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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

січень-лютий 2017

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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ЗАХОДИ, ПОДІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ
Партнерство підготовило видання
з досвідом та викликами
впровадження в Україні прозорого
місцевого бюджету
В рамках діяльності партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!», підготовлено видання з описанням двохрічного
досвіду та викликів в сфері впровадження в Україні прозорого місцевого
бюджету. Брошура «Впровадження в
Україні прозорого місцевого бюджету:
досвід та виклики» видана в друкованому та електронному варіанті та поширюється як в експертному середовищі, так і серед представників органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Детальніше: https://goo.gl/5mZ0Jr

Місцеві бюджети на Миколаївщини поки складно назвати відкритими та прозорими
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нікому не відповіли з першого запиту про надання публічної інформації.
Так міські ОМС дали повну відповідь
тільки з третього разу публічного резонансу в ЗМІ, депутатських запитів і
круглих столів.

Cаме про це розповіли учасники
«Партнерства за прозорі місцеві бюджети» у КМЦ Миколаїв, 25 січня на
прес-клубі. Фонд розвитку Миколаєва
та 7 його грантерів представили висновки моніторингів місцевих бюджетних процесів у містах Миколаїв, Вознесенськ, Перевомайськ і селах Добре
Баштанського району і с. Покровка
Очаківського районів за період 201416 років у сферах земельних відносин,
градобудівництва, освіти, розвитку
фізичної культури і спорту на Миколаївщині.
Спільним викликом 7-ми монітирингів стало те, що органи місцевого самоврядування (ОМС) міст та сіл

А сільські ОМС дали відповідь
або в суді або після втручання районної адміністрації та компетентних
органів. Так, Покровський сільський
голова дав відповідь лише по ходу
розгляду судової скарги громадської
організації в суді.
Під час «круглого столу» грантери Фонду презентували свої напрацювання: Так, результатом роботи
ГО «Вознесенська асоціація розвитку місцевої демократії» стане аудиторська перевірка виконавчих органів Вознесенської міської ради, яку
Держфінінспекція України в Миколаївській області розпочне вже в першому кварталі 2017 року.
Детальніше: https://goo.gl/utYrzx

ПР
ЗА

Ж
ЕТ
И

О
ТВ

ГРО

4

ПА
СЬКЕ РТНЕР
С
АД
М

ОЗ
Д
ОР
І МIСЦЕВІ БЮ

Тел/факс: (048) 716-40-18,
(048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua

БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік
Урядом згідно з пунктом 12 Прикінцевих положень Закону України від
09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування» та з урахуванням положень Закону України від 21.12.2016
№ 1801-VIII «Про Державний бюджет
України на 2017 рік» прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про
затвердження бюджету Пенсійного
фонду України на 2017 рік».

Зокрема, затверджено дохідну частину бюджету Пенсійного фонду України в сумі 284 009,1 млн грн, видаткову
частину – в сумі 283 168,5 млн грн.
Залишок коштів на кінець року
становитиме 840,6 млн грн. Бюджет
Пенсійного фонду України на 2017 рік
є збалансованим.
Джерело: https://goo.gl/9Zixhe

Госбюджет-2017 в январе
в отсутствие возмещения НДС
был перевыполнен на 38,7%
Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд грн, что на 38,7% или
16,59 млрд грн превышает показатели
временного плана, говорится в сообщении Государственной казначейской службы в среду.
Согласно ему, по сравнению с январем прошлого года доходы вырос-
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ли на 29,81 млрд грн, или более чем
вдвое.
Одной из основных причин таких
показателей является практически
полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года.
Подробнее: https://goo.gl/VYHP2i

Бюджет плануватимуть
на три і більше років

Європейській Союз
Представництво в Україні

Кабінет міністрів України на своєму
засіданні 8 лютого схвалив оновлену
концепцію управління державними
фінансами, що передбачає запровадження середньострокового бюджетного планування строком на три і
більше років.

