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Эксперты казначейства США провели уникальный тренинг для 
работников Министерства финансов Украины

31 мая и 1 июня для работников 
Министерства финансов Украины 
состоялся тренинг по оптимизации 
эффективности расходов государ-
ственного бюджета и ключевых по-
казателей эффективности (КРИ). Об 
этом сообщили на официальном сай-
те Кабинета министров Украины.

Семинар провели консультанты из 
офиса технической помощи Казна-
чейства США Кевин Клогерти и Кен 
Торп.  Тренинг по оптимизации эф-
фективности бюджетных расходов 

на основе внедрения системы КРИ 
состоялся в Украине впервые. Тре-
нинг проходил в рамках реализации 
концепции «Прозрачный бюджет» 
проекта Е-Дата, которая была утвер-
ждена Правительством Украины 11 
февраля 2016.

Эксперты из Казначейства США 
отмечают, что в Украине слишком 
много показателей эффективности, 
и они не унифицированы, а это несет 
определенные угрозы для качества 
оценки эффективности управленче-

ских решений. «Чтобы проанализи-
ровать такое большое количество 
показателей, нужно много времени. 
Поэтому на каком-то этапе может 
произойти потеря прозрачности ин-
формации, поэтому обществу трудно 
оценить, какую пользу и эффектив-
ность несут имеющиеся системати-
зированы и несогласованные КРИ 
для работы государственных органов 
», - отметил Кен Торп.

Докладніше: http://goo.gl/VYMlXs

Одесса получила минимальные показатели в индексе 
прозрачности-участия-добропорядочности местных бюджетов

16 июня Одесская областная 
организация ВОО «Комитет из-
бирателей Украины» презентова-
ла результаты измерения Индекса 
прозрачности, участия и добропо-
рядочности бюджетного процес-
са города Одессы. Оценку уровня 
обеспечения высоких стандартов 
прозрачности, участия и добро-

порядочности на местном уровне 
прошли 17 украинских городов.

По результатам измерения 
уровня обеспечения прозрачно-
сти, участия и добропорядочности 
в бюджетном процессе г. Одессы, 
Одесский городской совет и его ис-
полнительные органы набрали 67 
баллов из 173 возможных и заняли 
четвертое место среди 17 украин-
ских городов, которые принимали 
участие в оценке.

Именно по показателям про-
зрачности Одесса и заняла высо-
кие позиции (второе место среди 
других городов). По показателям же 
привлечения граждан или их уча-
стия Одесса, наоборот, занимает 
низкие позиции среди украинских 

городов, в которых осуществля-
лось аналогичное оценивания (10 
место из 14 по результатам оценки), 
поскольку привлечение к участию 
граждан в рамках бюджетного про-
цесса в г. Одесса ограничивается 
лишь частично обеспеченной воз-
можностью присутствия на пленар-
ных заседаний сессий городского 
совета.

По показателям добропорядоч-
ности Одесса вместе с Киевом и 
Сумами заняла второе место (всего 
украинские города разделились на 
9 мест, впрочем, так и не достигнув 
высоких показателей по этому на-
правлению).

Докладніше: http://goo.gl/r5IPUr
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У Здолбунові презентували результати моніторингу Індексу 
прозорості-участі та доброчесності місцевих бюджетів

семінари, круглі столи

17 червня «ЗЕОН» оприлюднив 
результати оцінювання плануван-
ня та регламентування бюджетної 
політики, стратегічних, соціаль-
но-економічних та бюджетних до-
кументів м. Здолбунів за критеріями 
прозорості, участі та доброчесності.  
За результатами дослідження, 
Здолбунів набрав 27,5 балів із 173 
можливих, що складає 15,9% від їх 
загальної кількості і зайняв 15 пози-
цію серед 17 українських міст.

Загальною тенденцією, яка ха-
рактерна для м. Здолбунів, є практи-
ка надання невичерпної та неповної 
інформації про минулу, поточну та 

прогнозовану на майбутнє бюджетну 
політику. Така ситуація не забезпечує 
принципу прозорості та підзвітності 
міської ради, ускладнює незалежний 
аналіз бюджетної політики зі сторони 
громади та підриває довіру до бюд-
жетної та фіскальної політики місце-
вої влади. В місті Здолбунів забезпе-
чено не високий показник залучення 
громади до бюджетного процесу. 

