротуарів та східців у бюджеті передбачили рекордні 136 млн грн.

Черкаський тролейбусний парк
отримав довгождане оновлення, при
цьому не використавши жодної копійки із запланованих у бюджеті 17
млн. грн.

Цього року капітально ремонтуватимуть не лише черкаські дороги,
а й зупинки громадського транспорту. На це передбачено 2 млн грн. За ці
кошти планують оновити 43 зупинки.

На будівництво та ремонт фонтанів у Черкасах передбачено 2 млн
50 тис. грн, рекультивацію паркових
зон – 1 млн 500 тис. грн, реконструкцію вхідної групи в парк – 710 тис.

грн, реконструкцію доріжок і тротуарів у парках – 150 тис. грн.
У мерії кажуть: у галузі освіти,
культури та спорту чи не найбільше
об’єктів, тож за один рік відремонтувати всі не вдасться. Майже всі будівлі, що забезпечують навчальний
процес для освіти, спорту, культури,
потребують капітальних вкладень.
Утім цього року пріоритетними для
цієї галузі залишаються заходи з
енергозбереження (утеплення, заміна вікон), капітальний ремонт дахів,
ремонт фасадів.
Докладніше: http://goo.gl/6a3exU

В Україні пропонують приймати бюджет на три роки вперед
Виходячи з європейського досвіду, якісно підвищити ефективність,
обґрунтованість і передбачуваність
формування бюджету може середньострокове бюджетне планування,
введення якого є однією з вимог Угоди про асоціацію з ЄС.
Законодавча база впровадження середньострокового бюджетного планування існує досить давно.
Складання прогнозу бюджету на
наступні за плановим два бюджетні
періоди визначає ст. 21 Бюджетного
кодексу України, передає Нyser.
Першим стратегічним документом з наближення середньострокового бюджетного планування до

європейських вимог було прийняття
Концепції розвитку системи управління державними фінансами. На основі цього документа в 2013 році при
уряді Миколи Азарова затвердили
Стратегію розвитку системи управління державними фінансами. Однак
з тих пір ніяких зрушень в напрямку
впровадження середньострокового
бюджетного планування так і не відбулося. Зараз ця тема знову досить
часто піднімається на рівні керівництва Міністерства фінансів, причому
як колишнього, так і нового. Наталія
Яресько, яка покинула пост міністра
14 квітня, ще в грудні минулого року
заявляла, що з 2016 року хоче почати
практику формування бюджетів на
три роки вперед.

Новий міністр фінансів Олександр
Данилюк також за середньострокове планування. «Один з ключових
пріоритетів – домогтися якісної зміни бюджетного процесу. Бюджет на
2017 рік повинен бути принципово
іншим: максимально прозорим, відкритим. Нам необхідна робоча бюджетна декларація. Зараз ми її будемо
допрацьовувати і вносити в парламент. Потрібно перейти нарешті на
середньострокове – трирічне – бюджетування з чітким плануванням
за видатками, впроваджуючи відповідні підходи для міністерств і відомств», – заявив міністр в одному зі
своїх перших інтерв’ю.
Докладніше: http://goo.gl/iLS4Bk

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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Дніпропетровські депутати затвердили програму
"Відкритий бюджет"

У Дніпропетровську створять інтерактивний ресурс, за допомогою
якого можна буде відстежувати рух
коштів міського бюджету. Це – один
із пунктів програми «Відкритий
бюджет», яку міська рада ухвалила під час 8-ї сесії 18 травня. За неї
проголосували більшість депутатів,
присутніх у залі.
Програма розрахована на 4
роки. На її реалізацію необхідно 10
млн грн.

