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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

березень-квітень 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
Общественники БелгородаДнестровского попрактиковались в написании проектов
Тренинг «Практические аспекты
внедрения общественного бюджета»,
на который были приглашены как жители Белгорода-Днестровского, так
и депутаты городского совета, состоялся 24 апреля в здании городского
совета. Мероприятие посетили 50 человек, из которых 30 – представители
общественности. Среди спикеров были

руководитель субгранта ОО «Новая
Энергия» Сергей Омеличкин, тренер по общественным бюджетам Иван
Шкурат и начальник отдела информационной деятельности и коммуникации
с общественностью Юлия Федорова
(депутат от БПП «Солидарность»).
Подробнее: https://goo.gl/2uuvUH

Контролерів місцевих бюджетів
стало більше

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

7-9 квітня у Черкасах пройшла
“Школа бюджетного моніторингу". 20
активістів із Полтавської,Черкаської,
Кіровоградської області упродовж
трьох днів вчилися розбиратися у міських бюджетах та досліджували, як
можна відслідковувати витрати. Захід
організований ГО «Молода Черкащина» у межах проекту «Молодь – рушійна сила реформ»..
“На сьогодні в Україні відбувається
чимало змін і вони дають можливість
громадськості контролювати бюджетні кошти. Це дуже важливо і для
формування нової, відповідальнішої
політичної еліти, і для самої громади,
яка зможе впливати на ресурси і визначати куди вона хоче витрачали кошти.
Тому ми проводимо такі навчання, щоб

поширювати відповідальне ставлення
громадян до бюджетів. Тепер маємо ще
20 активістів, які контролюватимуть
владу у своїх районах”, - коментує Вікторія Феофілова, організатор “Школи
бюджетного моніторингу”.
Детальніше: https://goo.gl/KUIgkH
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Чому бюджет-2018 буде
більш реалістичним
Верховна Рада зробила вагомий
крок до запровадження в Україні
середньострокового
планування
бюджету, ухваливши законопроект
№6161, чим задовольнила прохання
Кабінету Міністрів України перенести
строки подання Мінфіном основних
напрямків бюджетного планування
(ОНБП, або бюджетної резолюції) на
кінець першого півріччя.
Такий запит Уряду пояснюється
тим, що бюджетну резолюцію на наступний рік та прогнози на ще два
роки після нього Міністерство фінансів формує на основі розрахунків ма-

кроекономічних показників , які здійснює Мінекономрозвитку. Відповідно
до законодавства, МЕРТ подає свої
макропрогнози до 17 березня, а вже
1 квітня Мінфін має подати на основі
цих даних трирічну бюджетну резолюцію на розгляд Кабміну.
Тепер Мінфін матиме час для більш
якісної підготовки Основних напрямів
бюджетної політики на 2018-2020
роки та уточненного прогнозу Державного бюджету України на 2018 і
2019 роки.
Детальніше: https://goo.gl/c6CJl6

Один бюджет на три роки: як це
може змінити життя українців
Сутність середньострокового бюджетного планування полягає в тому,
що бюджет тепер складається не на
один, а на три роки. І всі розпорядники коштів мають уявлення про те, що
буде з їх фінансуванням не лише наступного року, а й два роки за ним, що
дозволяє їм тепер планувати довгострокові програми та проекти.
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

Середньострокове бюджетне планування не є українським ноу-хау. Багато країн світу, чим значно підвищи-

ли рівень ефективності використання
публічних коштів.
При трирічному плануванні й місцеві бюджети будуть чітко розуміти,
до чого готуватися, не побоюючись
щорічних "бюджетних сюрпризів" з
Києва. Відповідно, зароблені гроші
муніципалітети більш охоче вкладатимуть у будівництво доріг, шкіл і дитячих садків.
Детальніше: https://goo.gl/SNclu8

Земельна реформа може зменшити надходження місцевих
бюджетів
Уряд готує законопроект про обіг
земель сільськогосподарського призначення.
Один з варіантів, який обговорюється – відкрити ринок с/г земель з
січня 2018 року. Покупцями землі будуть громадяни України, територіальні громади та держава. Продавцями
– власники паїв, органи влади. Цей
варіант передбачає дію певних ад-

