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жовтень 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

Майже сто активістів з усієї України 
обговорили громадянське 
суспільство та публічні фінанси

Визначені переможці конкурсу 
«Висвітлення корупції у використанні 
коштів місцевих бюджетів»

18-19 жовтня в м. Київ відбувся 
Національний форум «Громадянсь-
ке суспільство та публічні фінанси» 
- унікальний майданчик для обміну 

досвідом, пошуку партнерів, пред-
ставлення кращих практик, інновацій 
та стратегій в сфері впливу громадян-
ського суспільства на прозорість, до-
брочесність та ефективність публіч-
них фінансів.

В заході взяли участь майже сто 
представників НУО, журналістів та 
представників донорських організацій.

Докладніше: https://goo.gl/pTlQlZ
    https://goo.gl/Ujwvne
    https://goo.gl/LVRWjZ

Конкурс було проведено в бе-
резні-вересні 2016 року, переможці в 
кожній категорії визначені за сумою 
балів за всіма критеріями від кожного 
експерта. 

Вручення нагород відбулось в рам-
ках Національного форума «Громадян-
ське суспільство та публічні фінанси», 
що пройшов в м. Київ 18-19 жовтня.

Переможці в категорії відео: Мар'я-
на П'єцух, Олена Васіна, Роксоля-
на Остап'юк. Переможці в категорії 
онлайн: Ольга Юдина, Валентина 
Куць, Юрій Дюг. 

Переможець в категорії друк: Бог-
дан Василенко. 

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

Як громада міста може 
контролювати витрати 
міського бюджету?

Саме про це йшла мова на підсум-
ковому засіданні «Круглого столу» 05 
жовтня 2016 року під назвою «Возне-
сенцям – прозорий бюджет». «Круглий 
стіл» проводився представниками гро-
мадськості міста – органом самооргані-
зації населення «Перлина Гаю» та гро-
мадською організацією «Вознесенська 
асоціація розвитку місцевої демократії».

В роботі «Круглого столу» прий-
няли участь: міський голова Віталій 
Луков, заступник міського голови 
Юрій Сметана, начальники управлінь 
міської ради – Вікторія Міняйло, Світ-

лана Синиця, Валентина Москаленко, 
начальник відділу містобудування та 
архітектури Лейла Чорна, депутати 
міської ради та інші.

Докладніше: https://goo.gl/nBlK0U

БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Рада прийняла за основу 
пропозиції профільного 
комітету з держбюджету-2017

Верховна Рада України прийняла в 
першому читанні підготовлені профіль-
ним парламентським комітетом поправ-
ки до розробленого Кабінетом міністрів 
проекту державного бюджету України 
на 2017 рік. Відповідний проект поста-
нови авторства Комітету Верховної 

Ради з питань бюджету про висновки 
і пропозиції до проекту Закону Украї-
ни "Про державний бюджет України на 
2017 рік" підтримали 245 депутатів при 
необхідному мінімумі в 226 голосів.

Джерело: https://goo.gl/Crukcv

Четыре партии получили 
70 млн госфинансирования

Национальное агентство по пре-
дотвращению коррупции (НАПК) 
приняло решение выделить государ-
ственное финансирование в размере 
70 миллионов 823 тысяч 775 гривень 
четырем парламентским партиям. 

Как сообщили в пресс-службе 
агентства, государственное финан-
сирование в IV квартале 2016 года 
получат «Блок Петра Порошенко 
«Солидарность», «Народный фронт», 
«Самопомич» и Радикальная партия 

Олега Ляшко.  По данным НАПК, боль-
ше всех получит «Народный фронт» 
— 25 миллионов 136,4 тысяч гривень, 
«Блок Петра Порошенко» получит 24 
миллиона 771,8 тысячу гривень, «Са-
мопомич» — 12 миллионов 461,6 ты-
сячу и Радикальная партия — 8 мил-
лионов 453,9 тысяч гривень. Средства 
поступают в начале каждого кварта-
ла на отдельные счета соответствую-
щих политических партий.

Подробнее: https://goo.gl/PO9Kf7
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Президент подписал 
изменения по децентрализации 
в Бюджетном кодексе

Финансисты Одесского горсовета 
обещают революцию в формиро-
вании расходов бюджета

Президент Украины Петр Поро-
шенко подписал Закон Украины «О 
внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Украины относительно зачис-
ления отдельных административных 
сборов в местные бюджеты».

