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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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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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Кабмин утвердил бюджет-2017 с 
повышением зарплаты до 3200 грн

Минималка в 3,2 тыс грн сравняет 
зарплаты учителей и уборщиц 

Кабинет Министров утвердил про-
ект бюджета-2017 с учетом повышения 
минимальной зарплаты до 3200 грн. 
Соответствующее решение было при-
нято сегодня в ходе внеочередного за-
седания правительства. 

Министр финансов Александр Да-
нилюк сообщил, что на сегодняшний 
день минимальную зарплату офици-

ально получат 3,5 млн украинцев. "Ко 
второму чтению правительство пред-
лагает учесть дополнительные иници-
ативы. 

Это поддержка детей с особыми об-
разовательными потребностями - на 
210 млн грн. Это и расходы на подго-
товку квалифицированных работников 
по профессиям общегосударственного 
значения - 170 млн грн, также учет рас-
ходов на получение полного общего об-
разования в профессионально-техниче-
ских учреждениях на сумму 2 млрд грн, а 
также на предоставления господдержки 
участникам боевых действий и их детям 
на 184 млн грн", - заявил Данилюк.

Источник: https://goo.gl/PKas7h

На минувшей неделе Кабмин 
все же внес в Верховную Раду су-
щественно переписанный вариант 
проекта госбюджета на 2017 год, в 
котором заложено повышение ми-
нимальной зарплаты с 01.01.17 г. до 
3200 грн.

Разумеется, при этом и доходная 
(см. «Прирост доходов бюджета и 
объем номинального ВВП по отно-
шению к предыдущему году в 2003-
2017 гг.»), и расходная части основ-
ного финансового плана страны 
«подросли» – более чем на 15 млрд 
грн. Могло бы быть и больше, но в 
проект заложили отрыв должност-
ного оклада работника I тарифно-
го разряда единой тарифной сетки 
(ЕТС) от минимальной зарплаты, к 
которой он был раньше привязан. 
Теперь при росте «минималки» до 
3200 грн минимальный оклад в ЕТС 
останется на уровне 1600 грн. Это 
позволит правительству избежать 
всеобщего поднятия зарплат, раз-
меры которых базируются на ЕТС, 
для бюджетников и чиновников.

Подробнее: 
https://goo.gl/SN9eg5
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Освіта.  Аналіз проекту 
Держбюджету- 2017 

Культура.  Аналіз проекту 
Держбюджету- 2017 

Портал Delo.UA та Інститут су-
спільно-економічних досліджень роз-
робили спільний проект, покликаний 
проаналізувати, чи закладений в держ-
бюджеті фундамент для розвитку і ре-
форм, а також яким чином ті чи інші 
зміни вплинуть на життя звичайної лю-
дини. 

Складну бюджетну аналітику бук-
вально "на пальцях" покажуть відео-
ролики. Перша серія - про освіту: чи 
будуть стипендії? чи зростуть зар-

плати вчителів? хто платитиме за 
ПТУ?

Детальніше: https://goo.gl/1sMxTN

У 2017 році на культуру і мистецтво 
з держбюджету планується виділи-
ти 12,1 млрд грн, тобто фінансування 
зросте на 12,1%. Майже вдвічі збіль-
шаться витрати на вітчизняний кі-
нематограф. На проведення заходів, 
пов'язаних з «Євробаченням» буде 
виділено 455,7 млн гривень. На куль-
туру держава планує виділити на 1 
млрд грн більше ніж в 2016 році. 

Які ще зміни у фінансуванні куль-
тури і мистецтва заплановано на 
2017 рік? Підготовка культурних ка-
дрів, діяльність національних музеїв, 
фінансова підтримка театрів, збере-

ження історико-культурної та архі-
тектурної спадщини – яке фінансу-
вання отримає кожен з напрямів і з 
якими викликами стикнеться україн-
ська культура в наступному році?

Детальніше: https://goo.gl/JkvfcY

Бюджет получил 77 миллионов 
от приватизации — меньше чем 
полпроцента от плана

Бюджет получил 77 миллионов от 
приватизации – меньше чем полпро-
цента от плана. С начала года в общий 
фонд государственного бюджета пе-
речислено 77,860 млн гривен от при-
ватизации государственного имуще-
ства. Об этом говорится в сообщении 
Фонда госимущества.