Докладніше: http://goo.gl/Ht331y

Громадськості представлено результати оцінювання 
бюджетної політики Чернігівської міської ради

6 червня в приміщенні Громад-
ського прес-центру «Ініціатива»  
відбулася прес-конференція «Міс-
це Чернігівського бюджету серед 
прозорих та доброчесних», органі-
затором якої виступив Поліський 
фонд міжнародних та регіональних 
досліджень. 

«Результати проведеного до-
слідження місцевих бюджетів для 
міської влади не стали найкращи-
ми, однак Чернігів займає серед-

ню позицію порівняно з іншими 
містами-учасникам, − зазначила 
керівник проекту Ольга Рись. − У 
цілому, міська бюджетна політика 
за різними критеріями була оцінена 
в 50 балів із 173, що складає 28,9% 
загального рейтингу. Це дозволило 
посісти 8 місце серед 17 можливих». 

Виступаюча підсумувала, що 
бюджетний процес відповідає 
«мінімальному рівню» забезпечен-
ня Прозорості, Участі та Доброчес-

ності міського бюджету відповідно 
до запропонованої методології.

Детальніше: http://goo.gl/Sqoxa9

У Дніпрі були презентовані результати громадського 
моніторингу відкритості місцевого бюджету

15 червня 2016 року у м. Дніпро 
відбулася прес-конференція «Від-
критість бюджету міфи та реаль-
ність», яка була проведена ДОГО 
«Дніпропетровський координацій-

но-експертний центр з питань ре-
гуляторної політики». 

За результатами дослідження, 
м. Дніпро набрав 24,5 бали із 173 
можливих, що складає 14,2% від 
загальної кількості балів і зайняв 16 
позицію серед 17 українських міст 
що свідчить про високий рівень за-
критості бюджетного процесу на 
місцевому рівні.

У своїй доповіді директор ДОГО 
«Дніпропетровський координаційно 

– експертний центр з питань регуля-
торної політики» Олексій Андрєєв, 
та аналітик центру  Юхно Валерія 
зазначають, що відкритість місцевого 
бюджету полягає не в оприлюднення 
самого тексту рішення про місцевий 
бюджет, а у відкритості для громадсь-
кості процесу планування, виконання 
та оцінювання місцевого бюджету, 
можливості надавати свої пропозиції, 
слідкувати за їх врахуванням, бачити 
пропозиції депутатів тощо.

Докладніше: http://goo.gl/KoMdUa
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Сєвєродонецьк посів 7 місце у рейтингу 
прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів

ГО «Кризовий медіа-центр «Сівер-
ський Донець» оприлюднила резуль-
тати оцінювання планування та ре-
гламентування бюджетної політики, 
стратегічних, соціально-економічних 
та бюджетних документів м. Сєвєро-
донецька за критеріями прозорості, 
участі та доброчесності. 

За результатами дослідження, 
Сєвєродонецьк набрав 51,5 бали із 
173 можливих, що складає 28,8% 
від загальної кількості балів і зай-
няв 7 позицію серед 17 українських 

міст. Це відповідає «обмеженому 
рівню» забезпечення бюджетної 
Прозорості, Участі та Доброчес-
ності, і є дещо вищім за середньо-
зважений показник в 47,4 балів.

За результатами оцінювання ГО 
«Кризовий медіа-центр «Сіверсь-
кий Донець» підготував  рекомен-
дації міському голові Сєвєродо-
нецька та Сєвєродонецькій міській 
раді. Рекомендації в першу чергу 
стосуються розвитку можливостей 
участі громади у визначенні пріо-

ритетів бюджетного фінансування 
та забезпечення прозорості бюд-
жетних закупівль.

Докладніше: http://goo.gl/dR6c47

Ізмаїл посів 11 місце у рейтингу 
прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів

Черкаси посіли 6 місце у рейтингу 
прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів

На заключній прес-конференції 
18 червня 2016 р. в м. Ізмаїлі, Гро-
мадська організація «Регіональний 
аналітичний центр» оприлюднила 
результати оцінювання плануван-
ня та регламентування бюджетної 
політики, стратегічних, соціаль-
но-економічних та бюджетних до-
кументів м. Ізмаїла за критеріями 
прозорості, участі та доброчес-
ності.

