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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.

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ТА МЕДІА

грудень 2016

ЗА ПРОЗОРІ
МІСЦЕВІ
БЮДЖЕТИ!
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Ці матеріали підготовлено в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві
бюджети!”, що виконується Одеською
обласною організацією “Комітету
виборців України”, Фундацією «Відкрите 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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ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЇ, ТРЕНІНГИ
В Києві оприлюднені результати
моніторингу процесу прийняття
місцевих бюджетів на 2017 рік

27 грудня в Києві оприлюдненні результати моніторингу процесу прийняття місцевих бюджетів на 2017 рік,
який був проведений Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!», в понад 30 містах України, включаючи усі міста-обласні центри та м. Київ.

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

Європейській Союз
Представництво в Україні

Згідно з результатам моніторингу,
бюджетний процес на місцевому рівні
має цілу низку недоліків: не оприлюднення проектів рішення про бюджет
чи недотримання термінів та повноти
оприлюднення, недотримання термінів затвердження бюджету, перед-

бачених законодавством, обмеження
доступу громадян на сесії місцевих
рад та небажання органів влади проводити консультації з громадянами
щодо проектів бюджетів.
Відповідно, з 31 міста, що було охоплено моніторингом, тільки в Сумах
бюджетний процес був організований
на відповідному рівні, що означає не
тільки дотримання формальних вимог
законодавства, а й високий рівень залучення громадськості.
Детальніше: https://goo.gl/oERnZp

Мінфін презентував модель
середньострокового бюджетного
планування з елементами гендерно-орієнтованого бюджетування
16 грудня відбувся круглий стіл Міністерства фінансів за участі Проекту
«Гендерне бюджетування в Україні», що
фінансується Шведським агентством
міжнародного розвитку (Sida), на тему
«Запровадження середньострокового
бюджетного планування та роль гендерно-орієнтованого підходу у бюджетній реформі». Розроблена модель
передбачає розширення горизонту

бюджетного планування з одного до
трьох років. Ключовим елементом
системи середньострокового бюджетного планування стане Бюджетна декларація на середньостроковий
період. При цьому закон про Державний бюджет України залишається однорічним.
Докладніше: https://goo.gl/CNYBdx
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Бюджет України 2017:
цифри і головні показники
Парламентарі 21 грудня прийняли
Державний бюджет на 2017 рік. НВ
Бізнес зібрав основні положення бюджету на наступний рік. В новому бюджеті схвалені макропоказники, які передбачають зростання ВВП в 2017 році
на 3-4%, інфляцію на рівні 8,1%, рівень
безробіття 8,6%, прогнозний рівень
держборгу 66,8% ВВП і курс гривні на
рівні 27,2 гривень за 1 долар.
Доходи до держбюджету в 2017
році передбачено в розмірі 721,4 мі-

льярда гривень, а витрати - 790,4 мільярда гривень. Дефіцит бюджету
складе 77,5 мільярда гривень - 3% ВВП.
Парламент прийняв необхідні зміни
до Податкового кодексу Аби прийняти
Держбюджет, парламентарям потрібно було терміново проголосувати за
проект закону Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо
поліпшення інвестиційного клімату.
Докладніше: https://goo.gl/PNMMCb

В Україні розробили посібник
"Фінанси та бюджет об’єднаної
громади"
В умовах сучасного періоду органам місцевого самоврядування новостворених об’єднаних громад як ніколи важливо знати і розуміти
природу місцевих фінансів, розбиратися в механізмі їх функціонування.
Посібник підготовлено як текстову версію
до навчального модулю, що вже був неодноразово апробованим на тренінгах, які проводить
ГО «Інститут громадянського суспільства»
для працівників органів місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад та активістів
об’єднаних громад.
Ці матеріали підготовлено в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві
бюджети!”, що виконується Одеською
обласною організацією “Комітету
виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським
партнерством “За прозорі місцеві
бюджети!” за фінансової підтримки
Європейського союзу та Посольства
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
Представництво в Україні