Кроме того, государственными ор-
ганами приватизации обеспечено по-

ступление средств в бюджет от арен-
ды государственного имущества в 
сумме 859,491 млн гривен, в том чис-
ле в октябре – 88,511 млн гривен при 
установленном годовом плановом за-
дании 615 млн гривен. Как известно, 
общий план поступлений от привати-
зации, предусмотренный в госбюдже-
те-2016 составляет 17,1 млрд гривен. 

Источник: https://goo.gl/MPw8TZ
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Держбюджет-2017: як попередити 
популізм і політичну корупцію

За оцінками Головного науко-
во-експертного управління (ГНЕУ) 
парламенту, для дотримання збалан-
сованості показників державного і міс-
цевих бюджетів на 2017 р. необхідно 
ухвалити відповідні законопроекти до 
затвердження проекту держбюджету 
на наступний рік, забезпечуючи при 
цьому взаємоузгодження їх положень. 

Більш того, ГНЕУ вважає, що за-
конопроект про держбюджет може 
розглядатися тільки після ухвалення 
Верховною Радою рішення щодо зако-
нопроектів, на яких ґрунтуються його 
розрахунки. Отже, можемо стверджу-
вати про закладення на фінальній стадії 
бюджетного процесу формули "якщо/
то". Тобто якщо буде прийнято відповід-
ні законодавчі зміни, то запропоновані 
надходження та видатки зможуть стати 
реальними у законі про держбюджет.

Зменшити залежність політиків від 
формули "якщо/то" і, відповідно, ніве-
лювати ризики політичного корумпу-
вання депутатів у рамках останньої 
стадії бюджетного процесу могло б 
банальне виконання статті 27 Бюд-
жетного кодексу України, згідно з 
якою формування проекту держбюд-
жету на наступний рік відбувається на 
затвердженій податковій базі, із вне-
сенням відповідних змін до законів 
або їх окремих положень, які вплива-
ють на показники бюджету (зменшу-
ють його надходження та/або збіль-
шують видатки), не пізніше 15 липня 
року, що передує плановому. 

Заодно це дало б змогу зменши-
ти ризики некоректного планування 
надходжень і видатків урядовцями.

Детальніше: https://goo.gl/32efn8

Аналітичний звіт: місцеві бюджети 
продовжують зростати в результаті 
фінансової децентралізації

Мінрегіоном за сприяння Мін-
фіну та підтримки Швейцарсько-у-
країнського проекту «Підтримка 
децентралізації в Україні» DESPRO 
підготовлено фінансовий аналіз ви-
конання показників доходів місцевих 
бюджетів України та 159 об’єднаних 
територіальних громад за 9 місяців 
2016 року. Результати цього аналізу 
переконливо свідчать про позитивні 

тенденції бюджетної децентралізації 
та реформи місцевого самоврядуван-
ня. Власні ресурси місцевих бюджетів 
України продовжують зростати. 

Так, за 9 місяців 2016 року надход-
ження проти минулого року зросли у 
1,4 рази, це + 34,2 млрд грн.

Детальніше: https://goo.gl/TN09TA
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Кабмін створив інформаційний 
майданчик для ознайомлення з 
проектом держбюджету-2017

Ласий шмат сумських доріг або 
послуги перед містом ціною у 8 
мільйонів гривень

Кабінет міністрів України створив 
інформаційний майданчик в інтернеті 
для того, щоб громадяни України мог-
ли ознайомитися з проектом бюдже-
ту України на 2017 рік, який міністри 
пропонують затвердити парламенту.

Про це на своїй сторінці в Facebook 
повідомив прем'єр-міністр України 
Володимир Гройсман. «Вперше за 
останні роки проект Бюджету був по-

даний Урядом вчасно, а не під ялин-
ку. Пропоную вашій увазі інформа-
ційний майданчик http://budget2017.
info/, у якому кожен українець може 
самостійно ознайомитись з тими де-
сятьма пріоритетами, які Уряд заклав 
у основному фінансовому документі 
країни на наступний рік», - написав 
прем'єр-міністр.

Детальніше: https://goo.gl/2d4eVI

БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Комитет Рады дал добро на 
бюджет с новой "минималкой"

Комитет Верховной Рады по вопро-
сам бюджета принял решение реко-
мендовать парламенту рассмотрение 
во втором чтении проекта государ-
ственного бюджета на 2017 год после 
принятия связанных с ним правитель-
ственных законопроектов. 