Депутат міськради Артем Хмельников наголосив на важливості
цієї ініціативи, адже бюджет міста
на Дніпрі – один з найбільших в
Україні. За його словами, мешканці
міста мають право знати, як він витрачається.
Ухвалення «Відкритого бюджету» стало одним із найважливіших
рішень цієї сесії. Під час брифінгу після завершення засідання
Дніпропетровський міський голова

Борис Філатов подякував колегам
за оперативну та виважену роботу.
«Сьогодні ми встановили рекорд
з нетривалості дискусій і швидко розглянули основні питання. Я
вдячний колегам, незалежно від
їхньої партійної та фракційної приналежності. Усі питання, внесені до
порядку денного, були ухвалені», –
сказав очільник Дніпропетровська.
Джерело: http://goo.gl/jTM7jo

Міністр фінансів обіцяє бюджетну революцію вже цього року

Міністр фінансів України Олександр Данилюк виступає за підготовку трирічного бюджету країни у
2016 році замість звичного державного кошторису на 1 рік.

Про це Данилюк заявив на форумі Free Market Road Show в Києві у
вівторок, передає "Інтерфакс-Україна". "Мій персональний KPI (Key
Performance Indicators, ключові показники ефективності, — "24") —
затверджуємо 3-річний бюджет в
цьому році", — наголосив він. Данилюк пояснює необхідність переходу до середньострокового
планування дефіцитом грошей та
необхідністю стратегічного планування витрат.

Чим менше грошей, тим краще
їх треба планувати, — пояснив він.
Міністр також зазначив, що в 2015
році податкова реформа була здійснена лише "наполовину", тому новому уряду необхідно довести її до
кінця. "Її треба продовжувати, але
вона повинна бути абсолютно відповідальною, щоб ми не створили
загрози для бюджету", — заявив
Данилюк.
Джерело: http://goo.gl/96ihj3

Коштів Вознесенського бюджету не вистачає…
Кожна територіальна громада має
свій власний бюджет –хто більший,
хто менший. Незалежно від розміру
бюджету, коштів все одно не вистачає, тому надзвичайно важливо аби у
процесі підготовки та виконання бюджету ми, громада міста Вознесенська,
пам’ятали декілька простих речей:

ними та виправданими, лише тоді
вони ефективні; по-третє, знання
породжують правильні рішення –
лише знаючи особливості бюджетної
системи,формування та витрачання
бюджету, можна впливати на місцевий розвиток та якість життя у громаді.

По-перше, «гроші йдуть до грошей», не вкладаючи кошти в розвиток, не варто сподіватись на їх зростання у майбутньому; по-друге,
хто копійку не цінує, сам і рубля не
вартий –витрати мають бути розум-

Саме про це йшла мова на першому засіданні робочої групи, яке
провела новостворена громадська
організація «Вознесенська асоціація
розвитку місцевої демократії», 25-26
травня 2016 року.

Члени робочої групи ознайомилися з презентацією «Що ми знаємо
про бюджет міста», обмінялися думками щодо цільового використання
коштів міського бюджету, висловили
свою думку щодо важливості участі
громадян в бюджетному процесі –
починаючи з формування запитів до
проекту бюджету на наступний рік,
участі в громадському обговорення
проекту міського бюджету та закінчуючи контролем громадськості за
його виконанням.
Докладніше: http://goo.gl/yQB1gv

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
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Шаг вперед — прыжок назад от эффективного
и прозрачного бюджета г. Николаева
Так движется в 2016 году николаевский городской совет, мэр и его
чиновники на пути к эффективному
и прозрачному бюджетному процессу по выводам мониторингового
исследования Фонда развития города Николаева (ФРГН) — участника всеукраинского «Партнерства за
прозрачные местные бюджеты».
Эксперты ФРГН при проведении в
2016 году своего очередного исследования поставили задачку узнать
как среагироваои николаевский горсовет, мэр и его чиновники на выводы прошлогодних общественных мониторингов ФРГН и его грантеров, а
также рекомендации Государствен-