Детальніше: https://goo.gl/4fx8nO

На соцсферу уйдет более 76%
расходов бюджета Одесской
области, – проект-2017
На сайте Одесского областного
совета опубликован проект бюджета
Одесской области на 2017 год. Согласно пояснительной записке, доходы 2017 года определены в размере 7
млрд 750 млн 24,4 тыс. грн, расходы
– 7 млрд 746 млн 24,4 тыс. грн.
На расходы социальной сферы
планируется 3 млрд 2,3 млн грн, или
почти 76,5% общего объема расхо-

дов. Так, расходы на содержание учреждений образования областного
подчинения предлагаются в сумме
755,6 млн грн, в том числе на 26 профессионально-технических учебных
заведений закладывают 108,7 млн
грн. На здравоохранение — 1 млрд
524 млн 500 тыс. грн.
Подробнее: https://goo.gl/0PZ8hV
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
В 2017 местные бюджеты получат
дополнительную нагрузку свыше
16 млрд, — одесский эксперт
В проекте госбюджета на 2017 год
ответственность за социальные расходы в значительной степени передается
органам местного самоуправления.
Как рассказала ИзбирКому консультант по вопросам бюджета Ассоциации городов Украины Олеся
Голынская, среди путей сбалансирования государственного бюджета
предлагается три основных: передать
на местные бюджеты оплату комму-

нальных услуг лечебных учреждений
и общеобразовательных учебных заведений; передать содержание должностей административного и технического персонала школ (более 16,5
млрд грн дополнительных расходов
на все местные бюджеты страны) и
передать специализированные медицинские учреждения – без финансирования из бюджета высших уровней.
Подробнее: https://goo.gl/XrUPpL

ТОП-3 лидеров среди ОТГ области:
бюджетные доходы выросли в
3-4 раза
Объединенные территориальные
громады Одесской области увеличили бюджетные доходы по сравнению
с 2015 годом в 2-3, а то и в 4 раза. Об
этом свидетельствуют данные, предоставленные региональным отделением Ассоциации городов Украины в
Одесской области.

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

Європейській Союз
Представництво в Україні

Доходы Беляевская ОТГ по сравнению с 2015 годом выросли в 3,2
раза. Лидирующее место по наполняемости бюджета занимает самая

крупная громада в Одесской области
— Балтская. Доходы ОТГ за 11 месяцев составили 133,6 млн грн (без учета
межбюджетных трансфертов — 52,9
млн грн.). Лидером по выполнению
бюджетов является Красносельская
ОТГ (Лиманский район). Объем поступлений (с учетом официальных трансфертов) составляет 66,1 млн грн, что
превышает показатели 2015 года в 4,6
раза (на 51,8 млн грн).
Подробнее: https://goo.gl/wIRjLs

Звернення Фундації "Відкрите
суспільство" щодо бюджету
Києва 2017
Фундація «Відкрите суспільство»
звертається до міського голови щодо
необхідності дотримання терміну
оприлюднення проекту рішення про
бюджет Києва згідно вимог статті 76
БКУ та статті 15 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» на
веб-сайті Київської міської державної адміністрації у розділі «Бюджет».
Не менш важливим є оприлюднення
на веб-сайті КМДА вичерпного переліку додатків до рішення про бюджет. Особливу увагу варто звернути

на оприлюднення пояснень головних
розпорядників бюджетних коштів
до проекту відповідного бюджету.
Повний проект рішення про бюджет відсутній на сайті КМДА. Зокрема, відсутніми є пояснення головних
розпорядників бюджетних коштів до
проекту відповідного бюджету
Подібна проблема була зафіксована і минулого року.
Детальніше: https://goo.gl/8PCiDX
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Киевсовет утвердил бюджет
столицы на 2017 год с доходами
38,2 млрд грн
Киевский городской совет на заседании в понедельник утвердил бюджет
столицы на 2017 год с доходной частью
38,238 млрд грн, расходной – 38,239
млрд грн, профицитом общего фонда
бюджета - 7,188 млрд грн, который будет перенаправлен в спецфонд. За такое решение на заседании Киевского
совета проголосовали 73 депутата.

