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вересень 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

В Днепре презентовали 
бюджет участия

На Одещині розробили 
стратегію партнерства 
“За прозорі місцеві бюджети!”

в Днепровском горсовете Яника 
Мерило, и. о. заместителя город-
ского головы, и Артем Хмельни-
ков, председатель постоянной де-
путатской комиссии по вопросам 
бюджета, финансов и местного са-
моуправления, презентовали бюд-
жет участия.

На реализацию нового для на-
шего города проекта из городско-
го бюджета выделили 3 миллиона 
гривен. Эти средства разделят меж-
ду победившими в конкурсе проек-
тами.  — У нас впервые будет реа-
лизовываться бюджет участия или 
партиципаторный бюджет, — сказа-
ла Яника Мерило. – Это значит, что 
жители сами могут предлагать раз-
ные проекты, которые будут профи-
нансированы городом.

Первый конкурс проектов будет 
проходить с 1 по 30 ноября.

Подробнее: 
https://goo.gl/sx9mvs

В Одеській області силами Пар-
тнерства «За прозорі місцеві бюд-
жети!» була розроблена основа і 
деталі стратегії діяльності на най-
ближчі три роки. 

На першій стратегійчній сесії 
були обговорені місія та страте-
гічні напрямки, які досить влучно і 
ємко вдалось візуалізувати, завдя-
ки вмілому модеруванню Леоніда 
Богданова.  На другій сесії деталь-

но пророблялися оперативні плани 
реалізації стратегічних напрямків. А 
також календарні плани внутрішньо-
організаційного розвитку. 

Менеджмент Партнерства по-
трібно виводити у формат автоном-
ної структури при умові залучення 
надійних донорських структур.

Детальніше: 
https://goo.gl/QB1UxA
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Названы приоритеты 
бюджета-2017

Премьер-министр Украины Вла-
димир Гройсман на заседании Каб-
мина заявил о необходимости внести 
на рассмотрение проект госбюджета 
на 2017 год в сентябре. Приоритет-
ными направлениями, которые по-
лучат поддержку в государственном 
бюджете в 2017 году, Гройсман на-
звал оборону и безопасность, эконо-
мический рост, поддержку аграриев, 
сохранение децентрализации, вне-
дрение активного энергосбереже-
ния, поддержку машиностроения и 
качественное образование.

«Мы должны в сентябре внести 
бюджет в парламент. Мы хотим по-
строить диалог и внести честный 
бюджет, где будут заложены реаль-
ные доходы и справедливое распре-
деление этих доходов на украинских 
граждан. Мы должны повысить за-
работную плату учителям и сделать 
все для того, чтобы ситуация начала 
меняться к лучшему», — рассказал В. 
Гройсман.

Подробнее:
https://goo.gl/5PE1gG

Минфин: Украине придется 
сократить бюджет

Официальному Киеву придет-
ся серьезно сократить бюджетные 
расходы еще в текущем году для 
возврата к цели, согласованной с 
международными кредиторами, по-
скольку отложенная приватизация и 
медленное восстановление эконо-
мики не дали ожидаемых доходов. 
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь 
на министра финансов Украины.

Издание напомнило, что укра-
инский Кабмин пытается до конца 

года добиться выплаты двух новых 
траншей от МВФ, 600 миллионов 
евро помощи от ЕС, а также получе-
ния долговых гарантий от США на 
миллиард долларов.

По мнению аналитиков Bloomberg, 
Украина борется за сохранение про-
граммы помощи, однако реформы 
продвигаются медленно.

Подробнее:
https://goo.gl/LgX1zi

Кабмин одобрил проект 
госбюджета на 2017 год

Кабинет министров Украины одо-
брил проект госбюджета на 2017 год. 
Такое решение было принято на вне-
очередном заседании правительства 
вечером 15 сентября. Как сообщил 
премьер-министр Владимир Гройс-
ман, доходы бюджета предусмотрены 
на уровне 876,9 млрд грн. Дефицит не 
должен превысить 3%. Рост ВВП пред-
полагается на уровне 3%.

«Экономика страны начинает 
восстанавливаться, и наша задача 
сделать этот процесс необрати-
мым», — сказал он.

На оборону и безопасность в 
2017 году планируется предусмот-
реть 129 млрд грн. Также приорите-
тами бюджета следующего года, по 
словам премьер-министра, будут 
децентрализация, строительство и 
реконструкция дорог.  Предусмо-
трено увеличение расходов на об-
разование и здравоохранение. 5 
млрд 816 млн грн планируется вы-
делить на выплату стипендий сту-
дентам.

Подробнее:
https://goo.gl/pte0JI
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Открытый бюджет: 
общественники Николаева 
добились своего

Новий бюджет: як зміняться 
доходи та видатки

МВФ хочет обсудить с Украиной 
бюджет и реформу пенсионной 
системы

Мэрия Николаева услышала об-
щественников и сделала важный шаг 
на пути к добропорядочному и эф-
фективному городскому бюджету. 