міністративних обмежень. Один покупець не зможе купити більше 200 га.
50% коштів від втрат від сільськоі лісогосподарського виробництва
пропонується зарахувати до доходів
державного бюджету. Раніше ці кошти
розподілялися між територіальними
бюджетами різних рівнів.
Детальніше: https://goo.gl/tjLcqq
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Эксперты считают одесский
бюджет участия шансом для
налаживания доверия
общества к власти
В Одесской области бюджет участия уже принят в Одессе, также его
планирует принять город Южный
и ведется подготовка в Беляевской
объединенной громаде. Об этом в
ходе пресс-конференции сообщила
эксперт по финансовым вопросам,
доцент ОРИГУ НАГУ при Президенте
Украины Олеся Голынская.

По ее словам, бюджет участия –
это реальная возможность власти наладить сотрудничество с населением,
поднять общественную активность и
направить бюджетные средства на те
мероприятия, которые действительно
влияют на жизнь людей.
Подробнее: https://goo.gl/oe1t3J

Протягом січня-лютого надходження до зведеного бюджету
перевищили минулорічний показник на 58,1%
За оперативними даними протягом січня-лютого 2017 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо)
131,9 млрд. грн., що на 48,5 млрд. грн.,
або на 58,1 відс. більше відповідного
періоду 2016 року. Повідомляється на
офіційному сайті Державної фіскальної служби України. До державного
бюджету забезпечено 104,4 млрд.
грн., до місцевих бюджетів – 27,5
млрд. гривень.

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/m43DLS

Дефіцит бюджету в 2016 був в
рамках програми МВФ - Мінфін
Згідно презентації Мінфіну, доходи держбюджету за 2016 рік на 2,4%
нижчі, а витрати на 3,3% вищі відкоригованого протягом року планового показника. Дефіцит державного
бюджету України за підсумками 2016
року склав 2,9% ВВП, що відповідає
встановленим в програмі з Міжнародним валютним фондом граничному рівню.
Про це повідомила перший заступник міністра фінансів України Оксана

Маркарова в ході публічного звіту за
показниками держбюджету за 2016
рік. "Дефіцит у межах, передбачених
у програмі з МВФ, – 2,9%", – сказала
Маркарова.
Згідно презентації Мінфіну, доходи держбюджету за 2016 рік на 2,4%
нижче, а витрати на 3,3% вище відкоригованого протягом року планового
показника.
Детальніше: https://goo.gl/WBqLBu
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
У першому кварталі вийшли “в
плюс”, або чому збільшилися доходи місцевих бюджетів
У першому кварталі цього року
доходи загального фонду місцевих
бюджетів склали 41,6 млрд грн, що на
37,9%, або на 11,4 млрд грн більше, ніж
за аналогічний період попереднього
року. Надходження від податку на доходи фізичних осіб за три місяці склали
22,7 млрд грн, або на 43,3% більше ніж
у минулому році.
У першу чергу надходження від
ПДФО зросли через інфляцію та ріст
номінальних зарплат. Середня зарплата за перші два місяці зросла на 36,8%.

По-друге, дався взнаки ефект підвищеної у два рази, до 3200 грн, мінімальної заробітної плати. По-третє,
разом з підвищенням мінімальної зарплати багато платників податків були
позбавлені податкової соціальної пільги – прожитковий мінімум залишився
без змін і багато фізосіб втратили право на цю пільгу. Ці фактори повністю
пояснюють збільшення доходів місцевих бюджетів.
Детальніше: https://goo.gl/nyVoxC

Доходы местных бюджетов на
Николаевщине выросли почти
вполовину
За 2016 год прирост собственных
доходов в местные бюджеты городов
и сел Николаевской области вырос на
47,4%, тем не менее общины не вовлечены в процесс контроля за расходованием бюджетных средств. Об этом
заявили активисты Общественной
инициативы прямого действия #Включайся.
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

За прошлый год собственные доходы местных бюджетов всех уровней
в Николаевской области выросли до