Голова організації «Регіональ-
ний аналітичний центр» Світла-

на Гудь вважає, що в м. Ізмаїл за 
наявності політичного бажання 
та використання сформованих в 
рамках Індексу  пропозицій, мож-

на значно покращити ситуацію із 
впровадженням принципів прозо-
рості, участі та доброчесності щодо 
соціально-економічних та бюджет-
них документів, які є основою міс-
цевої політики, що, зрештою, вигід-
но і місцевій владі, яка таким чином 
може краще зрозуміти потреби гро-
мадян, налагодити з ними співпра-
цю та підвищити довіру до прийня-
тих рішень.

Докладніше: http://goo.gl/0NPlJe

КМГО «Молода Черкащина» 
оприлюднила результати оцінюван-
ня планування та регламентування 

бюджетної політики, стратегічних, 
соціально-економічних та бюджет-
них документів м. Черкас за кри-
теріями прозорості, участі та добро-
чесності. 

За результатами дослідження, 
Черкаси отримали 64,5 бали із 173 
можливих, що складає 37,3% від 
загальної кількості балів і зайняв 6 
позицію серед 17 українських міст.  

За критерієм ПРОЗОРОСТІ Черка-
си отримали 37,1%, що відповідає 
мінімальному рівню. За критерієм 
УЧАСТІ Черкаси досягли «обме-
женого рівня», забезпечивши ви-
конання 47,5% критеріїв цього 
розділу. Рівень ДОБРОЧЕСНОСТІ за 
результатами дослідження  виявив-
ся «незадовільним» - 19%.

Докладніше: http://goo.gl/xRG5LY
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Чернівці – лідер за індексом 
прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджеті

З серпня 2015 по квітень 2016 
року в 17 містах України громад-

ським партнерством «За прозорі 
місцеві бюджети!» проводилась 
оцінка прозорості, участі та добро-
чесності місцевих бюджетів.

Відповідно до проведеного оці-
нювання за індексом прозорості 
Чернівці отримали третє місце, за 
індексом участі – п’яте, за індексом 
доброчесності – четверте. У під-
сумковому оцінюванні наше місто 

отримало 72 бали з 173 та зайняло 
перше рейтингове місце за сумою 
всіх показників.

Очікуємо, що із запровадженням 
«Бюджету участі» чернівчани будуть 
брати більш активну участь у прий-
нятті бюджету міста та ретельно кон-
тролюватимуть його виконання.

Докладніше: http://goo.gl/Qu1ztA

Оприлюднено результати оцінювання бюджетної 
політики м. Вознесенська

Ковель посів 9 місце у рейтингу 
прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів

Громадська організація «Агент-
ство економічного розвитку» опри-
люднила результати оцінювання 
планування та регламентування 
бюджетної політики, стратегічних, 
соціально-економічних та бюджет-
них документів м. Вознесенська за 
критеріями прозорості, участі та до-
брочесності.

За результатами дослідження, 
м. Вознесенськ набрав 71,5 балів із 

173 можливих, що складає 41,3% 
від загальної кількості балів, що на 
5 % вищий за столичний рівень – м. 
Києва, 36,3%. Вознесенськ зайняв 2 
позицію серед 17 українських міст 
поступившись 0,3% Чернівцям. 

Це відповідає «обмеженому рів-
ню» забезпечення бюджетної Про-
зорості, Участі та Доброчесності, і є 
майже в два рази вищим за серед-
ньозважений показник в 47,4 балів. Докладніше: http://goo.gl/NpZetR

14 червня громадська організа-
ція «Центр Правової Допомоги» 

оприлюднила результати оціню-
вання бюджетної політики та до-
кументів Ковельської міської ради.

Наталія Самчинська, журналіст 
та програмний менеджер ВОГО 
«Центр Правової Допомоги» пред-
ставила результати досліджен-
ня. Ковель набрав 45,5 бали із 173 
можливих, що складає 26,3% від 
загальної кількості балів і зайняв 9 
позицію серед 17 українських міст. 
Це відповідає «мінімальному рів-
ню» забезпечення бюджетної Про-
зорості, Участі та Доброчесності, і 

є дещо нижчим за середньозваже-
ний показник в 47,4 балів.