Документ представив міністр
фінансів України Олександр Данилюк. Він наголосив, що документ є
системним і стратегічно важливим,
оскільки
запроваджує
практику
прийняття середньострокових бюджетних декларацій, змінює політику
управління держборгом у бік його
зменшення в середньостроковій перспективі до 60% ВВП. Коментуючи
необхідність прийняття документа,
прем'єр-міністр Володимир Гройсман
зазначив: "Це важлива стратегія. Тут
є конкретні кроки, які уможливлять
ефективно використовувати мільярди держбюджету".
Детальніше: https://goo.gl/v0zAYM
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Бюджет участия — ты сам
можешь решить, на что
потратить деньги горбюджета
Единого механизма формирования
бюджета участия нет — в большинстве
государств нет соответствующих законов. Это инициатива местных властей
или местного самоуправления. Есть
лишь базовый принцип: решения принимаются на самом нижнем уровне,
ближе к гражданам. Например, в Варшаве городской бюджет участия разделен между 18 микрорайонами, каждых
из которых формирует свои инициативы. Финансы для реализации идей поступают из доходов местной общины.

Жители города в течение определенного срока представляют городу
свои инициативы: обустроить парк,
отремонтировать дорогу, утеплить
школу или другие, полезные на их
взгляд. Потом они проходят первичную проверку и выставляются на
голосование жителей. После этого
следует этап голосования. Проекты,
которые победили на голосовании,
обязательно будут реализованы.
Детальніше: https://goo.gl/rkFXp3

На пути к бюджетной
прозрачности
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В селах Баштанского района, выявлен факт выделения 30 тыс. грн. на текущий ремонт наружного освещения
на неизвестные улицы, в актах приема работ не указано, на каких улицах
проводился ремонт. Вознесенскими
участниками партнерства были вскрыты факты сомнительного использования бюджетных средств, что побудило
Госфининспекцию провести аудиторскую проверку мэрии. А после мониторинга, выполненного силами областной организации «Независимый союз

спортсменов»», облгосадминистрация
проводит проверки выявленных нарушений, открыты уголовные производства.
Напомним, что после предыдущего исследования ФРГН, касающегося
городского бюджета Николаева, Госфининспекция уже проводила аудит,
результаты которого в целом совпали с
выводами общественников.
Подробнее: https://goo.gl/CExwsS

Бюджет Глухова - 2017
Всього без соціальних субвенцій
доходи загального фонду складуть 69
млн. 126 тисяч грн., що на 14 млн. 590
тисяч рн. або 26,8 % більше очікуваних
надходжень за 2016 рік
Значною частиною бюджету є цільові субвенції: освітня і медична.
Надходження спеціального фонду
на 2017 рік заплановано в сумі 5 млн.
932 тисяч гривень. Основним джерелом надходжень спеціального фонду є
власні надходження бюджетних установ, які складуть 5 млн. 257 тисяч грн.

Якщо проаналізувати наповнення бюджету за останні три роки, то
можна наглядно побачити позитивну
динаміку внаслідок фінансової децентралізації та передачу ресурсів із державного бюджету в місцеві.
Також завдяки підвищенню мінімалки зросте і сума надходжень від єдиного податку, який сплачують ФОПи
І та ІІ групи. У 2017 році заплановано
отримати 7 млн. 645 тисяч гривень, що
на 16,7% більше, ніж у 2016 році.
Детальніше: https://goo.gl/GVWdet
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Бюджет Лебедина - 2017:
основні проектні показники
Розглянемо основні показники
проекту міського бюджету на 2017 рік
м.Лебедин. У ньому закладено доходи
бюджету міста на рівні 203,94 млн. грн.
Серед доходів частка загального фонду становить 201,48 млн. грн., доходи
спеціального фонду 2,46 млн. грн.
(з них бюджет розвитку – 0,378 млн.
грн). Прогнозні показники доходів загального фонду міського бюджету на

2017 рік (без трансфертів) становлять
47,8 млн.грн і в порівнянні з очікуваним виконанням 2016 року збільшуються на 5,7 млн.грн., або на 13,7 %,
по спеціальному фонду зменшуються
на 2,79 млн. грн. або на 53,1%. В бюджеті міста на 2017рік передбачається
базова дотація в сумі 5,93 млн.грн.
Детальніше: https://goo.gl/Evmq8x