4,33 миллиарда гривен по сравнению
с 2,94 миллиарда в 2015 года. Активисты настаивают, что граждане должны
знать, как используются эти средства
и направляются ли они на решение
по-настоящему актуальных проблем.
В отдельных объединенных территориальных общинах было получено
в 7 раз больше денег по сравнению с
прошлым годом.
Подробнее: https://goo.gl/4PLbUL

Местные бюджеты Одесчині
получили за два дня около 2 млн
грн от земельных аукционов
Повторные земельные торги по
продаже прав аренды земельных
участков сельскохозяйственного назначения государственной собственности состоялись в Одесской области
14 и 16 марта 2017 года, сообщили в
пресс-службе Кабинета министров.
На земельных аукционах было
предложено приобрести права арен-

ды 31 земельного участка общей площадью 1 тысяча 142,55 гектар.
По результатам земельных торгов
были проданы права аренды 22 земельных участков сельскохозяйственного
назначения государственной собственности общей площадью 768,03 га.
Подробнее: https://goo.gl/XgceEI
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БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
Львів отримав бюджет на 2017 р.
Під час пленарного засідання
Львівської міської ради депутати
ухвалили бюджет міста на 2017 рік
(«за»- 42 депутати).
Зі слів директора департаменту
фінансової політики Олега Іщука, прогнозний обсяг доходів міського бюджету обрахований в сумі 5400,5 млн.
грн., в тому числі: загальний фонд
– 5125,6 млн. грн.; спеціальний фонд
274,9 млн.грн., в тому числі бюджет
розвитку – 153,0 млн. грн.

Видатки міського бюджету м. Львова передбачаються в сумі 5392,5 млн.
грн., в тому числі видатки загального
фонду – 3884,4 млн. грн., спеціального фонду – 1508,1 млн. грн.
Крім цього , бюджет має отримати освітню субвенцію (589,9 млн грн),
медичну субвенцію (529,2 млн грн) і
225,7 млн грн від реверсної дотації.
Детальніше: https://goo.gl/7CqNvh

Євроінтеграція: Польща – сайт
місцевої ради для людей

Сайт, проекти, ідеї, інформація…
для людей, а не для голови облдержадміністрації, чи повіту, не для
моніторингових комісій, не для просто щоб був.
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

Перший банер – ревіталізація
міста. Ревіталізація – це відновлення
ділової активності і життя в депресивних районах міста.
Другий банер – Програма «Живеш у Свідніку-купуй у Свідніку».
Те про що ми тут в себе закликаємо
робити на словах – там це працює як
місцева програма. Дисконтні картки,
знижки для містян від 3 до 20% на
купівлю товарів місцевих підприємців.
Патріотизм має цілком прагматичний
економічний.
Третій банер – Громадський бюджет міста. Це самі ті міські ініціативи,
які були подані на конкурс до ради і
були виставлені на голосування. Шляхом голосування мешканців!!! Були обрані переможці, чиї проекти фінансу-

ються коштом громади!!! Теми проектів
переможців різноманітні: стерилізація собак, місця для вигулу домашніх
тварин, ігрові та дитячі майданчики,
міські фести, клуб для осіб старшого
віку. Що таке реалізована ідея мешканця? Це вдячний виборець завтра, відповідальний житель сьогодні!
Просто бюджет як і іншу статистику можна глянути в категорії Свіднік
у цифрах. Візуалізовано елементами
інфографіки. В тому числі в розрахунку на 1 особу і в порівнянні за останні
три роки. Хоч бери пиши дипломну,
хоч аналізуй і плануй на наступний
рік, хоч роби презентацію чи порівнюй
з подібними гмінами і роби висновки.
Рухаємось далі – карта міських
інвестицій. Інтерактивна, зрозуміла.
Натискаєш на значок і ось тобі інформація: коли і що було зроблено і скільки пеньонзів на те витрачено. Наочно,
прозоро, дієво!
Детальніше: https://goo.gl/EGsfSQ
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
Геннадій Зубко: У січні 2017-го
приріст доходів за рахунок ПДФО
склав 40%
Якщо порівнювати 2015-й, 2016 й і
2017-й роки, то відбулося збільшення
місцевих бюджетів розвитку практично вдвічі. На місцях починають
розробляти і реалізовувати стратегії
розвитку. У них закладають залучення інвестицій і, як наслідок, вже у січні
поточного року одержано приріст доходів за рахунок ПДФО на 40%.
Про це Віце-прем'єр-міністр Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства Геннадій Зубко заявив в
інтерв’ю газеті «Сегодня».

