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ЗА ПРОЗОРІ 
МІСЦЕВІ 
БЮДЖЕТИ!

липень 2016

ЩОМІСЯЧНИЙ ДАЙДЖЕСТ

Метою громадського 
партнерства є сприяння 
підвищенню загального 
рівня прозорості, 
відкритості, доброчесності 
та цілісності бюджетного 
процесу на місцевому 
рівні через запровадження 
постійно діючого 
громадського контролю за 
його перебігом. 
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ЗМІСТ

Ці матеріали підготовлено в рамках 
ініціативи “Громадянське суспіль-
ство та ЗМІ — за прозорі місцеві 
бюджети!”, що виконується Одеською 
обласною організацією “Комітету 
виборців України”, Фундацією «Від-
крите суспільство» та громадським 
партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
Представництво в Україні
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У Києві презентували онлайн 
платформу «Прозорість місце-
вих бюджетів»

Подготовлена памятка о том, 
как контролировать местные 
бюджеты

КРУГЛІ СТОЛИ, ЗАХОДИ, АКЦІЇ

У Києві презентували онлайн 
платформу «Прозорість місцевих 
бюджетів», за словацьким зразком.  
Портал містить дані про основні 
індикатори економічного розвитку 
місцевих бюджетів України, з 2010-
ого по 2014-ий роки. Крім іншого, 
- інформацію щодо бюджетних над-
ходжень та видатків.

Базові складові порталу - це рей-
тинги регіонів. Зокрема, за бюджет-
ними показниками, профілі регіонів з 
інформацією про структуру бюджету, 
де також є графік, який показує чи 
ефективно працює мер або губерна-
тор. Крім того, доступним є порівнян-
ня економіки кількох міст чи регіонів.

У Словаччині, звідки запозичено 
досвід, портал працює з 2012 року і 
містить усі дані по всіх регіонах. На 
основі даних платформи експерти 
також планують розробляти реко-
мендації для органів місцевої влади

Докладніше:
https://goo.gl/m31iVm

Участники общественного пар-
тнерства «За прозрачные местные 
бюджеты» подготовили памятку для 
активных граждан о наиболее важ-
ных аспектах местных бюджетов и 
активизации их к общественному 
контролю в этой сфере — «Как кон-
тролировать свои деньги в местном 
бюджете?».

В течение 2015 — 2016 годов участ-
никами общественного партнерства 
«За прозрачные местные бюджеты» 
впервые в Украине была комплексно 
оценена местная социально-экономи-
ческая и бюджетная политика 17 укра-
инских городов. 

Подготовленная памятка содержит 
10 практических советов для активи-
стов о том, как наиболее эффектив-
но контролировать деньги громады в 
местном бюджете.

Ознакомиться с памяткой можно 
по ссылке: https://goo.gl/4LlCUy
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У Дніпрі обговорили 
сучасний стан відкритості 
бюджетного процесу

7 липня у м. Дніпро пройшов 
круглий стіл “Як зробити відкритим 
місцевий бюджет для громади”. 

Під час круглого столу були 
представлені доповіді про сучас-
ний стан відкритості бюджетного 
процесу у м. Дніпро, порівняно із 17 
іншими містами України.

У своїй доповіді Олексій Ан-
дреєв, голова Дніпропетровської 
обласної громадської організації 
«Дніпропетровський координа-
ційно-експертний центр з питань 
регуляторної політики», розповів 
про законодавчі передумови від-
критості місцевих бюджетів, оз-
найомив учасників із європейською 
практикою та Хартією місцевого са-
моврядування.

Аналітик організації Валерія Юхно 
доповіла про результати повторного 
громадського моніторингу відкри-
тості місцевого бюджету м. Дніпро. 
Вона нагадала, що за результатами 
моніторингу м. Дніпро за Індексом 
прозорості-участі-доброчесності міс-
цевих бюджетів зайняло останнє 17 
місце. 

Докладніше: 
https://goo.gl/gOEdlr

Состоялась сессия 
стратегического планирования 
гражданского партнерства 
«За прозрачные местные 
бюджеты!»