ной финансовой инспекции в Николаевской области по результатам государственного финансового аудита
бюджетных программ в сфере благоустройства г Николаев за 2013-14
года и 9 месяцев 2015 года.
По итогам госаудита ГФИ в Николаевской области разработала
предложения по повышению эффективности выполнения бюджетных программ, которые направила
в начале января 2016г в департаменты ЖКХ и финансов горсовета.
По дальнейшим действиям местного самоуправления создалось впечатление, что новый мэр и городской

совет лишь стали на путь открытости и эффективности местного бюджета, и стоят как вкопанные и очарованные своим величием, вместо того,
чтобы идти по этому пути:
28.01.1016р сессия николаевского городского совета принимает решение № 2/26 «О городском
бюджете города Николаева на 2016
год, в которое вносит редкую по
своей абсурдности норму (п.3 текстовой части ), что по факту фактически отменяет программно-целевой метод в бюджетном процессе
Николаева.
Подробнее: http://goo.gl/XIrHjV

боротьба з корупцією

У Черкасах оглянули зупинки за майже 75 тис грн
чалися ще на етапі укладання договору.
Тоді як дата укладання договору залежить від дати реєстрації в казначействі.
– Ще на етапі укладання договору
до зупинок виїжджали спеціалісти,
аби сфотографувати і оцінити. А вже
після укладення договору залишається лише оформити і надрукувати звіт,
– пояснює процедуру Отрешко.

149 черкаських зупинок планують передати на баланс КП “ЧЕЛУАШ”, попередньо здійснивши
оцінку. Оцінка зупинок громадського транспорту обійшлася місту
у 74,5 тис. грн.

складений вже наступного дня
– 22 квітня. Як підприємці могли
оцінити 149 зупинок за 1 день, видання ІнфоМІСТ поцікавилося у
департаменті житлово-комунального господарства.

Прикметно, що договір із ПП
“АЖІО.”, яке здійснювало оцінку
зупинок, Черкаська міська рада
підписала 21 квітня, тоді як акт

За словами начальника управління вуличної інфраструктури
Сергія Отрешка, роботи з оцінки
майна велися довше, адже розпо-

Варто зазначити, що ТОВ “АЖІО”,
засновники якого спільні із ПП “АЖІО.”,
оцінювало техніку КП “ЧЕЛУАШ” перед
продажем на аукціоні та квартири, які
придбала ОДА та передала учасникам
АТО та їхнім родинам. Стосовно цих
двох справ наразі ведеться кримінальне провадження. Згідно рішень суду
правоохоронні органи мають право
доступу до документів із можливим
правом вилучення.
Докладніше: http://goo.gl/ij49Oj

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

Депутати пишуть прозорі правила планування
бюджету Тернополя
23 травня відбулось чергове
засідання постійної депутатської
комісії Тернопільської міської ради з
питань бюджету та фінансів.
Одне з питань, яке розглядалося, стосувалося прийняття бюджетного регламенту - документу, що
буде визначати певні правила всього процесу формування головного
фінансового документу міста, змін
до нього, контроль за його виконанням тощо. Також на засіданні комісії
її голова Ігор Турський і Назар Зелін-

ка презентували проект положення
про громадський бюджет (бюджет
участі) Тернополя.
Члени комісії позитивно сприйняли запропоновані ідеї і зараз кожен готує свої напрацювання, зауваження та пропозиції.
Щоб охопити більше коло зацікавлених осіб, експертів, активістів, комісія дала доручення
відповідному відділу опублікувати проект рішення на сайті міської
ради.