За результатами обговорен-
ня сформованих рекомендацій, в 
рамках оцінювання, та з ініціативи 
Олени Матвійчук створено спіль-
ну робочу групу з числа депутатів 
Ковельської міської ради та пред-
ставників ВОГО «Центр Правової 
Допомоги» для напрацювання всіх 
необхідних документів.

Докладніше: http://goo.gl/KYvQao
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Суми посіли 3 місце серед 17 міст України у рейтингу 
“прозорості” бюджетної політики

Громадська організація «Бюро 
аналізу політики» оприлюднила 
результати оцінювання плануван-
ня та регламентування бюджетної 
політики, стратегічних, соціаль-
но-економічних та бюджетних до-
кументів м. Суми за критеріями про-
зорості, участі та доброчесності.

За результатами дослідження, 
Суми набрали 70 балів із 173 мож-
ливих, що складає 40,5% від за-
гальної кількості балів і зайняв 3 
позицію серед 17 українських міст. 

«Суми хоч і посіли третє місце 
серед 17 українських міст, але якщо 
взяти до уваги, що загальна кіль-
кість балів 173, а ми набрали всього 
70, то це не є позитивним результа-
том, і роботи попереду ще дуже ба-
гато» – говорить Віктор Бобирен-
ко, провідний експерт в бюджетній 
політиці Сумщини.

«Ми не маємо на меті показати, 
як погано чи як добре працює влада 
міста Суми. Наше головне завдання 
– зробити бюджетну політику міста 

більш прозорою та доступною гро-
мадянам...» – Наталія Орлова, екс-
перт ГО «Бюро аналізу політики.

Докладніше: http://goo.gl/yMvyCF

Івано-Франківськ виявився не дуже “прозорим” 
в питанні бюджету

8 червня в готелі «Станіславів» 
відбулась презентація фінальної 
частини проекту «За прозорі міс-
цеві бюджети», де активісти та 

експерти  висвітлили результати 
оцінювання, планування та регла-
ментування бюджетної політики.

За результатами дослідження, 
Івано-Франківськ набрав 39,5 балів 
із 173 можливих, що складає 22,8%, 
від загальної кількості балів і зай-
няв 10 місце з 17 українських міст.

«Ми не маємо на меті критикува-
ти владу. Дослідження провели для 
того, щоб побачити основні про-

блеми в бюджетній сфері міста», 
– зазначила Христина Зелінська, 
експерт ГО «Центр «Антикорупцій-
на платформа».

Результати дослідження за-
сновані на відповідях на офіційні 
інформаційні запити до профіль-
них структур, та з офіційних до-
кументів, що викладені на сайтах 
міської влади.

Докладніше: http://goo.gl/bQGxyD

Громадськості представлено результати оцінювання 
бюджетної політики Білозерської селищної ради

7 червня в приміщенні Кризово-
го медіа-центру.Херсон відбулася 
прес-конференція  з теми «Бюджет-
на політика Білозерки: індекс про-
зорості, участі та доброчесності».  
Представниці БРО ХОМГО «Мо-
лодіжний центр регіонального ро-
звитку» Елла Петренко та Людмила 
Загоровська презентували громад-
ськості результати 8-місячного до-
слідження.

Через відсутність власного 
веб-сайту та часткове надання ін-
формації на запити, найнижчі оцінки 
отримала практика оприлюднення 
інформації про планування діяльності 
головних розпорядників бюджетних 
коштів, проекти та звіти про виконан-
ня всіх бюджетних документів, річні 
плани закупівель, засідання комітетів 
з конкурсних торгів та звітів про про-
ведення процедур закупівель, прото-
коли та стенограми сесійних засідань.  Детальніше: http://goo.gl/e5t8Uj

семінари, круглі столи
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Чугуїв посів 14 місце у рейтингу 
прозорості-участі-доброчесності місцевих бюджетів

9 червня 2016 р. у прес-центрі 
«KHARKIV Today» Чугуївська пра-
возахисна група оприлюднила ре-
зультати оцінювання планування 
та регламентування бюджетної 
політики, стратегічних, соціаль-
но-економічних та бюджетних 
документів м. Чугуєва за кри-
теріями прозорості, участі та до-
брочесності. 