С 13 по 17 июля в Затоке (Одес-
ская область) состоялась сессия 
стратегического планирования 
гражданского Партнерства «За 
прозрачные местные бюджеты!».

В сессии приняли участие пред-
ставители одиннадцати коалиций 
неправительственных обществен-

ных организаций и СМИ, которые 
являются членами гражданского 
Партнерства.

На протяжении 5 дней участни-
ки работали над Стратегическим 
планом Партнерства при поддерж-
ке опытного тренера, консультан-
та в отрасли организационного 
развития, бизнес-тренера и орга-
низационного психолога Леонида 
Богданова. В итоге участники пар-
тнерства создали структуру стра-
тегического плана на ближайшие 
годы и сформулировали стратеги-
ческие инициативы для развития 
партнерства.

Подробнее:
https://goo.gl/YpvZTc
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На Соборній площі чернівчани 
надавали пропозиції до 
бюджету міста

Вставай і дій, бюджет 
у твоїх руках!

26 липня Товариство «Український 
Народний Дім в Чернівцях» на Со-
борній площі провело вуличну акцію 
«Впливай на бюджет свого міста». Під 
час акції окрім інформаційно-просвіт-
ницької кампанії, мешканцям міста 
було запропоновано заповнити анке-
ти з визначенням пріоритетів для ви-
ділення коштів міського бюджету. 

- Наше місто, за оцінками екс-
пертів, отримало найвищий рейтинг 
серед тих 17 міст, які оцінювалися, се-
ред цього партнерства. Але разом із 
цим ми не повинні на цьому зупиняти-

ся, - зазначив Тарас Халавка, секретар 
товариства "Український народний 
дім в Чернівцях". 

Докладніше: 
https://goo.gl/TsAOmx

28 липня в центрі міста Суми біля 
пам’ятника Т.Г.Шевченко пройшла ак-
ція «Впливай на бюджет свого міста», 
під час якої експерти громадської ор-
ганізації «Бюро аналізу політики» 
показали сумчанам як наповнюється 
бюджет та запропонували внести свої 

власні пропозиції до бюджету 2017 
року.

Як зазначив Віктор Бобиренко, 
провідний експерт в бюджетній політи-
ці: «Люди, коли влада асфальтує вам 
двір чи проводить свято для молоді, 
не спішіть їм дякувати. Усе це вони ро-
блять за наші з вами гроші. А чи ефек-
тивно вони ці гроші витрачають – ще 
треба розібратись. А ще потрібно чітко 
розуміти, що громадяни можуть внести 
власні пропозиції до бюджету».

Докладніше: 
https://goo.gl/H4PC39

Чернігівцям розказали як 
впливати на бюджет міста

29 липня в центрі міста Чернігова 
в сквері ім. Попудренка  пройшла ак-
ція «Впливай на бюджет свого міста!», 
під час якої чернігівцям розказали, як 
формується бюджет міста та запропо-
нували внести свої власні пропозиції 
до бюджету 2017 року. Організатор 
акції виступив Поліський фонд міжна-
родних і регіональних досліджень.

Під час акції окрім інформацій-
но-просвітницької кампанії, меш-
канцям міста було запропоновано 
заповнити анкети з визначенням 
пріоритетів для виділення коштів 
міського бюджету.  

Докладніше: 
https://goo.gl/EZ5IbE
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Одесский Комитет избирателей 
провел акцию «Влияй на 
бюджет своего города!»

 29 июля, в Одессе на Соборной 
площади прошла уличная акция 
«Влияй на бюджет твоего города!», 
которую организовал Одесский Ко-
митет избирателей в рамках обще-
ственного партнерства «За прозрач-
ные местные бюджеты!».

Граждане принимали активное 
участие в акции — охотно брали и 
читали информационные листовки о 
механизмах влияния на формирова-
ние бюджета, писали свои предло-
жения по использованию бюджет-
ных средств в 2017 году. Волонтеры 
собрали более 40 предложений от 
граждан.В основном предложения 
касаются решения локальных город-
ских проблем — освещения улиц, 
ликвидации свалок, ремонта домов 
и улиц. Также одесситы получили 
буклеты «Где твои деньги в местном 

бюджете?» и памятку «Как контроли-
ровать свои деньги в местном бюдже-
те: 10 советов для активных жителей», 
а также личные консультации и разъ-
яснения по местным бюджетам от ак-
тивистов организации. Параллельно 
акции бюджетные предложения от 
жителей Одессы будут собираться в 
режиме он-лайн до 31 июля по этой 
ссылке.