Для довідки: громадський бюджет – це бюджет участі, коли громада
отримує можливість активно впливати на розподіл частини фінансового ресурсу міського бюджету. Кошти бюджету участі розподіляються
на реалізацію громадських ініціатив
– проектів з поліпшення міського
середовища, запропонованих людьми.Це своєрідний грант із міського
бюджету, отриманий на вирішення
конкретних міських проблем.
Джерело: http://goo.gl/s0zUq9

Рада ухвалила закон про прозорі закупівлі
для оборонного комплексу
12 травня Верхова Рада ухвалила закон "Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг
для гарантованого забезпечення потреб оборони".
Цей документ визначає особливості здійснення
процедур закупівлі товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб оборони в особливий
період, у період проведення антитерористичної операції та у період запровадження надзвичайного стану.
Нормативно-правовий акт визначає окремий механізм відокремлення закупівель, робіт, товарів і послуг за відкритими торгами й оборонних закупівель.
Про це з трибуни Ради повідомив голова Комітету з
питань економічної політики Андрій Іванчук, передає
"Укрінформ". "Цей механізм полягатиме в тому, що при
плануванні закупівель замовниками, які застосовуватимуть цей закон, у річному плані закупівель інформація про оборонні закупівлі відображатиметься окремими позиціями. Тобто ми чітко розумітимемо, що на
оборону закуповують, а що ні", – зазначив Іванчук. Він
переконаний, що набрання чинності цим законом унеможливить маніпулювання державними закупівлями в
оборонному комплексі.
Норми закону застосовуватимуться Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх справ, СБУ,
Нацгвардією, Національною поліцією, Держприкор-

донслужбою, Службою зовнішньої розвідки, Державною службою спецзв'язку та захисту інформації,
Державною спеціальною службою транспорту, Державною службою з надзвичайних ситуацій, Управлінням державної охорони та іншими військовими
формуваннями, які здійснюють закупівлю для потреб
оборони в особливий період, період проведення АТО
чи запровадження надзвичайного стану, якщо вартість
товарів і послуг дорівнює або перевищує 200 тисяч
гривень, а робіт – 1,5 мільйона.
Депутати переконані, що набрання чинності цим
законом унеможливить маніпулювання державними
закупівлями в оборонному комплексі.
Джерело: http://goo.gl/4vRk7x

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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ProZorro, e-Data

ProZorro против коррупции на Украине:
философия прозрачности
На Украине создали уникальную
электронную систему госзакупок
ProZorro. Благодаря прозрачной
системе проведения тендеров уже
удалось сэкономить более миллиарда гривен.
В 2014 году, после победы Майдана, он вместе с другими общественными активистами и волонтерами решил положить этому
конец, разработав при поддержке
Transparency International систему
электронных государственных закупок ProZorro. Однако из волонтерского проект быстро превратился в
государственный. Сейчас им занимается министерство экономического развития и торговли Украины,
куда перешли работать и разработчики ProZorro.
В прошлом году проект опробовали на госучреждениях, которые
добровольно решились проводить
госзакупки через прозрачную электронную систему. С апреля 2016
года соответствующим законом
обязали все центральные органы исполнительной власти и монополистов проводить госзакупки только
через ProZorro. Второй этап начнется 1 августа 2016 года, когда и органы местной власти будут обязаны
проводить тендеры исключительно
через эту электронную систему.
Философия прозрачности
Изучив опыт Грузии и Португалии, украинские разработчики создали свою уникальную трехкомпонентную систему электронных
тендеров, в которой участвует государство, IT- бизнес и общество. У
каждого своя роль в этом процессе.
Государство дает возможность компаниям-поставщикам заработать,

участвуя в гостендерах, при этом
получает качественные товары, услуги и работы по наименьшей цене,
которая определяется автоматически в ходе электронных аукционов.
Главный принцип ProZorro — "все
должны видеть всё". "Вся информация полностью открыта для каждого. Не нужны никакие запросы,
просто зашли на сайт (prozorro.gov.
ua) , где все доступно и понятно, посмотрели и сделали выводы, куда
идут ваши налоги", - рассказал DW
заместитель министра экономического развития и торговли Украины
Максим Нефёдов, в прошлом общественный активист, один из разработчиков системы ProZorro.
Ставка на конкуренцию
По словам Нефёдова, для предоставления участникам торгов
своих веб-площадок, через которые
совершаются электронные госзакупки, подали заявки на аккредитацию 15 IT-компаний. 7 из них уже
работают. "Они делают рассылки,
клиентскую базу и заинтересованы
привлекать как можно больше компаний-поставщиков принимать участие в системе госзакупок на своих
веб-площадках. Так создается конкуренция, а значит и снижение цен
и лучшее качество", - говорит Нефёдов.
При этом он отмечает, что доступ
поставщиков к базе данных электронных тендеров через какую-либо веб-площадку унифицирован и
составляет в зависимости от суммы
закупки от 7 до 700 гривен за одно
поданное на конкурс предложение.
Он убежден, что онлайн-доступ
к государственным закупкам стимулирует развитие малого и среднего