Доходную часть составляют: общий фонд в сумме 36,542 млрд грн, в
том числе, субвенция из госбюджета
в размере 9 млрд грн, доходы специального фонда в сумме 1,7 млрд грн,
в том числе, бюджет развития - 605
млн грн.
Подробнее: https://goo.gl/CmDvSc

"Секретні матеріали" бюджету
Києва
"Секретні матеріали" бюджету столиці 2017 так і залишилися недоступними для громадян навіть за запитом
публічної інформації. І це попри те, що
лише нещодавно міська рада прийняла
рамкову антикорупційну програму, яка
б мала впроваджувати нові принципи
управління містом, які мінімізують корупційні ризики.
Уже другий рік поспіль, Фундація
"Відкрите суспільство", як учасник коаліції "За прозорі місцеві бюджети" та

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

Європейській Союз
Представництво в Україні

розробник методології Індексу прозорості, участі та доброчесності місцевих бюджетів, на основі якої учасники
коаліції оцінювали 17 місцевих бюджетів у 2015-2016 рр., фіксує практику
приховання від платників податків пояснень головних розпорядників бюджетних коштів. Такі пояснення, згідно
зі статтею 76, подаються комісії з питань бюджету місцевої ради разом із
проектом рішення про бюджет.
Детельніше: https://goo.gl/Prx4BC

Бюджет Одессы-2017: растущие
доходы и 150 миллионов «для
общественности»
В ходе сессии 7 декабря депутаты
Одесского горсовета утвердили бюджет города Одессы на 2017 год.
Согласно принятому решению, доходы бюджета города определены в
сумме 6 млрд 150 млн 874,6 тыс. грн,
в том числе доходы общего фонда
— 5 млрд 875 млн 62,5 тыс. грн, доходы специального фонда — 275 млн
812,1 тыс. грн. Расходы бюджета города Одессы запланированы в сумме
6 млрд 66 млн 211,242 тыс. грн, в том
числе расходы общего фонда бюджета города Одессы — 4 млрд 828 млн
590 тыс. грн, расходы специального
фонда бюджета города Одессы — 1

млрд 237 млн 621,242 тыс. грн. На возврат кредитов города заложили 367,5
тыс. грн, на предоставление кредитов
из бюджета — 92 млн 478,4 тыс. грн.
Для привлечения жителей города
к планированию и использованию
бюджетных средств, впервые в проекте бюджета города Одессы определены расходы на реализацию проектов «Общественного бюджета»,
которые будут направлены на решение наиболее волнующих вопросов
общественности, в сумме 150 млн грн.
Подробнее: https://goo.gl/3GxNRv
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
У Сумах затвердили бюджет на
2017 рік
Загальний бюджет м. Суми 2017
року за видатками цього року складає 2 мільярди 429 мільйонів. Це на 12
мільйонів більше ніж минулого року.
Доходи бюджету – 2017 складуть 2
млрд 430 млн грн. Бюджет розвитку,
тобто ті гроші, які виділили на ремонти вулиць, придбання комунального
транспорту, будівництво дитячих садків у 2017 складає 401 мільйон гри-

вень. Порівняно з 2016 це на майже
100 мільйонів менше.
З бюджету розвитку найбільше
грошей заклали на будівництво 3 черги сміттєвого полігону на території
В. Бобрицької сільської ради – 10 млн
350 тис грн.
Детальніше: https://goo.gl/42ieZi

Сумські «євродвори»: як отримати
30 мільйонів гривень в одні руки
У 2016 році управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумською міською радою
виділено 77,7 млн. грн. на виконання
благоустрою території міста. Більша
частина зазначених коштів пішла на
капітальний ремонт доріг у дворах
багатоквартирних житлових будинків
та було розподілено управлінням капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської
ради в ручному режимі на вісім приватних фірм, без застосування конкурентних процедур.
У ході дослідження порталу публічних закупівель «Prozorro» та
Ці матеріали підготовлено в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві
бюджети!”, що виконується Одеською
обласною організацією “Комітету
виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським
партнерством “За прозорі місцеві
бюджети!” за фінансової підтримки
Європейського союзу та Посольства
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
Представництво в Україні