Отныне к доходам общего фонда 
бюджетов объединенных террито-
риальных громад будут зачисляться 
отдельные виды платы за предостав-
ление административных услуг. Речь 
идет об административном сборе за 
государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и их обре-
менений и административном сборе 

за проведение государственной реги-
страции юридических и физических 
лиц-предпринимателей и обществен-
ных формирований, о плате за сокра-
щение сроков предоставления услуг в 
сфере государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и их 
обременений и государственной ре-
гистрации юридических, физических 
лиц-предпринимателей и обществен-
ных формирований, а также платы за 
предоставление других платных ус-
луг, связанных с такой регистрацией.

Подробнее: https://goo.gl/0W58dz

Проект бюджета Одессы на 2017 
год в части расходов впервые сформи-
рован с применением программно-це-
левого метода.  Об этом в ходе засе-
дания исполкома сообщила директор 
департамента финансов Одесского 

городского совета Светлана Бедрега.

«Если формирование доходной 
части бюджета пройдет под девизом 
«стабильность», то расходная часть 
основывалась почти на революцион-
ных новациях и предложениях», — зая-
вила она. По словам Светланы Бедреги, 
предполагается, что расходы бюджета 
в 2017 году составят 6 миллиардов 60 
миллионов гривень, а доходы ожида-
ются в размере 6 млрд 150 млн грн

Подробнее: https://goo.gl/wEHU93

Рада рассмотрит бюджет-2017
20 октября Верховная Рада должна 

в первом чтении рассмотреть проект 
закона о государственном бюджете 
на 2017 год. 

"... Я говорил с премьером, и чет-
верг мы должны запланировать как 
день рассмотрения бюджета", – ска-
зал он.  Об этом на заседании согла-
сительного совета заявил председа-
тель парламента Андрей Парубий. 

После этого спикер призвал народ-
ных депутатов "ответственно" отне-
стись к своим обязанностям в этот день. 

В свою очередь, вице-премьер Вяче-
слав Кириленко сообщил депутатам, что 
члены Кабмина готовы прийти в парла-
мент в четверг на 16:00 на рассмотрение 
проекта бюджета.

Джерело: https://goo.gl/Y3Ti19
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Кабмин добавил Одесской области 
почти 11 миллионов гривень 
к «стадионной» субвенции

Кабинет министров Украины рас-
пределил субвенции из государствен-
ного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по соци-
ально-экономическому развитию от-
дельных территорий на сумму 332 млн 
грн.  Соответствующее постановление 
опубликовано на сайте правительства.

При этом финансирование, кроме 

Любашевского, Березовского и Нико-
лаевского районов, получит Ананьев-
ский, Лиманский и Ширяевский райо-
ны.  Кабмин предоставил субвенции в 
основном на ремонт и реконструкцию 
образовательных и медицинских уч-
реждений, коммунальных объектов 
местной инфраструктуры.

Подробнее: https://goo.gl/9qq6qx

Одесская мэрия разработала 
проект бюджета-2017

Земля - проблемы Николаева

Департамент финансов Одесского 
горсовета разработал проект город-
ского бюджета на следующий год. 
Проект уже опубликован на офици-
альном сайте горсовета. Согласно 
предварительным расчетам, доходы 
бюджета города Одессы на 2017 год 
рассчитаны в сумме 6 млрд 150 млн 
874,6 тыс. грн, из которых бюджет 
развития – 94 млн грн.

В доходах бюджета учтены толь-
ко такие межбюджетные трансфер-
ты: образовательная субвенция — 

629 млн 892 тыс. грн и медицинская 
субвенция – 709 млн 970,5 тыс. грн. 
В департаменте финансов указали, 
что впервые проект бюджета города 
Одессы на 2017 год по расходам сфор-
мирован с применением программ-
но-целевого метода. 

Такое планирование направлено 
на повышение прозрачности и эффек-
тивности использования финансовых 
ресурсов.

Подробнее: https://goo.gl/cWkMvi

Общественная организация «Ас-
социация юристов «Правозащита» в 
рамках проекта «Громадська дія проти 
корупції» провела исследование (мо-
ниторинг) местных нормативних актов, 
регулирующих земельные отношения, а 
также первичных документов на выде-
ление и оплату земли для использова-
ния в коммерческой деятельности.

Земельные отношения бизнеса с 
властью регулируют три Порядка, 
которые регулируют размещение пе-
редвижных и стационарных времен-
ных сооружений для ведения пред-
принимательской деятельности и  
продажи скетч-карточек для мобиль-
ной связи.  Ни один из этих докумен-

тов не содержит четких и прозрачных 
правил для бизнеса и для власти. Для 
бизнеса: «Я выполнил правила – я од-
нозначно получу землю под свой ма-
газин, киоск, павильон»; для чинов-
ника: «Я нарушил правила – я буду 
наказан, а если мои действия приве-
ли к убыткам — я должен их возме-
стить»; для депутатов: «Депутатские 
комиссии: не выполняем правила – 
следует пересмотреть регламент и 
забрать у них право на согласование 
отвода земельных участков... ».  Что 
же  на самом деле происходит с чи-
новниками, депутатами, депутатски-
ми комиссиями.

