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ЗА ПРОЗОРІ 
МІСЦЕВІ 
БЮДЖЕТИ!

серпень 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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КРУГЛІ СТОЛИ, ЗАХОДИ, АКЦІЇ

Акція "Впливай на бюджет 
свого міста!" зібрала понад 300 
пропозицій до місцевих 
бюджетів

Останнього тижня липня в 14 
містах України відбулася вулична 
акція «Впливай на бюджет свого 
міста!», ініціатором якої виступило 
громадське партнерство «За про-
зорі місцеві бюджети!».

За задумом організаторів, акція 

була спрямована на підвищення 
обізнаності та привернення уваги 
жителів до проблем місцевих бюд-
жетів, а також спонукання місцевої 
влади до збільшення рівня про-
зорості бюджетного процесу та 
участі громадськості в ньому.

В рамках акції вперше в масшта-
бах всієї України був апробований 
інноваційний інструмент участі 
громадян в бюджетному процесі 
шляхом подачі в органи місцевого 
самоврядування своїх пропозицій 
щодо пріоритетних напрямів ви-
трачання коштів місцевого бюдже-
ту в наступному році.

Детальніше: 
https://goo.gl/zISQ6b

Місцева влада не задовольняє 
більшості критеріїв ПУД бюд-
жетного процесу 

Вперше в Україні проведена 
комплексна оцінка місцевої со-
ціально-економічної та бюджет-
ної політики за критеріями Індексу 
прозорості-участі-доброчесності 
(ПУД), який свідчить про неза-
довільний стан за більшістю з по-
казників. 

Про це йшлося на прес-конфе-
ренції у Києві, під час якої були 
представлені результати експерт-
ного дослідження місцевої бюд-
жетної політики. 

Оцінювання здійснювалося за 
173 критеріями, які взяті за 100 %. 
Проект охопив 17 міст України. За 
результатами дослідження, тільки 
в трьох із 17 міст: Чернівцях, Воз-
несенську та Сумах забезпечується 

виконання понад 40% критеріїв – це 
на сьогодні найвищий, так званий 
«обмежений» рівень відповідності 
вимогам серед усіх досліджува-
них міст України. Києву та Одесі не 
вистачило 3 та 3,5 бала відповідно, 
щоб потрапити до цієї категорії.

Детальніше: 
https://goo.gl/7Avyfh
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Минфин намерен изменить 
принцип формирования 
бюджета

У Сумах вивчали  "Досвід та нові 
можливості ефективного моніто-
рингу державних закупівель

Мінфін вніс зміни до порядку 
казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів 

Министерство финансов намере-
но формировать госбюджет-2017 на 
основе прогнозных доходов.

Министерство финансов намере-
но изменить принцип формирова-
ния государственного бюджета на 
2017 год. 

Как сообщает ведомство на сво-
ей странице в Facebook, бюджет бу-
дет формироваться не из расходных 
пожеланий, как было ранее, а из 
прогнозных доходов. 

Подробнее: 
https://goo.gl/0kCDhv

Міністерство фінансів України 
Наказом від 14.07.2016 року № 617 
внесло зміни до Порядку казначей-
ського обслуговування місцевих 
бюджетів, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 23 
серпня 2012 року № 938.

Порядок доповнили наступними 
пунктами: 2.7. Розпорядник бюд-
жетних коштів (одержувач бюджет-
них коштів) здійснює формування 

та подання документів до системи 
Казначейства в електронному ви-
гляді протягом операційного дня в 
межах операційного часу, визначе-
ного органом Казначейства. 

Документи, що надійшли після 
операційного часу, опрацьовуються 
наступного операційного дня.

Детальніше:
https://goo.gl/in2EzT

Конференцію "Досвід та нові мож-
ливості ефективного моніторингу дер-
жавних закупівель. Практичні аспекти 
використання законодавства. Аналіз 
та характеристики майнових та зе-
мельних комплексів в громаді" провела 
громадська організація «Бюро аналізу 
політики» 19-21 серпня у Сумах.

Топ-питанням конференції стало 
запровадження системи електрон-
них закупівель "Prozorro" у Сумах та 
інших областях, проблеми, що виник-

ли у користуванні системою та інші 
нюанси ї ї роботи.

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

Гройсман объяснил, каким 
должен быть бюджет-2017

Органы местного самоуправле-
ния Николаева сделали важные 
шаги к добропорядочному и 
эффективному бюджету

Бюджет Одессы вырос в полтора 
раза благодаря финансовой 
децентрализаци

Премьер призвал смотреть не 
вещи реалистично.

Проект государственного бюд-
жета Украины на 2017 год должен 
быть максимально реалистичным и 
строиться на прогнозах реальных 
доходов и реального дефицита, 
который не разрушит достигнутой 

макроэкономической стабильно-
сти в Украине. Об этом заявил пре-
мьер-министр Владимир Гройсман 
в ходе встречи с профсоюзами и 
Федерацией работодателей Укра-
ины.

Подробнее:
https://goo.gl/Pcyiz9

Николаевский городской совет 
11 августа 2016 год обязал свои ис-
полнительные органы ежекварталь-
но вносить изменения к утверж-
денным паспортам бюджетных 
программ. Этим решением вновь 
стал возможным общественный  мо-
ниторинг эффективности расходо-
вания бюджетных средств и оценки 
эффективности работы и главных 
распорядителей.