єдиного веб-порталу використання
публічних коштів стало відомо, що
станом на листопад 2016 року на
приватні фірми, пов’язані з громадянином Олексієм Сисоєвим, управлінням капітального будівництва та
дорожнього господарства перераховано майже 30 млн. грн.
Так, приватна фірма «КФ Консалтинг» встигла освоїти 4,6 млн. грн.,
ТОВ «Зеніт Брук» - майже 19 млн.
грн., а ТОВ «Брук-Буд» - 1,4 млн.грн.
Крім того, ФОП Сисоєв О.В. отримав
за виконання робіт 4,5 млн.грн.
Детальніше: https://goo.gl/BLZWew

Деньги, выделяемые на спорт,
используются неэффективно –
николаевские общественники
В 2016 году из областного бюджета на развитие физкультуры и спорта
выделено порядка 30 млн. грн, а из
городского – 53 млн. грн народных
денег. Мы могли б гордиться нашими
чемпионами и здоровьем жителей области. Но деньги громад не всегда и
не в полном объеме доходят до тренеров, спортсменов. И это не смотря на
стабильное подорожание спортивных
технологий, инвентаря, оборудование и т.д.

«Ми выявили, что средства направляются не на учебно-тренировочную
работу, а, к примеру, на премирование директоров и бухгалтеров. В
то же время, спортсмены и тренеры
вынуждены готовиться к соревнованиям и ездить на них за собственные
деньги», – рассказывает председатель
Правления ОО «Независимый союз
спортсменов.
Подробнее: https://goo.gl/LHE2WY
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
У Сумах не виділятимуть грошей
на висвітлення діяльності влади
У Сумах не виділятимуть грошей
на висвітлення діяльності влади. Сьогодні на сесії міськради проголосували за те, аби гроші на інформування
про діяльність міськради не виділяти. Це у рамках програми “Відкритий
інформаційний простір Сум на 20162018 роки”.

привід, і так скажуть, який шановний міський голова гарний, або актуальні питання, які підіймаються.
Не треба їх підгодовувати сотнями
тисяч гривень, щоб вони приходили
і показували, яка в нас влада класна.
Тому моя пропозиція, щоб ці заходи
були виключені”.

Таку пропозицію оголосив депутат Сумської міськради від фракції
“За Україну” Володимир Чепік. “Журналісти, якщо буде інформаційний

За пропозицію проголосували 23
депутати із 36.
Детальніше: https://goo.gl/qsKwsy

Измаильский горсовет утвердил
бюджет города на 2017 год

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

Європейській Союз
Представництво в Україні

На заседании Измаильского городского совета в этом году, состоявшемся 23 декабря депутаты проголосовали за основной финансовый документ
города — бюджет на 2017 год.
Проект бюджета сформирован без
межбюджетных трансфертов на государственные программы социальной
помощи, такие как, помощь семьям с
детьми, предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг утвержденная сумма

(с учетом изменений) на 2016 год составляет 131 млн 649тис. 600 грн.
Если говорить о доходах бюджета, то на 2017 год они рассчитаны в
сумме 655 млн 34 тыс. 400 грн., в том
числе доходы общего фонда 601 млн
364 тыс. 200 грн доходы специального фонда 53 млн 670тыс. 200 грн, из
которых бюджет развития 31 млн 750
тыс. грн.
Детальніше: https://goo.gl/W3h7Id
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БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ
Виклики прозорості та ефективності фінансування освіти у Первомайську
Робота Благодійного фонду «САРОКА» над проектом «Моніторинг
і аналіз ефективності використання
коштів громади в загальноосвітніх
школах м. Первомайська» ще триває,
але вже дала свої результати.
Після проведення семінарів для
батьків та акцій, батьками була ініційована та організована перевірка
08.11.2016 у ЗОШ №5, яку провела
заступник директора департаменту
освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації, начальник управління
освіти та ресурсного забезпечення