Речь идет о законопроектах об из-
менении пенсионного обеспечения 
(5130), корректировке Бюджетного и 
Налогового кодексов (5131 и 5132), а 
также законопроекте о спецконфи-
скации (5142).

"Положения этих законопроектов 
учтены в доработанном законопроекте 
№5000 и показателях проекта сводно-
го бюджета на 2017 год. Для соблюде-
ния сбалансированности показателей 
государственного и местных бюдже-
тов на 2017 год необходимо принять 
соответствующие законопроекты для 
принятия проекта государственного 
бюджета на 2017 год, обеспечивая при 
этом взаимосвязь их положений", – за-
ключили в комитете.

Детальніше: https://goo.gl/FgcgEH

Міським бюджетом міста Суми на 
2016 рік управлінню капітального бу-
дівництва та дорожнього господар-
ства Сумською міською радою виділе-
но з бюджету розвитку 252 млн. грн., у  
тому числі на виконання благоустрою 
території міста 77,7 млн. грн.

Більшість даних коштів було 
розподілено керівництвом управління 
у «ручному» режимі без застосуван-
ня конкурентних процедур на шість 
самостійно визначених суб’єктів го-

сподарювання. Зазвичай дані кошти 
будуть витрачені на програму міської 
влади «Євродвір», яка передбачає ка-
пітальний ремонт доріг у дворах бага-
токвартирних житлових будинків. Ви-
користавши механізми моніторингу 
офіційного порталу публічних фінан-
сів було встановлено, що за десять 
місяців поточного року більше 8 млн. 
грн. отримало товариство «БУДОР-
ТРАНС» (39143331).

Детальніше: https://goo.gl/SM7yyA
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Доступності фізичної культури 
на Миколаївщини бракує 
доброчесності та ефективності 
у бюджетному процесі

В Измаиле опубликовали проект 
бюджета на 2017 год

До такого висновку прийшли 
15 представників спортивної гро-
мадськості, тренерів і ЗМІ- учас-
ників круглого столу за підсумками 
моніторингового дослідження до-
брочесності і ефективності витрат 
коштів Миколаївського обласного 
бюджету за період 2013-2016 років, 
що здійснило ГО «Всеукраїнське 
об’єднання «Незалежна спілка спор-
тсменів». 

Громадськість вже почув новий го-
лова Миколаївської ОДА Олексій Сав-
ченко, доручив створеній ним комісії до 
30 листопада 2016 р. перевірити цільове 
використання коштів обласного бюдже-
ту за період 2013-2016 років, виділених 
на галузь фізичної культури та спорту. 
А «Незалежна спілка спортсменів» вже  
дала відповідні пропозиції комісії.

Детальніше: https://goo.gl/KkzAF3

На официальном сайте Измаиль-
ского городского совета появился 
проект бюджета на следующий год. 
Бюджет-2017 пока сформирован без 
межбюджетных трансфертов на госу-
дарственные программы социальной 
помощи (помощь семьям с детьми, пре-
доставление льгот и субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг). 

Утвержденная сумма (с учетом из-
менений на 2016 год) составила 131 млн 
649 тыс. 600 грн.  Доходы бюджета го-
рода на 2017 год рассчитаны в сумме 
533 млн 311тыс. 800 грн, в том числе до-
ходы общего фонда — 486 млн 416 тыс. 

600 грн, доходы специального фонда 
— 46 млн 895тыс. 200 грн, из которых 
бюджет развития составит 25 млн грн.

При этом в доходах бюджета учте-
ны только межбюджетные трансфер-
ты по образовательной субвенции – 
74 млн 7 тыс. 500 грн и медицинской 
субвенции – 60 млн 952 тыс. 600 грн.
Проект бюджета города опубликован 
в отдельном разделе на официальном 
сайте города и будет находиться там 
до его утверждения сессией горсове-
та в конце декабря.

Подробнее: https://goo.gl/5LscKs
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Татарбунарский горсовет 
опубликовал проект бюджета 
на 2017 год

Согласно документу, доходы бюд-
жета города на 2017 год планируются 
в сумме 12 миллионов 655 тысяч 922 
гривни, в том числе доходы общего 
фонда —12 миллионов 601 тысяча 222 
гривни, доходы специального фонда 
—54 тысячи 700 гривень, из которых 
бюджет развития составит 2 миллиона 
690 тысяч гривень. 