Бюджет Киева 2017: "ручные"
приоритеты под прикрытием
формальной прозрачности
Столичный бюджет на 2017 г. был
принят в декабре прошлого года с
прогнозными поступлениями в 38,2
млрд грн. Своевременно, за три дня
до рассмотрения на сессии городской
рады и за 20 рабочих дней до даты
конечного рассмотрения, был обнародован проект решения о столичной
смете на 2017 г.
Однако, как и в минувшем году,
были зафиксированы нарушения требований статьи 76 БКУ. Ведь в проекте
и уже утвержденной смете снова отЦі 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.
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сутствуют объяснения главных распорядителей бюджетных средств.
Отсутствие доступа к объяснениям главных распорядителей бюджетных средств не позволяет понять,
например, почему на транспортную
инфраструктуру было решено потратить в следующем году больше или
меньше средств города, чем на жилищно-коммунальное хозяйство или
образование.
Подробнее: https://goo.gl/dWCL0A

Одесситы не захотели подавать
предложения в проект бюджета-2017, — мэрия
В Одесской мэрии заявляют, что
одесситы проигнорировали свое
право внести предложения в проект
бюджета города на 2017 год. Об этом
в муниципалитете сообщили в ответ
на запрос ИзбирКома.
За все время обсуждения проекта
бюджета замечаний и предложений
на электронный адрес департамента
финансов Одесского городского совета не поступало», — сказано в ответе на запрос.

«Отсутствие предложений может
быть следствием отсутствия информационной кампании как таковой,
поскольку баннер «Бюджет» вряд ли
мог быть воспринят горожанами как
приглашение быть активными и вносить свои предложения. Как минимум, баннер должен был называться
так, чтобы посетители сайта могли
понять, что от них ждут предложений..." - отметил Анатолий Бойко.
Подробнее: https://goo.gl/975Us0
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Бюджет развития Одессы
в прошлом году вырос в шесть
раз по сравнению с 2014 годом
За 2016 году бюджет города Одессы был перевыполнен на 10,4%.
Как и прежде, основными бюджетоформирующими источниками бюджета города Одессы являются: налог на
доходы физических лиц (2 млрд 124,7
млн грн, что в сравнении с 2015 годом
больше на 695,3 млн грн), плата за землю (716,7 млн грн, что больше по сравнению с 2015 годом на 337,4 млн грн),
единый налог (571,9 млн грн, или на 195
млн грн больше позапрошлого года).

В бюджет города Одессы в 2016
году также поступили в полном объеме образовательная и медицинская
субвенции из государственного бюджета в суммах 758,6 млн грн и 670,1
млн грн соответственно.
В государственный бюджет Украины, Одесса перечислили реверсную
дотацию в сумме 132,2 млн грн.
Подробнее: https://goo.gl/vMuoCK

Яким буде бюджет Конотопа
на 2017 рік?
Більше ніж за тиждень до Нового
Року, 22 грудня, міська рада Конотопа розглядатиме проект рішення про
бюджет міста на 2017 рік. Ми спробували проаналізувати, яким же буде кошторис міста цього року, і як він відрізняється від минулорічного.
Конотопські фінансисти заклали в
бюджет-2017 наступні основні цифри:
WW
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

доходи міського бюджету прогнозуються на рівні 623,7 млн грн,

в тому числі доходи загального фонду 604,2 млн грн, доходи
спеціального фонду 19,5 млн грн,
у тому числі бюджету розвитку
0,640 млн грн;
WW видатки міського бюджету складуть 621,7 млн грн, в тому числі
видатки загального фонду 585,7
млн грн, видатки спеціального
фонду міського бюджету – 36,0
млн грн.
Детальніше: https://goo.gl/qnBXrG

Бюджет Шостки - 2017:
планові доходи та видатки
Органи місцевого самоврядування
самостійно розробляють, затверджують і виконують місцеві бюджети.
Самостійність місцевих бюджетів
гарантується власними та закріпленими за ними загальнодержавними
доходами, а також правом самостійно
визначати напрямки використання коштів місцевих бюджетів.
Розглянемо основні показники
проекту бюджету м. Шостка на 2017