Так в Фонде развития города Ни-
колаева (ФРГН) оценили решение 
августовской сессии Николаевского 
горсовета, обязавшее исполнитель-
ные органы совета ежеквартально 
вносить изменения в утвержденные 
паспорта бюджетных программ. Ра-

нее предусматривалось, что изме-
нения в паспорта бюджетных про-
грамм достаточно вносить раз в год 
— в декабре. Новое решение делает 
возможным общественный мони-
торинг эффективности использо-
вания бюджетных средств и оцен-
ку эффективности работы главных 
распорядителей средств.

Подробнее:
https://goo.gl/LWTthF

19 вересня Кабінет міністрів 
оприлюднив проект нового бюдже-
ту на наступний рік на сайті Верхов-
ної Ради (законопроект під №5000). 
За допомогою інтерактивної візу-
алізації ЕП демонструє, як зміняться 

доходи та витрати кошторису країни 
порівняно з 2016 роком. 

В уряді розраховують на зро-
стання податків від підприємств 
і населення - відповідно на 19% і 
14% (або на 9,1 і 7,8 млрд грн). Оче-
видно, що за найоптимістичнішим 
сценарієм росту ВВП в 2017 році на 
рівні 3%, такий показник зростання 
податкових надходжень стане мож-
ливим лише завдяки інфляції і де-
вальвації гривні.

Детальніше:
https://goo.gl/hj4kH4

Международный валютный 
фонд (МВФ) планирует обсудить с 
властями Украины проект госбюд-
жета-2017 и реформу пенсионной 
системы.  Об этом заявил предста-
витель МВФ в Украине Жером Ваше, 
передают Українські Новини.

"Есть ряд вопросов, которые также 
важно обсудить, чтобы рассмотреть 
текущее состояние дел. Нужно обсу-

дить бюджет на следующий год, нуж-
но понять, какая будет реформа пен-
сионной системы, о которой уже мы 
говорили", - сказал он. Ваше отметил, 
что МВФ планирует обсудить рефор-
мы в финансовом и банковском сек-
торе, а также продолжение реформ в 
энергетическом секторе.

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

Понад 80 млн. грн на ремонт 
будинків у Львові поділили без 
конкурсів

Расходы Одесского бюджета 
в 2017 году увеличатся на 900 
миллионов

Одесский горсовет планирует 
запустить систему «Открытый 
бюджет» до 2018 года

Упродовж 2015 року районні ад-
міністрації Львова провели лише 11 
конкурсів із закупівель матеріалів 
для ремонту житлового фонду (20 
лотів) на загальну суму понад 4 млн. 
грн. Це зафіксовано у Віснику дер-
жавних закупівель.

Решту коштів розподілили без 
конкурсних процедур. На ремонт 
житла у Львові із загального фонду 
міського бюджету на 2015 рік було 
передбачено майже 48,5 млн грн, з 

бюджету розвитку – ще майже 39,7 
млн грн.

Про це 27 вересня  повідомила го-
ловний редактор інтернет-ресурсу 
«Наші гроші» Олександра Губицька. 
За ї ї словами, система відбору об’єк-
тів, які підлягають ремонту, та визна-
чення обсягів та видів робіт, у Львові 
є непрозорою.

Детальніше:
https://goo.gl/DUTRDh

Расходы бюджета Одессы в 2017 
году увеличатся на более чем на 
900 миллионов гривень. Об этом в 
ходе аппаратного совещания сегод-
ня, 26 сентября, сообщила директор 
департамента финансов Одесского 
городского совета Светлана Бедре-
га.

По ее словам, в 2017 году за счет 
городского бюджета будут опла-
чивать коммунальные услуги всех 

учреждений здравоохранения и об-
разования в городе – 167 миллионов 
гривень. Также Одесскому городско-
му совету передадут 7 детских сана-
ториев, что повлечет расходы в раз-
мере около 170 миллионов гривень. 
Еще 30 миллионов городу придется 
потратить на обеспечение питания 
школьникам.

Подробнее:
https://goo.gl/0fj8rP

Комиссия по вопросам экономи-
ческой, инвестиционной политики, 
торговли, международных отноше-
ний и информационных техноло-
гий Одесского горсовета одобри-
ла проект изменений в городскую 
программу «Электронный открытый 
город», который планируют рас-
смотреть 21 сентября. Как сообщил 
в ходе заседания комиссии сегодня 
8 сентября директор департамен-

та информации и связей с обще-
ственностью Одесского горсовета 
Андрей Сиваш, изменения предпо-
лагают продление срока действия 
программы до 2018 года, при этом 
финансирование программы пред-
полагается увеличить на 5 миллио-
нов гривень.