Читать: https://goo.gl/m2T7Vs
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PROZORRO, E-DATA

Нефедов назвал число судебных 
исков против системы ProZorro

У Сумах затвердили допорогові 
закупівлі через ProZorro

Як бюджетні розпорядники 
уникають використання 
ProZorro: досвід Сум

Заместитель министра экономи-
ческого развития и торговли Максим 
Нефедов заявил, что наличие судеб-
ных исков против системы публичных 
электронных закупок ProZorro лишний 

раз доказывает ее эффективность. Об 
этом он сказал в эфире программы 
"Новая кровь" на телеканале ZIK, 23 
октября.

"Есть два иска. Один - к Кабине-
ту министров об отмене подзаконных 
актов, регламентирующих работу си-
стемы. Другой, собственно, к самому 
министерству о назначении системы 
ProZorro государственным предприяти-
ем, которое ведет портал государствен-
ных закупок", - рассказал Нефедов.

Подробнее: https://goo.gl/Ntuf8v

Сьогодні на сесії міськради депу-
тати затвердили рішення про допоро-
гові закупівлі через систему Прозоро.  
Тепер за нею купуватимуть товари,  
вартість яких є більшою за 50 тисяч 
гривень. Від 200 тисяч грн через Про-
зоро обиратимуть виконавця робіт.

Сумський міський голова Олек-
сандр Лисенко повідомив про другий 
пункт пропозиції: “Дане рішення не 
поширюється на випадки, якщо пред-
метом закупівлі є товари, роботи і 
послуги, що стосуються капітального 

ремонту. Ми написали капітального 
ремонту ліфтів”.

Експерт Бюро аналізу політики Вік-
тор Бобиренко каже: “Чим нижча ціна, 
яку ми можемо побачити – тим буде 
краще для всіх. Те, що стосується ліфтів  
– це трошки від лукавого. По типу,  а 
давайте всіх так оцінимо, а цим будемо 
довірять. Це неправильно. Закупівлі ма-
ють бути в ідеалі з 20 тисяч, щоб ми ба-
чили, який чиновник що купляє”.

Детальніше: https://goo.gl/onahzV

З 1 серпня цього року система 
державних закупівель ProZorro стала 
обов’язковою для використання і для 
органів місцевого самоврядування. 

Ще 24 лютого, після бурхливого об-
говорення, Сумська міська рада міні-
мально можливими 22-ма голосами 
прийняла рішення про впровадження 
в місті закупівель з використанням си-
стеми ProZorro. Рішення мало вступити 

в силу 1 квітня цього року і розповсюд-
жуватися на всі закупівлі коштом місь-
кого бюджету, дорожчі за 20 тис.грн. 

Прогресивні сили могли святкувати 
перемогу. Але не так сталося, як гада-
лося. Протидію цьому рішенню почали 
чинити «Батьківщина» та, несподіва-
но, «Самопоміч».

Докладніше: https://goo.gl/xQZiL4
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Експерти ініціюють зміни 
до законодавства для 
забезпечення ефективності та 
прозорості місцевих бюджетів

Виклики прозорості бюджету 
Добренської громади

«Головні спортсмени» в спортивних 
закладах Миколаївської області є 
директори та головні бухгалтери

На основі результатів дослідження 
бюджетів 17 міст України експерти Фун-
дації «Відкрите суспільство» ініціюють 
зміни до законодавства для підвищен-
ня прозорості бюджетного процесу та 
попередження практики «ручного» пе-
рерозподілу місцевих фінансів. 

«Кожен третій документ соціаль-
но-економічної та бюджетної політи-
ки все ще є непублічним, що дозволяє 
політичним силам в місцевих радах 

розподіляти кошти виключно на свій 
розсуд. Право громади контролювати 
публічні фінанси на всіх стадіях бюд-
жетного процесу – планування, прий-
няття рішення, виконання та звітуван-
ня – залишається фікцією, тому мусимо 
чітко унормувати низку процедур та 
запроваджувати їх на практиці», – за-
явила президент Фундації «Відкрите 
суспільство» Леся Шевченко.