Докладніше: 
https://goo.gl/o4RxsV

У Дніпрі пройшла акція «Впливай 
на бюджет свого міста!»

28 липня 2016 р. біля будівлі 
Дніпропетровської міської ради 
ДОГО «Дніпропетровський коорди-
наційно-експертний центр з питань 
регуляторної політики» була прове-
дена вулична акція «Впливай на бюд-
жет свого міста!».

Під час заходу інформацію про 
діяльність партнерства отримало по-
над 400 мешканців. Пропозиції за-
лишили понад 60 мешканців. Акцію 

відвідали журналісти 3 телеканалів, 
національна поліція, муніципальна 
гвардія та місцеві депутати.

Для привернення уваги та візу-
алізації проблем місцевих бюджетів 
було проведено перфоманс «БЮД-
ЖЕТ МІСТА – ЦЕ ТВІЙ БЮДЖЕТ». 
Мешканцям було запропоновано 
заповнити пропозиції до бюджету 
міста на 2017 р. та отримати частинку 
«бюджетного торта».

Паралельно з акцією, бюджетні 
пропозиції від жителів міста будуть 
збиратися за аналогічною формою в 
режимі он-лайн до 31 липня на сайті 
організації, а також у соціальній ме-
режі Facebook.

Докладніше: 
https://goo.gl/vmjPPZ

https://www.izbirkom.org.ua/news/Ekonomika-9/2016/Odessityi-mogut-predlojit-svoe-videnie-formirovaniya-byudjeta-goroda-na-sleduyuschiy-god-7207
http://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dcecrp.ho.ua%252F%26h%3DQAQGDs8ByAQFSKuv7tSB3_q8WrBrJLt02Ul3QLIB3e9l1lg%26enc%3DAZPkRk5_Xf7crOlx2n2oARBAzL9RUqh6kZXoo0iA_C_cMXa1jwItYwTaQMEjn9CHfWRYBGuobCBxY6-yMasrFuKlxzNBlnd71GylFLA_ZETqh_FXwN7e08YBYF7rcZeu1833m1MuZ32TjkbZ6RAHGN7_tDYEjC1ejkVoTAFxXEzcDw%26s%3D1
http://l.facebook.com/l.php%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.dcecrp.ho.ua%252F%26h%3DQAQGDs8ByAQFSKuv7tSB3_q8WrBrJLt02Ul3QLIB3e9l1lg%26enc%3DAZPkRk5_Xf7crOlx2n2oARBAzL9RUqh6kZXoo0iA_C_cMXa1jwItYwTaQMEjn9CHfWRYBGuobCBxY6-yMasrFuKlxzNBlnd71GylFLA_ZETqh_FXwN7e08YBYF7rcZeu1833m1MuZ32TjkbZ6RAHGN7_tDYEjC1ejkVoTAFxXEzcDw%26s%3D1
https://www.facebook.com/NGO.DCECRP
https://www.facebook.com/NGO.DCECRP
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КРУГЛІ СТОЛИ, ЗАХОДИ, АКЦІЇ

Івано-Франківські активісти 
провели публічний 
перформанс, присвячений 
розподілу місцевого бюджету

28 липня на Вічевому Май-
дані Івано-Франківська члени 
партнерства “Громадянське су-
спільство та ЗМІ – за прозорі міс-
цеві бюджети!” провели публіч-
ний перформанс, присвячений 
розподілу місцевого бюджету.

В рамках акції активісти 
наочно продемонстрували 
розподіл місцевого бюджету та 
представили свої рекомендації 
для провадження ефективних 

змін у бюджетній сфері міста. 
На Вічевий майдан принесли 
торт, який символізує місцевий 
бюджет, та запропонували усім 
бажаючим взяти участь у його 
«дерибані». В такий оригіналь-
ний спосіб громадяни змогли 
долучитися до бюджетного про-
цесу, відрізавши собі шматок 
торта.