За результатами дослідження, 
Чугуїв набрав 29,5 бали із 173 мож-
ливих, що складає 17,1% від загаль-
ної кількості балів, і посів 14 пози-

цію серед 17 українських міст. Це 
відповідає «недостатньому рівню» 
забезпечення бюджетної прозо-
рості, участі та доброчесності, і є 
значно нижчим за середньозваже-
ний показник в 47,4 балів.

Голова Чугуївської правозахис-
ної групу Роман Лихачов вважає, що 
у Чугуєві в разі наявності політич-
ної волі та використання сформо-
ваних в рамках Індексу пропозицій, 
можна значно покращити ситуацію 
із впровадженням принципів про-
зорості, участі та доброчесності 

щодо соціально-економічних та 
бюджетних документів, які є осно-
вою місцевої політики.

Докладніше: http://goo.gl/ElGl27

Уряд схвалив проект 
Основних напрямів бюджетної політики на 2017 рік

24 червня Кабінет Міністрів 
схвалив проект Основних напрям-
ків бюджетної політики на 2017 рік 
(так звана Бюджетна резолюція).

Презентуючи Основні напрям-
ки бюджетної політики на 2017 рік, 
Міністр фінансів Олександр Дани-
люк зазначив, що ухвалений доку-
мент визначає орієнтири для фор-
мування бюджету на 2017 рік і це 
рішення Уряду є завершенням од-

ного з етапів чинного бюджетного 
процесу. Водночас, Міністр фінан-
сів підкреслив, що розробка нового 
підходу до формування бюджетної 
резолюції та бюджетної декларації 
є одним з пріоритетів Мінфіну.

«Ми будемо й надалі послідовно 
готуватись до ухвалення бюджету 
на наступний рік. Немає жодних 
підстав хвилюватись про держ-
бюджет-2017. Водночас розроб-

ка нового підходу до формування 
бюджетної резолюції та бюджетної 
декларації на три роки залишаєть-
ся одним із пріоритетів Мінфіну у 
реформуванні бюджетного проце-
су. І вже у 2017 році всі етапи бюд-
жетного процесу будемо робитими 
за новими правилами", — зазначив 
Міністр фінансів.

Детальніше: http://goo.gl/zAFMA5

Мінфін: трирічного бюджетного планування поки що не буде
Міністр фінансів Олександр Да-

нилюк заявив, що уряду поки що 
не вдасться підготувати трирічну 
бюджетну резолюцію. Планування 
у документі, який Кабмін планує 
передати парламенту в середу, сто-
суватиметься лише одного року.

"З [трирічною] резолюцією поки 
що не вийшло, але надалі ми відсто-
юватимемо позицію про середньо-
строкове планування", - відзначив 

міністр. На тому, щоб уряд прово-
див середньострокове бюджетне 
планування наполягає український 
бізнес, а також міжнародні креди-
тори, зокрема й МВФ.

Постійний представник МВФ в 
Україні Жером Ваше заявив, що на-
разі, після фінансової стабілізації 
та покращення прозорості у бюд-
жетній політиці та держзакупівлях, 
український уряд має всі можли-

вості для того, щоб проводити пла-
нування більше, ніж на рік уперед.

Джерело: http://goo.gl/KThR7Y
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Бюджет развития Днепропетровской области – теперь онлайн

Почав роботу сайт, на якому можна слідкувати
 за рухом коштів у бюджеті Дніпра

Куда тратят бюджетные сред-
ства, что планируют построить или 
реконструировать в Днепропетров-
ской области и кто отвечает за эти 
работы. Теперь бюджет развития 
региона онлайн. Все объекты, ко-
торые строятся или реконструиру-
ются за счет областного бюджета, 
нанесены на карту и размещены на 
http://openbudget.dp.gov.ua. Об этом 
сообщил глава региона Валентин 
Резниченко.