бизнеса на Украине. "Если у вас небольшое предприятие во Львове, то
принять участие в тендере в Одессе
раньше физически было невозможно, поскольку нужно было сначала
поехать туда, посмотреть список
тендерной документации, собрать
всю документацию, отправить курьером, присутствовать на раскрытии тендерных предложений. Сейчас для этого нужен просто доступ
в интернет с компьютера или даже
смартфона", - утверждает Нефёдов.
Перспективы для себя в работе
ProZorro увидели и большие международные компании. Например,
работающая с 2003 года на украинском рынке компания "МЕТРО Кеш
энд Керри Украина", только сейчас
решилась принять участие в государственных закупках через электронную систему ProZorro и сразу
же выиграла два тендера министерства обороны Украины на поставку
продуктов питания в военные части
в Одессе и во Львове. Общая сумма
двух контрактов составляла около
7,5 миллионов гривен.
На данный момент через систему
публичных закупок ProZorro провели 87 тысяч тендеров, в результате
которых в госбюджете сэкономили
1,35 миллиарда гривен.
Источник: http://goo.gl/9Sogef

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.

7

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

ProZorro, e-Data

Система ProZorro выиграла престижную международную премию
Украинская система электронных закупок ProZorro победила в
World Procurement Awards 2016.
"ProZorro победила в самой престижной международной премии
в сфере закупок - World Procurement Awards 2016! Украинская система признана миром! Поздравляю всю команду ProZorro и всех, кто
помогал, верил и боролся!", - написал заместитель главы Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив.
Источник: http://goo.gl/H5Lu97

Чи все ProZorro на Полтавщині?
На Полтавщині вже рік систему
ProZorro курує ГО «Інститут аналітики на адвокації». Її керівник Юрій Нестуля багато знає про тих, хто активно міняє підхід до торгів або ж пасе
задніх.

охочий може подивитися викладені
документи, а це не всіх замовників
влаштовує: у більшості випадків тоді
випадають відкати. По-друге, чиновники звикли до старої системи і не
хочуть вчитися новому.

— На жаль, загалом державні,
комунальні установи, органи влади
не поспішають переходити на «нові
рейки» при проведенні тендерів.
По-перше, у системі ProZorro кожен

Незрозуміла ситуація із ProZorro
— у Полтаві. Рішення щодо впровадження такої системи при проведенні
тендерів депутати проголосували на
позаминулій сесії. Але воно до сих пір

не викладене на сайті і не підписане
мером Олександром Мамаєм. Хоча
підрозділи міськвиконкому потроху
включаються у нову для себе роботу. Депутат Полтавської міської ради
Юліан Матвійчук стверджує: «Після
1 серпня, коли закупівлі будуть тільки електронними, ми дізнаємося багато неприємно-цікавого про нашу
міську владу».
Докладніше: http://goo.gl/osivGP

Як у Сумах обходять ProZorro
24 лютого після бурхливого обговорення Сумська міська рада мінімально можливими 22-ма голосами
прийняла рішення про впровадження
в місті закупівель з використанням системи ProZorro. Рішення мало вступити
в силу 1 квітня цього року і розповсюджуватися на всі закупівлі коштом міського бюджету, дорожчі за 20 тис. грн.
Не голосували за це рішення фракції
"Батьківщина" (за вийнятком Володимира Никоненка та Оксани Кубрак)
та, звісно, Опоблок.
Протидію цьому рішенню почали чинити «Батьківщина» (що
зрозуміло, оскільки кістяк фракції