Опубликован проект бюджета в 
разделе «Нормативно-правовые акты 
проекты решений городского совета 
13 сессия» на официальном сайте го-
рода и будет находиться там до его 

утверждения сессией горсовета 20 
декабря 2016 года. Сравнивая показа-
тели, заложенные в бюджет города на 
2016 год, следует отметить, что общий 
объем доходов составлял 9 миллионов 
498 тысяч 168 гривень, а общий объ-
ем расходов городского бюджета — 9 
миллионов 498 тысяч 168 гривень. В 
проекте бюджета на 2017 год эти пока-
затели по его доходной части увеличе-
ны на 3 миллиона 167 тысяч 754 гривни, 
а расходная часть — на 3 миллиона 103 
тысяч 54 гривни.

Детальніше: https://goo.gl/eNgSpn

В Киеве презентовали проект 
бюджета 2017 года

Бюджет 2017 года почти на 10 млрд 
грн превышает показатель бюджета на 
2016.  Доходную часть бюджета Киева 
планируется утвердить на уровне 36,7 
млрд грн. Это почти на 10 млрд грн пре-
вышает показатель бюджета на 2016 
год. Об этом заявил мэр Киева Вита-
лий Кличко на расширенном заседании 
бюджетной комиссии Киевсовета. 

Доходная часть бюджета заплани-
рована на уровне 36,7 млрд грн. Из этой 
суммы более 35 млрд  грн составляет 
общий фонд, а 1,7 млрд грн - спецфонд. 
В расходную часть заложено почти 
36,8 млрд грн. 

При этом общий фон расходной ча-
сти составляет 29,2 млрд грн, а спец-
фонд - почти 7,6 млрд грн. Поступления 

в бюджет от налога на доход физлиц 
прогнозируются на уровне более 13 
млрд грн, от налога на имущество - 5,3 
млрд грн, от акцизного налога с роз-
ничной торговли - более 1,3 млрд грн.  
Прогнозные показатели субвенций из 
государственного бюджета составля-
ют 8,9 млрд грн.

Киевский городской голова отме-
тил, что, несмотря на государственную 
субвенцию, средств которой всегда не 
хватает, столичная власть закладывает 
дополнительное финансирование на 
здравоохранение и образование. "От-
расль здравоохранения столицы до-
полнительно получит 3,7 млрд  грн. А 
на образование в Киеве будет дополни-
тельно направлено 2,8 млрд", - отметил 
Кличко. По его словам, общество тоже 
вовлечено в формирование бюджета и 
может предлагать свои проекты. "Мы 
воплощаем так называемый "Бюджет 
участия", на который в бюджете столи-
цы предлагается выделить 50 млн грн. 
Это деньги планируется направить на 
проекты, которые предложат для горо-
да киевляне", - отметил мэр Киева.

Детальніше:  https://goo.gl/iDpyz2
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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ,
Е-ДЕКЛАРАЦІЇ

Статки народних обранців від 
Сумщини

Опівночі 31 жовтня сплив термін 
подання електронних декларацій за 
2015 рік для суб’єктів декларування, 
які займають відповідальне та особ-
ливо відповідальне становище.

Відповідно до Закону України 
Про запобігання корупції у 2016 році 
службові особи, які на день початку 
роботи системи подання та оприлюд-
нення декларацій осіб, уповноваже-
них на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, згід-
но зі статтею 50 Закону займають від-
повідальне та особливо відповідаль-
не становище, зобов’язані подати 
щорічні декларації за минулий рік у 
порядку, встановленому цим законом, 
протягом 60 календарних днів після 
початку роботи системи. Свої статки 
за 2015 рік задекларували і народні 
обранці від Сумщини.

Детальніше: https://goo.gl/Y0PbKe

Заможні та не дуже полтавські 
депутати-мажоритарники

Подання електронних декларацій 
за 2015 рік, термін якого сплив для 
осіб, які займають відповідальне та 
особливо відповідальне становище, 
змусило полтавських нардепів-мажо-
ритарників задекларувати свої статки. 

Однозначним лідером із володіння 
нерухомим майном є Олег Кулініч з 
депутатської групи «Партія «Відрод-
ження». Він задекларував п’ять квар-
тир і будинків загальною площею 1 

275 м2. Він же є і найбільшим «лати-
фундистом» серед полтавських депу-
татів – у власності нардепа перебуває 
73 140 м2 землі – у десять разів біль-
ше, ніж у найближчого конкурента. 
При цьому два депутата з Полтавщи-
ни згідно декларацій взагалі не мають 
земельних володінь – Костянтин Же-
ваго і Сергій Каплін.