Подробнее:
https://goo.gl/1fI9q1
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PROZORRO, E-DATA

Персонажи мультфильмов "Как 
казаки..." стали лицом ProZorro

Самый крупный тендер 
в Prozorro зарегистрирован 
в Одесской области

Экономия благодаря ProZorro 
достигла почти 4 миллиардов

Персонажи мультфильмов "Как 
казаки..." Око, Грай и Тур стали ли-
цом ProZorro, сообщается на сай-
те электронной системы государ-
ственных тендеров. "В региональной 
рекламной кампании ProZorro исполь-
зуется антигерой - Хабармен Семен, 
который олицетворяет коррупцию и 
непрозрачность старых "бумажных" 
закупок. 

Теперь в коммуникации ProZorro 
появились и свои положительные ге-
рои - известная троица Ого, Грай и Тур. 
Каждому из героев выделена опре-

деленная роль - представили целую 
группу пользователей электронной 
системы: государственного заказчика, 
представителя бизнеса и обществен-
ности", - говорится в релизе.

Подробнее:
https://goo.gl/P7DYLb

Оператор отечественной га-
зотранспортной системы Украины 
создал в системе публичных элек-
тронных закупок Prozorro — один из 
крупнейших тендеров общей стои-
мостью 1,4 млрд грн. Об этом сооб-
щает пресс-служба «Укртрансгаза».

Непосредственно зарегистри-
ровал тендер через площадку 

SmartTender филиал предприятия 
«Прикарпаттрансгаз» ПАО «Укр-
трансгаз» с целью проведения ре-
конструкции (проведения стро-
ительных работ) компрессорной 
станции «Ананьев» газопровода 
«Ананьев-Тирасполь-Измаил».

Подробнее:
https://goo.gl/57Jfgm

Экономия бюджетных средств 
благодаря использованию системы 
государственных закупок Prozorro, 
распространившейся на всех госу-
дарственных заказчиков с 1 августа, 
достигла 3,87 млрд грн. Соответству-
ющая информация опубликована на 
сайте бизнес-аналитики Prozorro.

При этом количество тендеров за 
время работы системы превысило 
200 тыс., количество организаторов 
торгов составило 10,75 тыс., а сред-

нее количество предложений на 
торги - 2,62.

Система электронных государ-
ственных закупок Prozorro с 1 авгу-
ста стала обязательной к приме-
нению для всех государственных 
заказчиков при закупках от 200 тыс. 
грн для товаров и от 1,5 млн грн для 
работ.

Подробнее:
https://goo.gl/hGaaAU



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 Львові створили онлайн-карту 
ремонтів житлових будинків

У Києві відбудеться Національ-
ний форум «Громадянське су-
спільство та публічні фінанси»

Усі будинки, де районні адміністра-
ції Львова у 2015 році замовляли по-
точний або капітальний ремонт, по-
значили на онлайн-мапі. Моніторинг 
провели журналісти інтернет-видан-
ня «Наші гроші. Львів». 

Усього на ремонт житлового фон-
ду у Львові в 2015 році із загального 
фонду міського бюджету було виділе-
но 48,5 млн грн, ще 39,7 млн грн – з 
бюджету розвитку. 

Згідно з даними моніторингу, най-
більше коштів на ремонт будинків 
витратила Галицька райадміністра-
ція – понад 16 млн грн, найменше 
Франківська – близько 8,5 млн грн.

На карті позначено кожен об'єкт, 
його адреса, замовник робіт, їх 
вартість і вид, а також виконавець.

Детльніше:
https://goo.gl/KUTcNV

18-19 жовтня 2016 року в м. Києві 
відбудеться Національний форум 
«Громадянське суспільство та публіч-
ні фінанси» - унікальний майданчик 
для обміну досвідом, пошуку пар-
тнерів, представлення кращих прак-
тик, інновацій та стратегій в сфері 
впливу громадянського суспільства 
на прозорість, доброчесність та 
ефективність публічних фінансів. 

Основні питання:
•	 Реформи в сфері публічних 

фінансів
•	 Ресурси та можливості для 

громадянського суспільства в 
сфері публічних фінансів: стра-
тегії донорів та громадянсько-
го суспільства.

•	 Кращі практики контролю пу-
блічних фінансів на місцевому 
рівні

•	 Партисипативне бюджетуван-
ня та активізація громадян до 

участі у бюджетному процесі
•	 Візуалізація та підвищення рів-

ня доступності інформації про 
публічні фінанси

•	 ЗМІ та публічні фінанси
•	 Публічні фінанси та IT техно-

логії
У разі зацікавленості, просимо 

заповнити аплікаційну форму.  За-
явки приймаються до 7 жовтня 2016 
року включно.

Детальніше:
https://goo.gl/hvbx4v

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4ZSBEuVSzmyiQUpFdkuhBYB9gukphI0S49W4Sbmt58Sg6WA/viewform%3Fc%3D0%26w%3D1