«Жители региона должны знать, 
куда расходуются бюджетные сред-

ства. В прошлом году все данные об 
областном бюджете мы выложили 
в открытый доступ в виде нагляд-
нойинфографики и таблиц. В этом 
году пошли еще дальше. Взяли за 
основу общедоступную платформу 
openbudget и нанесли на карту все 
объекты, которые строит облгосад-
министрация. Отныне каждый жи-
тель региона может увидеть, куда 
расходуются средства областного 
бюджета, который наполняется за 
счет их налогов», — отметил пред-
седатель Днепропетровской ОГА Ва-
лентин Резниченко.

На сайте http://openbudget.dp.gov.
ua доступна визуализация всех объ-
ектов, которые строятся за счет об-
ластного бюджета. Сейчас их почти 
500. Объекты разделены по темати-
ке. Каждая из тем, имеет свое обо-
значение и фильтр. Каждый житель 
области, нажав на карту, может 
ознакомиться с информацией о за-
казчике строительства, его стоимо-
стью, датой начала и завершения 
работ, разработчике проекта, тех-
надзоре.

Подробнее: http://goo.gl/DkpIka

У Дніпрі презентували інтер-
нет-ресурс "Відкритий бюджет", 
на якому буде розміщуватися ін-
формація про рух коштів у місцевій 
скарбниці.

Як повідомили УНІАН в апараті 
міського голови Бориса Філатова, 
сервіс надаватиме повну інформа-
цію про доходи та видатки бюдже-
ту в зручній для сприйняття формі. 
Так, на ресурсі міститься інформа-

ція про податкові надходження, 
трансферти, загальний та спеціаль-
ний фонди, бюджетний календар,  
фінансові дані щодо тієї чи іншої 
сфери життя міста. Інформація 
структурована та максимально ві-
зуалізована. Також портал містить 
дані про державні закупівлі, дозво-
ляє потрапити в систему Prozorro і 
порівняти ключові фінансові по-
казники різних міст. Крім того, на 
сервісі є інтерактивна карта ре-

монтів, на якій показано, де і що 
ремонтують в місті, скільки коштів 
витрачається. Наразі на карту на-
несені 928 об’єктів. Інформацію на 
ресурсі оновлюватимуть приблиз-
но раз на тиждень. Читайте також 
У Кабміні назвали вартість обслу-
говування системи Prozorro Зараз 
"Відкритий бюджет" працює в те-
стовому режимі.

Детальніше:  http://goo.gl/AvPQjm

Мэру Николаева предложили вернуться в правовое поле 
Украины, сделав бюджет города открытым и прозрачным

На прошлой неделе Экспер-
тно-общественный совет Никола-
евского горисполкома рекомендо-
вал городскому голове Александру 
Сенкевичу внести изменения в ян-
варское решение горсовета № 2/26. 

«..Горожане после принятия ян-
варского решения горсовета «Об 
утверждении бюджета г Нико-
лаева на 2016 год уже не смогут 
оценить эффективность или неэф-
фективность трат городского бюд-
жета, как это было сделано в 2015 

году николаевскими участниками 
Партнерства за прозрачные мест-
ные бюджеты». 

Тогда общественный монито-
ринг показал, что расходы город-
ского бюджета в сфере благоу-
стройства и озеленения в 6-8 раз 
выше, чем в г. Киеве», — отметил 
заместитель председателя Экспер-
тно-общественного совета и ди-
ректор общественной организации 
ОО «Фонд развития города Нико-
лаева» (ФРГН) Михаил Золотухин.

Такие решения и действия нико-
лаевских чиновников и депутатов 
заблокировали инновационную 
трехлетнюю практику команд трех 
николаевских городских голов по 
внедрению программно- целевого 
метода в г. Николаеве .

Они нарушают требования ста-
тьи 20 Бюджетного кодекса Украи-
ны по внедрению програмно-целе-
вого метода (ПЦМ).

Подробнее: http://goo.gl/U6dJZ9
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ProZorro, e-Data

Молдова хочет внедрить украинскую систему электронных 
госзакупок Prozorro

Украинская система Prozorro по-
лучила международную премию в 
сфере закупок World Procurement 
Awards (WPA) в номинации Public 
Sector.

Молдова намерена имплементи-
ровать украинскую систему элек-

тронных государственных закупок 
Prozorro, заявил глава представи-
тельства Европейского банка ре-
конструкции и развития в Украине 
Шевки Аджунер на международ-
ной конференции в Киеве.