На його думку, децентралізація
– це створення системи управління
з прозорим використанням грошей
платників податків. «Якщо ми змінимо це остаточною, то у рази прискоримо розвиток економіки. Вона почне
підніматися не за рахунок великих
підприємств, а за рахунок малого і середнього бізнесу. Міські голови вже
починають думати, як залучити інвестора для наповнення бюджету за
рахунок податків», - підкреслив Геннадій Зубко.
Детальніше: https://goo.gl/0VI9A2

Президент поддерживает
передачу части полномочий
по формированию тарифов
местному самоуправлению

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

Во время 5 заседания Совета регионального развития Президент Петр
Порошенко отметил, что полномочия
по формированию тарифов на тепло- и
водоснабжение должны быть переданы от Нацкомиссии, осуществляющей
государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг
(НКРЭКУ) на уровень местной власти.
По мнению главы государства, это
позволит значительно эффективнее
использовать этот ресурс и значи-

тельно повысит качество и приблизит
соответствующие услуги к людям.
«Если сегодня комиссия предлагает
передать по определенным критериям
образование тарифов по теплоснабжению и водоснабжению, как Президент,
и Правительство, надеюсь и на поддержку органов местного самоуправления, мы должны это только приветствовать», — сказал Петр Порошенко.
Подробнее: https://goo.gl/ZBi3I2
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PROZORRO, е-управління
НАЗК та ПРООН запустили
онлайн-курс
"Як подати е-декларацію"
Національне агентство з питань
запобігання корупції спільно з Програмою розвитку ООН в Україні запустили онлайн-курс «Як подати
е-декларацію». Мета курсу – систематизувати інформацію про заповнення
е-декларації та поширити її серед декларантів.
Державні службовці, посадові особи, депутати місцевого самовряду-

вання та всі, на кого поширюється дія
Закону «Про запобігання корупції»,
зможуть отримати практичні знання
щодо е-декларування на популярній
українській платформі масових безкоштовних онлайн-курсів «Прометеус». Матеріали також будуть доступні
на сайті НАЗК та офіційному каналі
YouTube.
Детальніше: https://goo.gl/8geYbj

Управление дорожного хозяйства отменило два крупных тендера по ремонту улиц в Одессе
Управление дорожного хозяйства
Одесского городского совета отменило два тендера по ремонту улиц города, которые предполагали выплату
компании-победителю в общей сложности 74 млн 442 тыс. 877 грн.
Соответствующие
объявления
размещены в системе электронных
закупок Рrozorro. По данным системы,
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

речь идет о тендерах на ремонт Лютеранского переулка в Одессе и улицы
Хуторской на участке от Хуторского
переулка до Киевского шоссе. Единственными конкурентами в обоих
конкурсах стали общества с ограниченной ответственностью «Автомагистраль-Юг» и «Автодор».
Подробнее: https://goo.gl/yGI5Bi

«ProZorro.Продажі» запустили
реалізацію держмайна через
електронні торги
«ProZorro.Продажі» запускає електронні торги з реалізації непрофільних активів державної власності. На
продаж виставлятиметься державне
та комунальне майно, наприклад, необроблена деревина, металобрухт.
До проекту вже приєдналися, «Укргазвидобування», «Укренерго».
Державні продажі – маловідома
сфера. Мало хто знає, що держава
продає і за якою ціною, хоча мова йде
про мільярди гривень. У рамках пілотного проекту з продажом майна Фон-

ду гарантування вкладів вже продали
на 400 мільйонів гривень. «Система,
яку ми використовуємо, – дзеркальна
до ProZorro.Закупівлі. Є центральна
база даних, де відбувається транзакція, і кожний громадянин може побачити і самі торги, і статистику. Є 28
електронних майданчиків, це захищає
від асиметрії інформації», – зазначив
Максим Нефьодов, перший заступник
міністра економічного розвитку і торгівлі України.
Детальніше: https://goo.gl/deyPWM