Докладніше: 
https://goo.gl/wQ4X86

У суботу, 30 липня Здолбунів 
підтримав акцію “Впливай на 
бюджет свого міста!”, що про-
водиться одночасно учасни-
ками партнерства «За прозорі 
місцеві бюджети!» в 17 містах 
різних регіонів України. Акцію 
провів аналітичний центр ро-
звитку міста «ЗЕОН». Додатко-
ва акція буде проведена ще 
раз на День Незалежності. 

Метою акції було інформу-
вання жителів міста з основних 
питань місцевих бюджетів та ре-
зультатів першої в Україні ком-
плексної оцінки місцевої соціаль-
но-економічної та бюджетної 
політики. Загалом 20 здолбунів-
чан подали 39 пропозицій. Всі 
вони будуть детально проаналі-
зовані і конкретні та ті, що стосу-

ються компетенції міської ради, 
будуть направлені до неї.

Здолбунівчани виявились на-
прочуд активними: незважаючи 
на палюче сонце, уважно слу-
хали активістів та вносили свої 
пропозиції.

Докладніше:
https://goo.gl/jZmJkg 

Здолбунівчани долучились 
до акції “Впливай на бюджет 
свого міста!”
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Сєвєродончани дізнались про 
можливості впливу на бюджет 
міста

В Сєвєродонецьку 29 липня 2016 
року громадська організація «Кри-
зовий медіа-центр «Сіверський 
Донець» провела вуличну акцію 

«Впливай на бюджет свого міста!».

Метою акції було підвищення 
поінформованості та привернення 
уваги мешканців Сєвєродонецька до 
проблем місцевих бюджетів, а також 
спонукання місцевої влади до підви-
щення прозорості бюджетного про-
цесу та участі в ньому громадськості.

Докладніше: 
https://goo.gl/KB1hqU

КРУГЛІ СТОЛИ, ЗАХОДИ, АКЦІЇ

Измаильчане рассказали, что в 
городе требует дополнитель-
ного финансирования

У Вознесенську привертали 
увагу городян до проблем 
місцевого бюджету

30 июня в Измаиле прошла улич-
ная акция «Влияй на бюджет своего 
города!», организованную обще-
ственной организацией «Региональ-
ный аналитический центр» в рамках 
всеукраинского проекта.

Недостаточное финансирование 
медицины, обеспечения бесплатной 
учебы детей в школах и детских садах, 
проблемы обучения ВИЧ-инфициро-
ванных детей и выделение средств на 
стерилизацию бездомных животных 
были озвучены многими гражданами. 

Помимо вопросов бюджета люди так-
же говорили о повышение земельно-
го налога и многие другие.

Подробнее:
https://goo.gl/ykUOMc

30 липня 2016 року Громадською 
організацією «Агентство економіч-
ного розвитку» проведено вулич-
ну акцію «Впливай на бюджет свого 
міста!».

Для городян також була представ-
лена візуалізація місцевого бюджету, 
його дохідної та витратної частини. 
Крім того, мешканцям було запро-

поновано заповнити пропозиції до 
бюджету міста на 2017 р. і отримати 
на руки буклет «Де твої гроші в міс-
цевому бюджеті?» та пам’ятку «Як 
контролювати свої гроші в місцево-
му бюджеті: 10 порад для активних 
мешканців».

Докладніше:
https://goo.gl/FbRvtV
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На Херсонщині пройшла вулич-
на акція "Впливай на бюджет 
твого селища!"

КРУГЛІ СТОЛИ, ЗАХОДИ, АКЦІЇ

27 липня в селі Розлив та селищі 
Білозерка пройшла вулична акція 
"Впливай на бюджет твого селища!", 
яку організував Білозерський МЦРР 
в рамках Громадське партнерство 
"За прозорі місцеві бюджети!".