складають керівники комунальних
підприємств, для яких прозорі закупівлі – удар по власній кишені) та,
несподівано, «Самопоміч».
Представники фракції «Самопоміч» зареєстрували проект рішення
про положення щодо використання
системи ProZorro комунальними підприємствами та іншими розпорядниками бюджетних коштів в нашому місті. Саме по собі це позитивно,
але, як кажуть, добрими намірами
вимощена дорога до пекла. Які ж
були реальні наслідки цього кроку?
Докладніше: http://goo.gl/zFTe67

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 Черкаській міськраді досягли компромісу щодо запровадження
системи держзакупівель "Прозоро"
У Черкаській міській раді представники громадськості та влади
досягли порозуміння у питанні
впровадження системи електронних закупівель "Прозоро". Про це
на прес-конференції повідомив секретар міськради Олександр Радуцький.
Так, місто Черкаси планує запровадити систему "Прозоро" для
дотендерних закупівель. Зокрема,
систему використовуватимуть під
час закупівлі товарів і послуг від 30
тисяч гривень, закупівля робіт - із

100 тисяч гривень. Окрім того, на
закупівлю послуг та товарів дається термін 14 днів, а для початку
робіт — 28 днів.

вважаю, що ми повинні докласти
максимум зусиль, для прозорості
роботи міськради", -зазначив Олександр Радуцький.

За словами Олександра Радуцького, міська влада завжди підтримувала прозорість використання
бюджетних коштів.

Тепер узгоджений проект рішення про "Прозоро" обговорюватиметься в бюджетній комісії, потім
за нього голосуватимвть депутати
міської ради. Додамо, що у міськраді створять комісію, яка контролюватиме застосування системи
прозоро у Черкасах.

"Ми досягли згоди з двох проектів щодо системи: від депутата
міськради Олексія Романова та
департаменту економіки та розвитку Черкаської міськради. Тому

Джерело: http://goo.gl/gEH9xv

Понад третина розпорядників вже працює на порталі "Є-Дата"
Єдиний веб-портал використання публічних коштів «Є-Дата»
продовжує поповнюватися відкритими даними про витрати державних коштів. 37% розпорядників
бюджетних коштів вже створили
свої службові кабінети на порталі
і внесли понад 4,3 млн договорів,
додаткових угод, актів та звітів.
Міністерство фінансів продовжує впроваджувати революційну

IТ-платформу – портал «Є-дата»,
що дозволяє у режимі реального часу отримати достовірну інформацію щодо всіх державних
транcакцій.
Відповідно, кожен громадянин
може легко та оперативно відслідковувати платежі всіх державних
органів та підприємств, адресата
державних коштів, їх призначення
та суми тощо.

Наразі на порталі «Є-Дата»
вже працює понад третина розпорядників, які оприлюднили понад
4,3 млн документів. При цьому 19
розпорядників внесли на портал
понад 4 тисячі документів кожен,
що сумарно становить близько
2,5% від загальної кількості оприлюдненої на порталі звітності.
Докладніше: http://goo.gl/3cvN2v

З PROZORRO бюджет Вінниччини став ощадливим
В результаті запровадження
системи електронних закупівель
PROZORRO за 1 квартал 2016 року
обласний бюджет зекономив 1,4
млн грн, або 13,5%.
Про це повідомляє департамент
інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА за
інформацією першого заступника
директора Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Надії Насіковської.