Докладніше: https://goo.gl/YnTStM

У новоєгорівському будинку культу-
ри 25 представників громадськості та 
органів місцевого самоврядування села 
обговорили на круглому столі на тему: 
як перейти від громадського моніто-
рингу до ефективного партнерства 
ВЛАДА — ГРОМАДА «Крок до ефектив-
ності та прозорості», що організували 
сільська громадська організація «Мрії 
збуваються» спільно з Баштанської 
райрадою та райдержадміністрацією.

Учасники заходу одноголосно вирі-
шили створити робочу групу та напра-
вити звернення до голови Добренської 
сільської ради Валентини Климик з ви-
могою прийняти рішення щодо дієвого 
механізму оприлюднення дати та часу 
засідання бюджетної комісії та сесій, 
аби громада мала змогу відвідувати ці 
засідання.

Детальніше: https://goo.gl/B7YOcq

До таких висновків дійшла ГО «ВО 
«Незалежна спілка спортсменів» по 
результатах громадського моніторингу 
використання бюджетних коштів в сфері 
фізичної культури та спорту. Згідно  
програми «Фізична культура і спорт» на 
2016-2018 роки Миколаївської міської 
ради обсяги та джерела фінансування в 
2015 році склали 203 743,9 тис. грн. 

За програмою розвитку фізичної 
культури і спорту в Миколаївській об-
ласті на період 2014 – 2018 рр. обся-
ги та джерела фінансування склали 

усього на реалізацію Обласної Про-
грами — 9 075,208 тис. грн, в тому 
числі на 2015 рік – 1 774,3 тис. грн, на 
2016 рік – 1 812,1 тис. грн. 

Так, відповідно до інформаційного 
запиту до Відділу спорту Миколаївсь-
кої обласної держадміністрації та ди-
ректора Обласного яхт-клубу було 
надано витяги з наказів про нараху-
вання премій та виплати інших гро-
шових винагород.

Докладніше: https://goo.gl/xCYSwb
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Как идет борьба ОО «Кинбурнская 
Громада» с Покровским сельским 
советом за прозрачность и эффек-
тивность бюджета

Как в Украине будут дороги 
ремонтировать

В Одесской области пытались 
нарушить законы при каждой 
пятой госзакупке, — ревизоры

Отсутствие официального сайта 
сельсовета и какой-либо информации по 
месту в селах сильно осложняли выпол-
нение проекта по мониторингу бюджета. 
Поэтому, общественники принялись пи-
сать многочисленные запросы, в надежде 
получить в ответах нужную для проекта 
информацию. Это, в первую очередь, ка-
салось бюджета Покровского сельского 
совета, как за текущий год, так и за пре-
дыдущие годы.Однако, уже на первых 

этапах активисты столкнулись с жест-
ким противостоянием. Вместо Отчетов 
по выполнению бюджета они получали 
лишь решения сессии об утверждении 
выполнения этого самого бюджета. Ког-
да были затребованы договора, заклю-
ченные с сельсоветом, в их предоставле-
нии вовсе отказали, мотивируя тем, что 
это конфиденциальная информация. 

Подробнее: https://goo.gl/yT2Pzv

На прошлой неделе ВР приняла в 
первом чтении два связанных законо-
проекта относительно создания До-
рожного фонда в Украине. Эксперты 
соглашаются: необходимость что-то 
делать с дорогами назрела уже давно 
– это очевидно каждому автомоби-
листу. Еще очевиднее эта необходи-
мость становится исходя из логисти-

ческих возможностей Украины, как 
страны- транзитера.

- Введя платный проезд для грузо-
вого транспорта, можно будет созда-
вать придорожную инфраструктуру, 
рабочие места, - говорит аналитик 
Андрей Вигиринский. – А рациональ-
ный выбор технологии сооружения 
новых путей, из материалов, произво-
дящихся на украинских предприятиях, 
позволит им наращивать мощности. 
А это, в свою очередь, дополнитель-
ные налоговые поступления в бюджет, 
рост ВВП и доходов работников.

Подробнее: https://goo.gl/6EfNlb

Ревизоры Государственной ауди-
торской службы предотвратили в 
Одесской области нарушения в сфере 
государственных закупок на сумму 
470 миллионов гривень. Об этом со-
общили в пресс-службе ведомства.

По данным ревизоров, эта сумма 
составляет 18,2% от общей суммы 

предупрежденных нарушений. Боль-
ше всего подозрительных, по мнению 
аудиторов, тендеров и договоров 
отменили и разорвали в Черкасской 
области – на 556 миллионов гривень 
или 21,6% от общей суммы предупре-
жденных нарушений.

Детальніше: https://goo.gl/JWGYQy