Джерело: https://goo.gl/oWSxlj

В НАЗК домовились співпрацювати 
з НАТО в рамках Програми 
з виховання доброчесності

У Національному агентстві з пи-
тань запобігання корупції обговори-
ли можливі напрями співпраці з Гла-
вою Представництва НАТО в Україні, 
Директором Офісу зв’язку НАТО в 
Україні Олександром Вінніковим та 
Менеджером Програми з вихован-
ня доброчесності, представником 
Управління політичними справами та 
політикою безпеки штаб-квартири 
НАТО Бенедикт Борель. У ході зустрічі 
йшлося про співпрацю в антикоруп-
ційні сфері, а саме запровадження до-
брочесності та зниження корупційних 
ризиків в оборонному секторі.

“Для НАЗК буде надзвичайно важ-
ливою та цінною співпраця з експерта-
ми НАТО, зокрема в частині напрацю-
вання механізмів для зниження рівня 
корупції в оборонному секторі”, - зау-
важив член НАЗК Руслан Рябошапка. 

У ході зустрічі йшлося про ство-
рення “дорожньої карти” та напрацю-
вання для належної реалізації спіль-
них завдань та заходів, розроблених в 
рамках Програми з виховання добро-
чесності.

Детальніше: https://goo.gl/sWKLyI
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PROZORRO

Освітні заклади Сум за Prozorro-і 
закупівлі?

Структура дошкільної та середньої 
освіти м.Суми включає 32 загально-
освітніх заклади (школи), що є кому-
нальними установами СМР, 1  вечірню 
школу, 42 дошкільних навчальні закла-
ди (дитячі садочки). В місті також функ-
ціонує 7 закладів системи позашкілля, 
та 7 професійно-технічні навчальні за-
клади. 

Під час моніторингу закупівель че-
рез систему Prozorro з’ясувалося, що 
ЖОДЕН заклад освіти серед вище пе-
рерахованих не здійснював закупівлю 
продуктів харчування шляхом про-
ведення відкритих торгі. або на суму 
понад 200,00 тис.гривень по одному 
предмету закупівлі. Моніторинг здійс-
нення допорогових закупівель демон-

струє поодинокі випадки використан-
ня електронної системи закупівель 
Prozorro. Частіше за все дані закупівлі 
відбуваються по окремим  підгрупа 
товарів («Морква», «Картопля», «Соки 
фруктові» тощо). 

Замовниками в переважній біль-
шості виступають відділи освіти чи 
освітянські заклади обласного значен-
ня (одним з найактивніших замовників, 
наприклад, є КЗ СОР «Обласна гімна-
зія для талановитих та обдарованих»), 
що свідчить про більш ретельний кон-
троль та вплив керівництва області на 
свої структури, аніж координація про-
цесу в СМР.

Детальніше: https://goo.gl/cxXHJz

Системою ProZorro зацікавилися 
уряди кількох країн – заступник 
міністра

В Україні розпочав роботу проект 
«Прозорість і підзвітність у держав-
ному адмініструванні та послугах» 
(TAPAS) , який має підтримати, вдоско-
налити і забезпечити розвиток систем 
електронного врядування. Загаль-
ний бюджет становить 19 мільйонів 
доларів і забезпечується Агентством 
США з міжнародного розвитку (USAID) 
та урядом Великої Британії.

Створення проекту анонсували в 
липні 2016 року – представники посоль-
ства США в Україні повідомляли, що на 
реалізацію проекту планується виді-
лити 14 мільйонів доларів. Також серед 
партнерів і спонсорів проекту TAPAS 
– фонд «Євразія», Швейцарія, Німеч-

чина, Швеція, Канада, Естонія і Євро-
союз. «Завдяки підтримці міжнародної 
спільноти і зусиллям громадянських ак-
тивістів, уряд став більш підзвітним, але 
нам треба зробити ще багато.

Корупція ховається в тіні і лякаєть-
ся світла, тому доступ до інформації 
дозволить громадянам ефективно 
оцінювати роботу держслужбовців. 
Нова програма TAPAS – це інтегральна 
частина загальної допомоги Сполуче-
них Штатів у боротьбі з українською 
корупцією», – наголосила під час пре-
зентації проекту посол США в Україні 
Марі Йованович.

Детальніше: https://goo.gl/vdgwZf