Громадяни приймали активну 
участь у акції - охоче брали й читали 
інформаційні листівки про механіз-
ми впливу на формування бюджету, 
писали свої пропозиції щодо вико-
ристання бюджетних коштів у 2017 
році.  Волонтери зібрали більше 50 
пропозицій від громадян.

Так, серед найбільш поширених 
пропозицій білозерців - благоустрій 
селища, а також боротьба з бездо-
мними собаками, комунальні питан-
ня. Мешканців Розливу турбують 
питання вуличного освітлення та 

ремонту доріг в селі (хоча б вулиці 
Центральної), облаштування дитя-
чого майданчику, ремонт будинку 
кльтури та обладнання бібілотеки 
інтернетом, автобусне сполучення - 
зупинка є, а рейсові автобуси не за-
ходять.

Докладніше:
https://goo.gl/7iTcAx

Николаевцы подали свои 
предложения по формированию 
городского бюджета

22 николаевца подали свои 
предложения по формированию 
городского бюджета на будущий 
год в ходе акции «Впливай на бюд-
жет свого міста!», которая прошла 
в Каштановом сквере 28 июля. Ее 
организаторами выступили обще-
ственная организация «Фонд раз-
вития г. Николаева» и коммуналь-
ное учреждение Николаевского 
горсовета «Агентство развития Ни-
колаева».

Мы постарались объяснить лю-
дям, что городской бюджет — это 
не что-то абстрактное, а наши соб-
ственные средства, деньги каждого 
из нас, которые мы платим в город-
скую казну в виде налогов и сборов, 
— пояснил намерения организато-
ров директор Фонда развития г. Ни-

колаева Михаил Золотухин. — По 
сути дела, это как бюджет семьи — 
нашей большой и единой городской 
семьи. Соответственно, и расходо-
вать эти деньги мы должны эффек-
тивно, с умом, а не транжирить на-
право и налево...

Подробнее:
https://goo.gl/VWSs47
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Жители Чугуева за внедрение 
прозрачного местного бюджета

29 июля 2016 года жители города 
вышли поддержать инициативу Чу-
гуевской правозащитной группы по 
внедрению прозрачного местного 
бюджета путем принятия горсове-
том Положения о проведении заку-
пок через систему Prozorro.

Также горожане приняли участие 
в уличной акции «Влияй на бюджет 
твоего города!», организованной в 
рамках общественного партнерства 
«За прозрачные местные бюджеты!».

Для демонстрации того, как «де-
рибанится» чугуевский бюджет, 
был проведен перфоманс - на акцию 
прибыли Попандопуло и Сметана из 
«Свадьбы в Малиновке», а коробка 
с сувенирными деньгами, символи-

зирующая бюджет Чугуева, была 
оставлена для городского головы. 
Таким образом активисты хотели 
показать, что на сегодняшний день 
средства громады реально находят-
ся в руках одного человека. 

Подробнее:
https://goo.gl/cbKcXl

«Бюджетні кошти – це наші 
гроші? Ні, не чули»

Приблизно така реакція пересіч-
них ковельчан була на інформацію 
про можливість запропонувати своє 
бачення щодо витрачання місцевого 
бюджету.

«Впливай на бюджет свого міста!» - 
з таким гаслом вийшли на центральну 
площу Ковеля активісти громадської 
організації «Центр Правової Допомо-
ги» 27 липня. Під час проведення ак-
ції, активісти та волонтер організації 
з Корпусу Миру, інформували ковель-
чан щодо результатів першої в Україні 

комплексної оцінки місцевої соціаль-
но-економічної та бюджетної політи-
ки 17 українських міст (за методикою 
ПУД – публічність, участь, добро-
чесність). А також роздавали буклети 
«Де твої гроші в місцевому бюджеті?» 
та пам’ятку «Як контролювати свої 
гроші в місцевому бюджеті: 10 порад 
для активних мешканців».

Головна мета акції – підвищити 
поінформованість ковельчан щодо 
базових питань місцевого бюджету 
та активізувати їх до громадського 
контролю у цій сфері. 

Усі бажаючі могли також залиши-
ти свої пропозиції до бюджету міста 
Ковеля на 2017 рік. Аналогічну форму 
можна заповнити у режимі он-лайн 
на сайті організації www.legalaid.
in.ua включно до 31 липня 2016 року.