рік. У ньому закладено доходи на рівні
969 млн. грн. та витрати – 968,7 млн.
грн. Серед доходів частка загального фонду становить 957,1 млн. грн.,
доходи спеціального фонду майже
11,9 млн. грн. (з них бюджет розвитку – 1,25 млн. грн). Після здійснення
у 2015 році першого етапу фінансової децентралізації доходи бюджету
міста Шостка у порівняні із 2014 роком збільшились майже у тричі.
Детальніше: https://goo.gl/12cVjD
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
На ремонт измаильских дорог
приходится более половины
средств областного бюджета
развития
На ремонт дорог коммунальной
собственности в Одесской области на
2017 год запланировано 80 млн 446,
69 тыс. грн из бюджета развития области. Такая сумма указана в решении
Одесского областного совета от 23
декабря прошлого года «Об областном бюджете Одесской области на
2017 год».

районов из 26, а также города Одессу,
Измаил и Подольск. При этом 50,5%
от общей суммы приходится на город
Измаил и Измаильский район. Так, на
Измаил направят 28 млн 200 тыс. грн,
а на Измаильский район – 12 млн 480
тыс. грн. При этом, например, Саратский район получит 400 тыс. грн, а
Ренийский – 800 тыс. грн.

Отметим, что распределение
средств на ремонт дорог охватило 12

Подробнее: https://goo.gl/60GdkL

Измаильский горсовет сделал
шаг навстречу прозрачному
формированию бюджета

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

Измаильский городской совет на
своем официальном сайте создал отдельный раздел «Бюджет Измаила на
2017 год», где разместил документы
«Бюджет на 2017 год» и решение о внесении изменений в бюджет со всеми
приложениями к нему. Раздел является
накопительным. В созданном разделе
опубликованы все паспорта бюджетных программ на 2017 год по распорядителям средств, а также будут публиковаться отчеты к программам.

Напомним, что обнародование
бюджета является требованием законодательства. А в течение 2015 —
2016 годов общественная организация «Региональный аналитический
центр» в рамках общественного партнерства «За прозрачные бюджеты!»
направила в Измаильский городской
совет ряд рекомендаций по повышению прозрачности городского совета.
Подробнее: https://goo.gl/Ec4TYI

Бюджет міста Охтирка на 2017 р.
На сесію Охтирської міської ради
22 грудня 2016 виноситься проект рішення про бюджет міста Охтирка на
2017. Проаналізуємо надходження і
видатки кошторису міста.
Отже, основні показники бюджету
міста Охтирка на 2017 рік є наступними: доходи заплановані в 2017 в сумі
444 908 тис.грн. у тому числі доходи загального фонду – 435748,2 тис.
грн. та спеціального фонду – 9,16 млн.
грн.; видатки передбачені в сумі 444

910,7 тис.грн., у тому числі видатки
загального фонду – 415 014,7 тис.грн.,
спеціального – 29 896,0 тис.грн., в т.ч.
бюджет розвитку – 20 733,4 тис.грн.
Загалом доходи міського бюджету після прийняття першого етапу
децентралізації фінансів позитивно
вплинуло на дохідну частину міста
Охтирка впродовж 2014-2017 років.
Детальніше: https://goo.gl/rus0bO
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Що таке місцевий бюджет та як
впливати на його формування

Любов Майборода, колишня депутатка Черкаської міської ради та
тренер Міжнародного республіканського інституту, розповідає про структуру місцевого бюджету, можливості
впливу депутата на формування, ви-

конання та контроль за бюджетом,
а також програмно-цільовий метод
формування бюджету – як основа
ефективного використання коштів.
Детальніше: https://goo.gl/loJuOH

Доходы объединенных громад
Одесской области за год выросли
в семь раз
За 2016 год поступления собственных доходов местных бюджетов
Одесской области выросли в 1,5 раза
— на 3,2 млрд грн. Об этом сообщает
Минрегионразвития.
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

По сравнению с 2015 годом поступления выросли с 6 млрд грн до 9,2
млрд грн. Что касается выполнения
бюджетов восьми объединенных территориальных громад за прошедший