Удовиченко Олена Олександрівна. Питання, які підіймалися на перевірці це:
-- добровільно-примусовий
збір
коштів з батьків;
-- додаткова плата прибиральницям за прибирання класів за кошти батьків;
-- не етична поведінка вчительки
початкових класів Лило О.В.;
-- придбання речей, які на думку
батьків не стосуються навчально-виховного процесу.
Детальніше: https://goo.gl/OQpQPu

«Гроші під ялинку»: близько 230
тис. грн надійшло до бюджету
завдяки громадським антикорупціонерам Харківщини
У харківському прес-центрі «Накипіло» громадські активісти розповіли про те, як за допомогою правової
та антикорупційної діяльності в 2016му році вдалося поповнити коштами
місцеві бюджети Харківської області.
Ці матеріали підготовлено в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві
бюджети!”, що виконується Одеською
обласною організацією “Комітету
виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським
партнерством “За прозорі місцеві
бюджети!” за фінансової підтримки
Європейського союзу та Посольства
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
Представництво в Україні

2/3 всіх земель України є землями
сільськогосподарського призначення, більшість з них використовується
за призначенням орендарями, однак
в силу того, що значна частина населення не в змозі реалізувати своє право на володіння земельною ділянкою
з причин юридичну необізнаність,
перепони в оформленні, створені місцевими чиновниками, зазначені землі
часто використовуються орендарями
без сплати орендної плати власникам
і податків до місцевих бюджетів.
Чугуївською правозахисною групою та Мережею антикорупційних
центрів в 2016 році у цій сфері вже
було досягнуто: припинено самовільне зайняття земельних ділянок – 230
га; визнано право власності на зе-

мельну ділянку в судовому порядку
– 34 кейси – 125 га; надано допомогу
в спадкуванні земельних ділянок –
29 кейсів – 65 га; запобігли незаконній безоплатній передачі земельних
ділянок – 42 кейси; надано допомогу
у виділенні земельних паїв в натурі
спадкоємцям після смерті власника;
складено 8 позовних заяв в інтересах громадян (також правозахисники
брали участь в судовому захисту землевласників). На сьогоднішній день
ведеться 11 стратегічних справ, які
можуть стати в майбутньому прецедентами по всій країні.
Докладніше: https://goo.gl/PNYCMv
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PROZORRO, Е-управління
ProZorro отримала міжнародну
премію Open Government Awards
2016
Українська електронна система публічних закупівель ProZorro стала переможцем третьої щорічної премії ініціатив у сфері відкритого керування
Open Government Awards 2016. Про це
на своїй сторінці у facebook повідомив
перший заступник міністра економіки
Максим Нефьодов. Оголошення переможців відбулось підчас саміту Open
Government Partnership (OGP Global
Summit), що проходить у Парижі.

Докладніше: https://goo.gl/uLXFzE

Підсумки роботи електронної
системи публічних закупівель у
цифрах
Сайт "24" підвів підсумки діяльності у 2016 році системи публічних закупівель ProZorro. За 12 місяців (у статистиці, наданій сайту "24"
ProZorro, враховувались всі завершені
та конкурентні процедури в період з 1
січня до 21 грудня 2016 року) вдалось
зекономити 5 792 747 087,65 гривні –
понад 12% від очікуваної вартості товарів та послуг.
Найбільше державним та комунальним підприємствам вдалось у
Ці матеріали підготовлено в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві
бюджети!”, що виконується Одеською
обласною організацією “Комітету
виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським
партнерством “За прозорі місцеві
бюджети!” за фінансової підтримки
Європейського союзу та Посольства
Фінляндії в Україні.