"Я рад, что другие страны вы-

ражают заинтересованность в им-
плементации Prozorro. В частности, 
Молдова хочет внедрить эту систе-
му. Я призываю своих молдавских 
коллег идти по этому пути”, - ска-
зал он.

Подробнее: http://goo.gl/4C6AJM

Южний має «Prozorro» витрачати бюджетні гроші.
Южний планує підключитися до 

системи електронних закупівель 
системи «Prozorro», у серпні 2016 
року. Поки що прозоро ведуть свої 
державні закупівлі морський тор-
гівельний порт «Южний» та Ад-
міністрація портів України – АМПУ 
«Южний». На сайті «Розумне місто» 
у розділі «Електронні закупівлі» 
можна простежити за електронни-
ми торгами чи щось запропонувати.

Дізнатися, на що вже витратила 
бюджетні кошти Южненська міська 
рада та ї ї управління, можна на сай-

ті yuzhny.gov.ua та «Е – дата», який 
теж простежується на Розумному 
місті, тільки у розділі – «Відкритий 
бюджет». Проте, на жаль, там не 
відшукати інформацію про те, на 
що конкретно южненський бюджет 
витратив 380 тисяч гривень, вста-
новлюючи дитячий майданчик на 
міському пляжі. 

Сума – 380 тисяч гривень, яку 
южненський бюджет витратив на 
закупку та встановлення пляжного 
майданчика, здалася користувачам 
Інтернету занадто високою. Бажан-

ня перевірити, а чи все там чесно, 
стало «ідеєю фікс» у багатьох чи-
тачів. Проте зробити це вдалося 
журналісту сайту «Re:пост».

У інтерв’ю із начальником управ-
ління капітального будівництва Юж-
ного –Олександром Губкою з’ясува-
лося, що реконструкція розважальної 
зони на пляжі за експертною оцінкою 
мала коштувати 402 тисячі гривень, 
але управлінці кажуть, що зробили 
цей проект дешевшим.

Детальніше: http://goo.gl/2JsNN3

боротьба з корупцією

"Стартап для своїх": молода компанія з оточення депутата 
отримає 7 “комунальних” мільйонів

У березні-квітні цього року Со-
снівською службою утримання бу-
динків були розіграні два конкурси 
на загальну суму в понад 7 мільйонів 
гривень. У підсумку право і на техніч-
не обслуговування систем водопо-
стачання, і на послуги з прибирання 
міжбудинкових територій отримало 
підприємство, створене буквально 
напередодні торгів – "Промбуд Інду-
стрія".

Підприємство, яке є формальним 
новачком на черкаському ринку по-
слуг, пов’язують міцні зв’язки із пред-

ставниками міської влади або набли-
женими до них особами.

ТОВ "ПРОМБУД ІНДУСТРІЯ" було 
засноване 15 лютого 2016 року, тобто 
лише за місяць до оголошення пер-
шого конкурсу Соснівською СУБ. На 
момент реєстрації засновниками то-
вариства були черкащанка Маренич 
Анна Миколаївна, а також мешканець 
села Білозір’я Горбівненко Віталій 
Юрійович, директор – Половинка 
Олександр Олександрович.

Вже 1 квітня директор підприєм-

ства змінився. Ним став 23-річний 
Щербина Євгеній Сергійович. А ще за 
кілька днів підприємство отримало 
необхідні для участі в тендері дозво-
ли Держгірпромнагляду.

Крім того, після акцепту Соснівсь-
кою СУБ пропозиції ТОВ "ПРОМБУД 
ІНДУСТРІЯ" до складу його заснов-
ників увійшов мешканець Лисянки 
Заїчко Григорій Петрович, що став 
власником найбільшої частки у 5 млн 
статутному капіталі підприємства.

Докладніше: http://goo.gl/eITPU7
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анонси

Проект «Є-Data: офіційний пор-
тал публічних фінансів України» 
за підтримки Фонду Східної Євро-
пи оголошує конкурс серед жур-
налістів та громадських активістів 
на найкраще розслідування випад-
ків завдання шкоди суспільним інте-
ресам - «Є-Розслідування».