год, то поступления доходов общего
фонда местных бюджетов ОТГ области (с учетом трансфертов из государственного бюджета) составили
438 млн грн, что больше почти в 7 раз
по сравнению с поступлениями 2015
году до бюджетов местных советов,
которые вошли в состав ОТГ.
Подробнее: https://goo.gl/yQ9D3o

Презентовано модель фінансової
децентралізації на 2017-2020 рр.
На стратегічній сесії щодо секторальної децентралізації у сфері «місцеві бюджети» визначено матрицю
реформи, операційні цілі та завдання
на 2017 рік.
Сесію ініційовано Мінрегіоном
спільно з Мінфіном, Мінкультом, МОН,
МОЗ, представниками Проектного
офісу секторальної децентралізації та
Проекту EDGE.

В рамках планування завдань
сформовано пропозиції щодо впровадження фінансової, бюджетної децентралізації, із врахуванням особливостей реформи секторів освіти,
культури, охорони здоров’я.
Ознайомитись із текстом Концепції можна тут.
Джерело: https://goo.gl/pEB7Qn
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Кількість дотаційних місцевих
бюджетів знизилася завдяки
децентралізації на 24% –
Асоціація міст України
Завдяки децентралізації фінансів
за останні два роки кількість місцевих бюджетів, що потребують додаткових дотацій, зменшилася майже на
24%. Про це на прес-конференції в
Укрінформі заявив перший заступник
виконавчого директора Асоціації міст
України Олександр Слобожан.
Зниження дотаційності місцевих
бюджетів – один з головних показників, що свідчить про підвищення
фінансової незалежності органів міс-

цевого самоврядування. «До 2014
року відсоток дотаційності місцевих
бюджетів становив 96,3%, а донорами
у нас було 3,7% місцевих бюджетів. І
з 2014 року, якщо порівнювати з 2017
роком, кількість дотаційних бюджетів
знизилася на 23,8%. У свою чергу,
обсяг бюджетів-донорів наразі становить 16,2%, тобто відбулося їх зростання на 12,5%», – сказав Олександр
Слобожан.
Детальніше: https://goo.gl/lTGbmX

Плюс 48,4 млрд грн до місцевих
бюджетів та плюс 2,3 млрд грн
до бюджетів ОТГ – цифри фінансової децентралізації 2016

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

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
за сприяння Міністерства фінансів
України та підтримки Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO підготовлено фінансовий аналіз виконання
доходів місцевих бюджетів України та
159 об’єднаних територіальних громад
за 2016 рік. Дані аналізу свідчать про
позитивну динаміку впровадження
фінансової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Надходження власних доходів місцевих бюджетів України зросли в 1,5 рази (+
49,3%) або на 48,5 млрд грн, порівняно з
2015 роком та склали 146,6 млрд грн.
Власні надходження бюджетів
об’єднаних громад зросли більше ніж у
3 рази порівняно з 2015 роком (з 1 млрд
грн до 3,3 млрд грн). Із розрахунку на
1 жителя, в середньому, власні доходи
бюджетів ОТГ збільшилися на 1645 грн
(з 700 грн до 2345 грн).
Детальніше: https://goo.gl/Mfx4eh
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PROZORRO, е-управління
Академія сухопутних військ: печиво-грибочки, ковбаси і корупція
Як пливає на обороноздатність
України печиво-грибочки? Як з’їсти 8
тон ковбас за кілька днів? Ці та багато
інших питань виникає, якщо дослідити
закупівлі Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Саме там придумали як обійти
систему разом з Прозоро і непрозоро.
Влітку 2015 року академія проводить тендер на закупівлю 10 тон
печива. Чому саме грибочків? Чому
з білою, а не червоною глазур’ю?

А якщо це буде 10 тон горішків? Чи
квіточок? Чи краще різні сорти печива? Я не знаю, як це пояснити окрім
того, що вимоги прописувалися під
конкретного виробника. Участь в
торгах взяли три підприємці. Найдешевшу пропозицію від ТОВ «Інзагро»
на суму 300 000 грн. було відхилено.
Натомість угоду укладено із ФОП
Чубоха Володимир Володимирович
на суму 420 000 грн.
Детальніше: https://goo.gl/ohHsyp

ProZorro: перша аналітика
по Здолбунівщині
Система ProZorro активно почала
функціонувати на всіх рівнях держави.
Здолбунів City спільно з представниками ProZorro промоніторили та описали основні здобутки та результати
роботи системи ProZorro у м. Здолбунів
та сусідніх містах.