«За І квартал 2016 року установами, які фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету, проведено
472 електронних закупівлі, — повідомила посадовець. — При цьому
заплановані видатки становили 10,3
млн. грн., фактичні видатки за договорами — 8,9 млн грн. Тож економія
коштів становить 1,4 млн грн., або
13,5%», — повідомила Надія Насіковська.
Голова ОДА Валерій Коровій підкреслив, що «ця програма відсікає

все те, на чому раніше могли заробити «нечисті на руку» підприємці» і
закликав запроваджувати ефективні прозорі закупівлі. Найбільша економія коштів забезпечена при електронних закупівлях канцтоварів,
паперу - 16,1% - 51,0%, поліграфічної
продукції, буклетів - 12,0% - 48,8%,
товари побутової хімії, дезінфікуючих та миючих засобів - 25,3%
- 47,2%; продуктів харчування, хлібобулочних виробів - 20,0% - 39,3%.
Докладніше: http://goo.gl/0wBGPv

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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Серед головних досягнень Львову у сфері електронного
врядування — "Відкритий бюджет" і ProZorro
Більш ніж 50 електронних послуг, відкритий бюджет, понад 100
закупівель у системі ProZorro та 1,5
тис. виданих карток мешканця –
лише частина того, що було зроблено у Львові торік у рамках Програми
цифрового перетворення.
Основні результати діяльності у
Львові як електронному місті, а також плани щодо майбутніх проектів
презентували сьогодні у Львівській
міській раді Надзвичайному і Повноважному послу США в Україні, журналістам та громадськості.

«Зараз ми маємо результати
дуже важливої спільної праці в
плані більшої прозорості, – зазначає міський голова Львова Андрій
Садовий.
– Сьогодні разом з нами Посол
США – Джеффрі Пайєтт, а також
директор з інновацій у Львові Яніка
Мерило, яка дуже багато працює
для того, аби увесь той великий
досвід, який є в багатьох європейських країнах та у Сполучених Штатах, був активований в Україні та у
Львові зокрема».

Серед інших «електронних»
досягнень міста:
-- можливість переглядати засідання депутатських комісій в
режимі он-лайн;
-- 150 точок безкоштовного Wi-Fi
по місту;
-- перші електронні вибори під
час другого туру виборів мера
Львова (Львів був єдиним
містом, де оцифрували та опублікували 100% протоколів
через систему «Е-вибори»).
Детальніше: http://goo.gl/0CJco0

E-Data: контроль за державними витратами
стане прозорішим
Проект
«E-Data»
спростить
управління державним фінансуванням і зробить його більш відкритим.
Перший
заступник
міністра
фінансів України Оксана Сергіївна
Маркарова підкреслила переваги
«E-Data» і зазначила, що сервіс допоможе керівникам міністерств складати звіти і контролювати фінансування.
За її словами, у нас уже були
спроби впроваджувати системи
електронного документообігу в різних міністерствах, але там використовувалися різні системи. «І дуже
прикро бачити, як з електронного
документа друкується паперова копія, щоб передати в іншу інстанцію,
в якої встановлена не така система.
Тому що це знецінює саму систему і
не зменшує витрати, хоча задля цього її і встановлювали», — зазначила
вона.
Тобто зараз, за словами Оксани
Сергіївни, ці установи мають свої

бази даних і не мають доступу один
до одного. ДФС, наприклад, змушена писати запити до Мінфіну та інших установ, щоби перевірити, чи
немає порушень у фінансовій сфері.
На вирішення цієї проблеми, зокрема, орієнтована концепція створення
інформаційно-аналітичної системи
«Прозорий бюджет», публічна частина якої — «Бюджет для громадян» — буде доступною для користувачів до початку жовтня.
«Що таке «Прозорий бюджет» та
його концепція? Ми хочемо всі фінансові дані, які є в нашій системі, завести в одне місце, куди вони будуть
стікатися, зберігатися і оброблятися. І Міністерство фінансів, і ДФС, і
ДКСУ, і ProZorro, і Національний банк
України будуть підключені до цієї
системи», — пояснює Оксана Маркарова. — Ми хочемо, щоб той єдиний
кабінет на «Е-Data», в який зараз завантажується інформація розпорядниками і одержувачами бюджетних
коштів, став єдиним сервісним кабінетом, який дозволятиме, напри-