Міністерство фінансів продов-
жує впроваджувати революційну 
IТ-платформу – портал Є-Data, що 
дозволяє у режимі реального часу 
отримати достовірну інформацію 
щодо використання публічних ко-
штів та всіх транcакцій Держказна-
чейства. Завдяки цьому використан-
ня публічних коштів стає відкритим 
та прозорим, оскільки задовольняє 
інтерес та право громадськості на 
легке та оперативне відслідкову-

вання платежів усіх державних ор-
ганів та підприємств, адресата дер-
жавних коштів, їх призначення та 
суми тощо.

Оголошений конкурс на найкра-
ще розслідування випадків завдан-
ня шкоди суспільним інтересам від-
бувається з нагоди річниці запуску 
порталу «Є-Data», відповідно, на-
городження переможців відбудеть-
ся 15 вересня 2016 року. Призовий 
фонд конкурсу «Є-розслідування» 
складає 20 тисяч гривень. 

Подані на конкурс матеріали бу-
дуть оцінюватися професійним журі 
окремо в категорії «журналістські 
розслідування» та «громадянський 
нагляд», а також відкритим голосу-
ванням серед читачів, за результата-

ми якого буде вручено приз читаць-
ких симпатій.

В рамках конкурсу запрошуються 
до співпраці інші проекти всіх видів, 
які працюють з відкритими дани-
ми, передусім, фінансової тематики, 
а також засоби масової інформа-
ції.  На конкурс можуть бути пред-
ставлені роботи професійних жур-
налістів та громадських активістів, 
які стосуються розслідування фак-
тів порушення суспільних інтересів 
у площині витрачання публічних 
коштів, були оприлюднені в ЗМІ чи 
поширені через соціальні мережі і 
раніше не брали участі в подібних 
конкурсах.

Детальні умови конкурсу за
посиланням: http://goo.gl/Ecvt8a

Проект «Є-Data» оголошує конкурс «Є-Розслідування»

Бюджетна політика Білозерки: індекс прозорості,
 участі та доброчесності

Кризовому медіа-центрі Херсон 
(вул. Пилипа Орлика (9 Січня) 30, 
1й поверх, 33 оф.) 7 червня об 11:00 
відбудеться прес-конференція з 
теми «Бюджетна політика Білозер-
ки: індекс прозорості, участі та до-
брочесності».

На заході буде оприлюднена 
інформація, з результатами оціню-
вання бюджетної політики Білозер-
ської селищної ради в рамках все-
українського Індексу прозорості, 
участі та доброчесності.

Спікери:

Елла Петренко – голова Біло-
зерського молодіжного центру ре-
гіонального розвитку

Людмила Загоровська – юрист 
організації

Бюджетна політика в смт. Біло-
зерка вперше стала предметом 
всебічної та комплексної оцінки з 
боку громадських експертів «Мо-
лодіжного центру регіонального 
розвитку». У рамках роботи гро-
мадського партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети» Білозерка стала 
одним з 17 населених пунтків Украї-
ни (серед яких невеличкі міста та 
міста обласного значення), де було 
оцінено ступінь прозорості для 
громадян інформації про місцеві 
публічні фінанси, практика та мож-
ливості участі громадян у бюджет-
ному процесі на всіх його стадіях.

Індекс прозорості, участі та до-
брочесності, в рамках якого було 
здійснене оцінювання, дає мож-
ливість місцевій владі оцінити 
сильні та слабкі сторони бюджетної 
політики та вжити заходів аби кра-

ще враховувати інтереси громадян 
у місцевому бюджеті та бюджетних 
документах, які приймаються для 
вирішення суспільних потреб.

Результати дослідження дають 
відповідь на питання про стан ре-
алізації права громадян на участь 
у бюджетному процесі на всіх його 
стадіях — складання, розгляду, за-
твердження, виконання та звітуван-
ня. Оцінено ступінь доброчесності 
місцевої політики із забезпечення 
публічності інформації, про резуль-
тати консультацій із громадянами 
щодо рішення про бюджет, Про-
грами соціального та економічного 
розвитку, бюджетних та цільових 
(галузевих) програм, бюджетних 
запитів, фінансових планів кому-
нальних підприємств.

Детальніше: http://goo.gl/FbCrgt
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