Детальніше:
https://goo.gl/NvpL9L
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Працювати з бюджетом Чернівців 
тепер будуть за новими 
правилами

У мерії Чернівців вирішили ство-
рити перспективний документ який 
регламентуватиме формування та 
виконання міського бюджету.

Олексій Каспрук – Чернівецький 
міський голова: «Це документ який 
має формалізувати наші відносини з 
основним ресурсом громади – бюд-
жетом. Власне кажучи у нас завжди 
були певні проблеми з затверджен-
ням бюджету і розподілом коштів». 
Ці проблеми й повинен вирішити ре-
гламент міського бюджету, переко-
нані у міськраді.

Детальніше:
https://goo.gl/E3te5P

Держбюджет на наступний рік 
буде максимально реалістичним 
- Данилюк

Міністр фінансів України Олек-
сандр Данилюк заявляє, що держ-
бюджет на наступний рік буде мак-
симально реалістичним, а первинним 
при його верстці буде дохідна части-
на, а не видаткова. 

"Однозначно - дохідна. Тому що, 
якщо ми відштовхуємося від видат-
ків, то починаємо підганяти під них 

дохідну частину, малювати нере-
алістичні плани надходжень, потім 
шукати кошти, щоб перекрити дефі-
цитні статті", — зазначив він. "Хоч би 
як складно це було, але бюджет на-
ступного року має бути максимально 
реалістичним

Детальніше:
https://goo.gl/qO50MV

Депутатам Одесского горсовета 
предложат распределить почти 
793 млн грн

Постоянная комиссия Одесского го-
родского совета по вопросам планиро-
вания бюджета и финансов рассмотре-
ла предложения о перераспределении 
сверхплановых бюджетных средств 
поступивших в казну города в первом 
полугодии 2016 г., которые планируют 
вынести на рассмотрение депутатов го-
родского совета на внеочередной сес-
сии.

Как сообщил на своей странице в 
Facebook депутат городского совета 

Алексей Еремица, данные казначей-
ских отчетов по состоянию на 1 июля 
2016 года указывают на то, что в общий 
фонд бюджета города Одессы посту-
пил 1 млрд 921 млн 100 тыс. грн, тогда 
как планировали финансисты горсове-
та получить 1 млрд 287 млн 900 тыс. 
грн. Таким образом, дополнительно по-
лучены сверхплановые доходы на сум-
мы 633 млн грн.

Подробнее:
https://goo.gl/kp43Bv
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партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
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США выделят Украине 14 млн 
долларов на Prozorro

Нефедов сообщил, что благодаря 
ProZorro Украина сэкономила 
более 2 млрд грн

В Украине создают аналог системы 
электронных закупок ProZorro

Американское агентство по разви-
тию USAID выделит Украине $14 млн 
для продвижения в стране электрон-
ного госуправления, в частности си-
стемы Prozorro. 

Об этом на брифинге сообщил за-
меститель главы миссии Посольства 
США в Украине Джордж Кент, переда-
ет УНИАН. 

"Осенью текущего года USAID за-
пускает программу "Прозрачность 
и подотчетность в государственном 
управлении и услугах" (TAPAS) с бюд-

жетом $14 млн, цель которой под-
держивать улучшения электронного 
управления в правительстве Украи-
ны", - сообщил Кент. 

Подробнее:
https://goo.gl/KP1RH2

Заместитель министра экономики 
Украины Максим Нефедов отметил, что 
инициатива обычных людей уже оказала 
макроэкономическое влияние на жизнь 
в стране. Благодаря системе электрон-

ных госзакупок ProZorro Украина уже 
сэкономила более 2 млрд грн на тенде-
рах. Об этом написал на своей странице 
в Facebook заместитель министра эконо-
мики Украины Максим Нефедов. 

Он отметил, что инициатива обыч-
ных людей, которые имели желание и 
энергию для преобразований, помог-
ла "макроэкономически повлиять на 
жизнь в стране".