Європейській Союз
Представництво в Україні

2016 році зекономити на будівельних роботах – 1,3 мільярда гривень.
На другому місці, з величезним відставанням – електротехнічне устаткування, апаратура, обладнання та
матеріали, а також освітлювальне
устаткування.
У відсотковому вимірі "найекономнішим" виявився квітень, у грошовому еквіваленті – серпень 2016 року.
Докладніше: https://goo.gl/Q6eCer

Допорогові закупівлі через
ProZorro стануть необов'язковими в Сумах
Прозоро стало необов’язковим.
Закупівлі за системою “Прозоро” на
допороговому рівні носитимуть рекомендаційних характер. Таке рішення
прийняли депутати міськради. Термін
його дії до кінця січня наступного року,
коли розроблять новий проект рішення.
Питання стосовно Прозоро на позачерговій сесії розглядали більше години. Робили перерви та обговорювали в кулуарах. Тепер у Сумах публічні
закупівлі здійснюватимуть за Законом
України “Про публічні закупівлі”. Това-

ри і послуги за через Прозоро будуть
закуповуватися, якщо ті коштують від
200 тисяч гривень, роботи – від 1, 5
мільйона.
Ми рекомендували виконавчим
структурам по допорогових рівнях
працювати в системі “Прозоро”, але
якщо є ситуації, коли керівник структурного підрозділу вважає, що непотрібно використовувати цю систему,
то він може це зробити
Детальніше: https://goo.gl/UDfRlW
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PROZORRO, Е-управління
В Украине утвердили принципы
первого компонента системы
E-Health
22 декабря представители Министерства здравоохранения Украины,
государственных и общественных
организаций, а также участники публичной инициативы по электронизации здравоохранения подписали второй Меморандум о сотрудничестве в
создании системы E-Health в Украине.
Меморандум,
в
том
числе,
утверждает ключевые принципы построения первого электронного сервиса и дорожную карту создания системы E-Health. Авторы документа
утверждают Технические требования

для создания пилотного минимального жизнеспособного продукта (MVP)
прозрачной и эффективной электронной системы здравоохранения.
Продукт
должен
обеспечить
управление и администрирование
процессов, предусмотренных реформой финансирования первичного звена системы здравоохранения в Украине, с соблюдением принципа «деньги
следуют за пациентом».
Подробнее: https://goo.gl/MQgcpQ

Одесские власти провели 66
миллионов «мимо» Рrozorro
Эксперты Центра «Эйдос» провели мониторинг всех департаментов
жилищно-коммунального хозяйства
областных центров, сравнив, сколько
денег прошло на «коммуналку через»
«Рrozorro» и сколько из них — допороговые внеконкурсные закупки.

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

Європейській Союз
Представництво в Україні

Согласно данным мониторинга, из
144 миллионов 700 тысяч гривень,
потраченных одесскими властями на
закупки в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение авгу-

ста-ноября 2016 года, 66 миллионов
потрачены на допороговые закупки и
76,5 миллионов через «Рrozorro».
При этом эксперты отметили, что
Одесса — на 4 месте. На первом месте
среди пользователей системы электронных закупок в сфере ЖКХ — Днепр, правда, сумма, которую потратили городские власти,составляет всего
38,9 миллионов гривень.
Детальніше: https://goo.gl/NuFbe9

Чи є прозорими і чіткими земельні
відносини між бізнесом і владою у
Миколаєві?
Чи є прозорими і чіткими земельні
відносини між бізнесом і владою? Якими повинні бути нормативно-правові
акти по регулюванню земельних відносин? Хто і що сприяє недоотриманню бюджетом коштів за користування
землею?
Ці та інші питання нещодавно за
круглим столом обговорили 30 пред-

ставників
бізнесу,
миколаївського
міськвиконкому та ЗМІ в бізнес-центрі
«Олександрівський». За результатами
моніторингу міському голові направлені
рекомендації щодо перегляду зазначених МПА і внесення необхідних змін, які
на думку громадськості здатні вплинути
на поліпшення ситуації в цій сфері.
Детальніше: https://goo.gl/iRU1pD