А по поручению николаевского 
городского головы Александра  Сен-

кевича на страничке официального 
городского сайта  «Бюджет горо-
да»  уже размещены паспорта бюд-
жетных программ и будут доступны 
всем  ежеквартальные отчеты об их 
выполнении. Настоящим подарком 
горожанам стала старничка Откры-
тый бюджет.  На ней «человеческим 
языком» презентованы  бюджетные 
процессы г Николаева в 2015 и 2016 
годах.

Подробнее:
https://goo.gl/Eg6sgL

25 августа в ходе заседания 
исполкома Одесского городско-
го совета директор департамента 
финансов Светлана Бедрега про-
информировала членов исполкома 
об исполнении бюджета в I полуго-
дии.

По ее информации, изначально, 
в декабре прошлого года, объем 
бюджета был утвержден в размере 
4 млрд 548 млн 597,8 тыс. грн. Уточ-
ненный объем бюджета города со-

ставляет 5 млрд 718 млн 899,29 тыс. 
грн.

Таким образом, уровень выпол-
нения плановых показателей уже 
сейчас составляет 154,7%. По срав-
нению с соответствующим перио-
дом 2015 года поступления увели-
чились на 718 млн 817,6 тыс. грн, или 
на 54%.

Подробнее:
https://goo.gl/UtqFJO
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Зведений бюджет України 
пішов у мінус на 23 мільярди

Доходи зведеного бюджету за 7 
місяців, без урахування міжбюджет-
них трансфертів, становили 389,066 
млрд грн, витрати – 410,561 млрд 
грн.

Зведений бюджет України вико-
нано з дефіцитом. Дефіцит зведе-
ного бюджету України за підсум-
ками січня-липня поточного року 
становив 22,884 млрд грн проти 
профіциту за аналогічний період 

минулого року на рівні 15,392 млрд 
грн.

Як повідомляється на сайті На-
ціонального банку України, доходи 
зведеного бюджету за 7 місяців, без 
урахування міжбюджетних транс-
фертів, становили 389,066 млрд 
грн, видатки – 410,561 млрд грн.

Подробнее:
https://goo.gl/uVoUmu

PROZORRO, E-DATA

В Украине запускается система 
электронного декларирования

Система электронного деклари-
рования для чиновников в любом 
случае начнет работать с 15 августа.
Об этом сегодня, 14 августа, в эфи-
ре телеканала «112 Украина» зая-
вила руководитель Национального 
агентства по предотвращению кор-
рупции (НАПК) Наталья Корчак.

Говоря об итогах вчерашних 
переговоров со Госспецсвязи и 
разработчиками системы, Корчак 
отметила, что пути устранения не-

достатков были определены.

«... разговор, произошедший в 
Госспецсвязи, был конструктивным, 
разработчик программы «Миран-
да» признал те недостатки, которые 
были объявлены и которые можно 
устранять и из этого начинать рабо-
ту. И это было официально призна-
но», — подчеркнула она.

Подробнее:
https://goo.gl/aCW2Vc

Как работают бюджеты 
участия?

https://www.youtube.com/watch?list=PLPnX89fQLdskVmasbJUeO0QaoJTeXLoJ_&v=e7BP28EZUWw
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Перші тендери газових компаній 
на Prozorro дозволили 
заощадити 25% при закупівлях

В Украине заработает сервис 
открытых данных городов

У серпні перші торги в електрон-
ній системі Prozorro провели 16 га-
зорозподільних компаній. Загальна 
економія за рахунок зниження ціни 
закупівлі в ході аукціонів склала 
146,5 тис грн, при цьому обсяг тор-
гів склав майже 440 тис грн.

У серпні 16 газорозподільних 
компаній, які працюють під брендом 
«Регіональної газової компанії», про-
вели перші торги з використанням 
електронної системи Prozorro. На цих 

прем'єрних аукціонах було оголоше-
но про купівлю паперу для офісів. 

Вибір такого товару пояснюєть-
ся необхідністю напрацювання до-
свіду роботи в системі електронних 
торгів, для чого на перших порах 
вирішено закуповувати стандартні 
товари, якість яких легко прокон-
тролювати.

Подробнее:
https://goo.gl/BnNpZo

Сервис открытых данных городов 
в рамках проекта «Данные городов/
Apps4Cities» планируют запустить в 
Украине. Об этом сообщила коорди-
натор избирательных и парламент-
ских программ гражданской сети 
ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Наша амбициозная цель – откры-
вать данные городов, чтобы каждый 
житель города с помощью мобиль-

ных и технологических возможно-
стей, которые будут в распоряжении 
нашего проекта, могли пользоваться 
ими. Типы данных, которые будут об-
народованы, касаются повседневной 
жизни, начиная от транспортных пе-
ревозок до образования и отдыха», — 
сообщила Ольга Айвазовская.

Подробнее:
https://goo.gl/jhRQte

Благодаря ProZorro аэропорт "Бо-
рисполь" сэкономил 2,5 млн грн

ГП МА "Борисполь" осуществляет 
закупки в системе ProZorro с апреля 
текущего года.

Администрация аэропорта под-
вела первые итоги использования 
новой системы публичных закупок 
и сообщила об экономии более 2,5 
млн грн. 

Как сообщает пресс-служба аэ-
ропорта, это удалось достичь благо-
даря проведению через ProZorro не 
только обязательных "пороговых" 
тендеров (от 200 тыс грн для това-

ров и услуг и от 1,5 млн грн – для ра-
бот), но и допороговые закупки.

Подробнее: 
https://goo.gl/zOSKFe
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