Подробнее:
https://goo.gl/nEfWu2

В Украине создают аналог систе-
мы электронных закупок ProZorro для 
прозрачной продажи государствен-
ных активов; запустить его в работу 
планируют до конца года. Об этом 
рассказал заместитель министра эко-
номического развития и торговли 
Украины Максим Нефьодов.

"Сейчас мы пришли к тому, что мо-
жем потянуть еще один проект и сде-
лать такую же систему распределен-

ных аукционов — только для продажи 
государственных активов. 

Мы начали с Фонда гарантирова-
ния вкладов, потому что с их стороны 
есть заинтересованность и желание 
реформироваться, есть готовность 
Национального банка поддерживать 
этот процесс", — отметил он.

Подробнее:
https://goo.gl/QZwEWw
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Ці матеріали підготовлено в рамках 
ініціативи “Громадянське суспіль-
ство та ЗМІ — за прозорі місцеві 
бюджети!”, що виконується Одеською 
обласною організацією “Комітету 
виборців України”, Фундацією «Від-
крите суспільство» та громадським 
партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.
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АНОНСИ

В Україні стартує вулична 
акція «Впливай на бюджет 
свого міста!»

З 25 липня в 17 містах різних ре-
гіонів України Громадське партнер-
ство "За прозорі місцеві бюджети!" 
проводить вуличну акцію "Впливай на 
бюджет свого міста!".

Метою акції є підвищення поін-
формованості та привернення ува-
ги жителів міст до проблем місцевих 
бюджетів, а також спонукання місце-
вої влади до підвищення прозорості 
бюджетного процесу та участі в ньо-
му громадськості.

В ході здійснення акції буде прове-
дено:

- інформування громадян з ос-
новних питань місцевих бюджетів 
та результатів першої в Україні ком-
плексної оцінки місцевої соціально-е-
кономічної та бюджетної політики 17 
українських міст (за методикою ПУД 
- публічність, участь, доброчесність). 
Всі зацікавлені містяни зможуть от-

римати буклети «Де твої гроші в міс-
цевому бюджеті?» та Пам’ятку «Як 
контролювати свої гроші в місцевому 
бюджеті: 10 порад для активних меш-
канців», а також особисті консульта-
ції та роз’яснення стосовно місцевих 
бюджетів від активістів організації.

 - залучення громадян до участі в 
бюджетному процесі. Зокрема, жителі 
міст зможуть заповнити форму бюд-
жетної пропозиції до бюджетів міст 
2017 року. Діапазон пропозицій до 
бюджету може бути широкий.

Паралельно акції, бюджетні про-
позиції від жителів міст будуть збира-
тися за аналогічною формою в режимі 
он-лайн протягом 25 – 31 липня за 
посиланням. Всі зібрані таким чином 
пропозиції містян будуть системати-
зовані та у формі звернення громадян 
скеровані до місцевих рад.

Детальніше:
https://goo.gl/wH8Huk

ProZorro должна заработать 
везде 1 августа без остановок – 
Гройсман

С 1 августа система Prozorro долж-
ны заработать по всей Украине. Об 
этом сказал премьер-министр на засе-
дании Кабинета министров 27 июля.

"Предварительный анализ показы-
вает, что в государственных закупках 
и 3%, и 5%, и 10%, и 20%, и 30%, и 

40%, и 50% экономии на закупках че-
рез систему ProZorro доказывают, что 
злоупотребления в системе традици-
онных закупок были", – отметил он.

"Наша задача сегодня – чтобы си-
стема без остановок заработала с 1 
августа, и все средства государствен-
ного бюджета максимально эффек-
тивно использовались, что позволит 
нам обеспечивать миллиарды, десят-
ки миллиардов эффективного исполь-
зования денег – и самое главное: то, 
что мы будем экономить, будет оста-
ваться в бюджете страны", – подчер-
кнул Гройсман.

Источник: 
https://goo.gl/rckqr0

https://docs.google.com/forms/d/1w8bc7m_-RZk59WLF2dUpPF-AvwOWX-PBHVRs33ag4a8/edit
https://docs.google.com/forms/d/1w8bc7m_-RZk59WLF2dUpPF-AvwOWX-PBHVRs33ag4a8/edit