клад, проводити тендерні закупівлі
на ProZorro. Це дозволить «зв'язати»
конкретну бюджетну програму, тендер, укладений договір і проплати,
які будуть за ним потім здійснені. В
ідеалі сюди буде зав’язана і податкова звітність, і планування бюджету, і
система KPI, тобто всі зобов'язання і
послуги, які є у розпорядників».
За словами першого заступника
міністра фінансів, проект «Е-Data»
вже показав свою ефективність.
«Конкретний результат номер один
від реалізації проекту «Е-Data» – безпрецедентна прозорість в державних фінансах» — зазначила Оксана
Сергіївна.
За її словами, навіть якщо це не
дозволяє зловити за руку кожного корупціонера, сам факт того, що
кожна трансакція наступного дня
буде відома всій країні, вже зупиняє
багатьох від прийняття необґрунтованих рішень.
Докладніше: http://goo.gl/Sfn7oT

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

Запорізька міськрада візьметься за екомоніторинг
та прозорий бюджет
На черговій сесії Запорізької міськради, що відбудеться у середу, 25
травня, депутати планують розглянути майже чотири десятки рішень.
Зокрема, обранці затверджуватимуть
нові кандидатури до складу виконавчого комітету, що запропонував
міський голова Запоріжжя Володимир Буряк, вноситимуть зміни до переліку об’єктів комунальної власності,
що підлягають приватизації, розглядатимуть проекти про Прозорий

бюджет Запоріжжя та Громадський
бюджет, створюватимуть комунальне підприємство, що покликано замінити "Основніє", вирішуватимуть, чи
повертати в Запоріжжя пересувну
лабораторію моніторингу довкілля.
А також сприятимуть місцевим ініціативами та боротьбі зі щурами. Пленарне засідання розпочнеться об
11:00.
Джерело: http://goo.gl/K8Uqsj

В Дніпрі обговорять відкритість місцевого бюджету
як інструменту протидії корупції на локальному рівні
місцевого бюджету, виконання та
звітування за участю громадян. Зокрема, свої доповіді представлять:
Андреєв
Олексій,
голова
Дніпровської обласної громадської організації “Дніпропетровський
координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики”.

«27» травня 2016 року об 11:00
у приміщенні ЦПГКІ “Тамариск”, що
за адресою: м. Дніпро, пр. Кірова
22, відбудеться круглий стіл “Відкритість місцевого бюджету як інструмент протидії корупції на локальному рівні”. Організаторами
круглого столу є ДОГО «Дніпропетровський координаційно-експертний центр з питань регуляторної
політики», ГО «Інститут Громадської Експертизи» та ЦПГКІ «Тамариск».
Круглий стіл проводиться в рамках ініціативи “Громадянське су-

спільство та ЗМІ — за прозорі місцеві бюджети!”, що виконується
Одеською обласною організацією
“Комітету виборців України”, Фундації “Відкрите суспільство» та громадським партнерством “За прозорі
місцеві бюджети!” за фінансової
підтримки Європейського союзу та
Посольства Фінляндії в Україні”. Під
час заходу відбудеться громадське
обговорення результатів аналізу та
моніторингу відкритості бюджетного процесу у Дніпровській міській
раді, виявлення проблемних питань
та вироблення рекомендацій з удосконалення як процесу розробки

Юхно
Валерія,
аналітик
Дніпровської обласної громадської організації “Дніпропетровський
координаційно-експертний центр з
питань регуляторної політики”.
Літвінов Олексій, виконавчий
директор громадської організації
“Інститут Громадської Експертизи”.
До участі у заході запрошуються представники засобів масової
інформації, громадські активісти та
всі зацікавлені особи. Реєстрація на
захід за посиланням.
Контактна інформація: Андреєв
Олексій, (066) 77-66-456, dcecrp@i.
ua, www.dcecrp.ho.ua
Джерело: http://goo.gl/umXe47

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.