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

Ми не перебільшуємо значення системи та роботи з нею, оскільки бачимо в ній і певні недоліки, зокрема щодо
неякісного складання техзавдань, що
призводить до перемоги неякісних
виконавців, заниження вартості робіт

нижче логічного мінімуму переможцями, додатковий час на вивчення істинних намірів переможця, претензійна
робота і оперативність, та і методика
підрахунку зисків від платформи теж є
дискусійною. Та все, ж це поки що краще
рішення ніж було до того і ми аналізуємо які наслідки використання системи
в районі з 1 квітня по листопад ц.року
вже є очевидними. Дякуємо за ініціативу та співпрацю спеціалістам ProZorro,
які підготували аналітику цієї статті.
Детальніше: https://goo.gl/ze7Y6j

Белгород-Днестровские депутаты провалили голосование за
ProZorro и перенесли заседание
23 февраля депутатским корпусом Белгород-Днестровского горсовета был отклонен проект внедрения
электронных закупок через систему
ProZorro, так как, по их мнению, является «сырым» и требует более тщательной доработки. С предложением
помочь доработать проект и сделать
его юридически грамотным выступил
Александр Ерошенко, однако после
короткой перепалки с разработчиком

проекта Денисом Киминчиджи отказался от дальнейшей доработки и поддержки проекта решения.
Позже на своей странице во
Facebook Денис Киминчиджи назвал
это решение противоречащим интересам депутатов, которые "не хотят, чтобы деньги пошли мимо кассы".
Детальніше: https://goo.gl/KKc3S3
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Тел/факс: (048) 716-40-18,
(048) 716-46-83,
Е-mail: info@probudget.org.ua

PROZORRO, е-управління
"Прозрачный" январь: экономия,
крупнейшие закупки и самые
активные закупщики
В списке самых активных дидирует
коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" — у них 514 лотов
за январь. "Серебро" в военно-медицинского управления Службы безопасности Украины — 488 лотов. КП
"Городское коммунальное предприятие "Производственное управление
водопроводно-канализационного хозяйства города Херсона" имеет "бронзу" и 245 лотов.
ПАО "Укргаздобыча" сэкономило
благодаря тендерам на ProZorro аж
143 миллиона 278 тысяч 186 гривен,
Управление капитального строительства и дорожного хозяйства Сумского городского совета — 26 290 369,6
гривен, а коммунальное предприятие
"Ватутинскинвестбуд" — 18 692 736.
Публичное акционерное общество "Укртрансгаз" провело в январе
закупку природного газа для обе-

спечения производственно-технологических нужд и собственных нужд,
и природного газа для обеспечения
балансировки на сумму 133 996 800
гривен. Служба автомобильных дорог в Харьковской области потратила
1 231 073 990 гривен на эксплуатационное содержание автомобильных
дорог общего пользования государственного значения в Харьковской
области, и еще 769 361 950 гривен —
на эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Харьковской
области.
А вот по сумме сэкономленных
средств первая пятерка выглядит
несколько иначе — кроме Киевской,
Днепропетровской и Донецкой областей, экономным отношением могут
похвастаться Сумщина и Львовщина.
Подробнее: https://goo.gl/bWZUZ8

Стартує нова хвиля е-декларування:
хто повинен подати декларації
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

З 1 січня до 1 квітня 2017 року триватиме новий етап подання електронних декларацій. За цей період свої
електронні декларації повинні подати
особи, які виконують функції держави
і місцевого самоврядування.
Відзвітувати про свої фінанси повинні керівники управлінь освіти
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних
адміністрацій; керівники навчальних
закладів державної та комунальної
форми власності, а також заступники керівників навчальних закладів
державної та комунальної форми
власності, які наділені посадовими
повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції на постійній основі.

Інфографіка: Особи, які подаватимуть декларації з 01.01.2017 р.
Детальніше: https://goo.gl/U18gff

