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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

травень-червень 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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Посібники про Прозорі місцеві
бюджети поширюються
Здолбуновом
По завершенні дворічного циклу
діяльності Партнерства “За прозорі
місцеві бюджети!” було видано Посібник, який розповідає про діяльність
Партнерства, результати моніторингу
місцевих бюджетів, унікальні досягнення кожного із членів Партнерства.
Повноколірне презентаційне видання надійшло і до Здолбунова, і експерт
Партнерства, депутат міської ради Микола Орлов, вручив примірники книги
колегам – депутатам, які свого часу
підтримали Меморандум про прозорий бюджет Здолбунова, заступнику
міського голови Здолбунова, центральній районній бібліотеці, керівництву
Здолбунівської РДА.
Детальніше: goo.gl/Eo8Duj

Учасники Партнерства в Сєвєродонецьку домоглися прийняття положення про громадський
бюджет

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

Громадська організація «Кризовий
медіа-центр «Сіверський Донець»,
яка є учасником партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!», домоглася успіхів в реалізації прав громадян
на участь в бюджетному процесі.
18 травня, на сесії Сєвєродонецької
міської ради депутати прийняли Положення про громадський бюджет, а
також Програму реалізації громадського бюджету на 2017-2019 роки.
«Програма передбачає виділення 2
млн грн вже у 2017 році на реалізацію
проектів, які будуть ініційовані громадянами міста і підтримані шляхом відкритого голосування на сайті міської

ради. Ми як члени Партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!» одним із
стратегічних завдань бачимо посилення громадської участі в бюджетній
політиці, і ця програма і положення
розроблялися із залученням наших
експертів. Були враховані практично
всі наші побажання, і особливо приємно те, що реалізація передбачена вже
з цього року», - розповіла голова організації Олена Ніжельська.
Крім того, депутати врахували
пропозиції учасників Партнерства і
встановили закупівельні пороги для
торгів в системі «Прозорро». Якщо
раніше в місті закупівлі товарів і послуг на конкурентній основі здійснювалися при порозі в 250 тис. грн,
а замовлення робіт - при порозі в 1,5
млн грн, то тепер поріг на придбання
товарів і послуг складе 10 тис. грн, а
поріг при замовленні робіт - 100 тис.
грн.
Детальніше: goo.gl/8EFVYN
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Партнерство допоможе громадам
п’яти областей «оздоровити» свій
бюджетний процес
Як за допомогою громадського аудиту доброчесності запровадження
програмно-цільового методу в бюджетний процес покращити ефективність використання коштів бюджетів
міст обласного значення та об’єднаних громад? Про це під час брифінгу
в КМЦ.МИКОЛАЇВ розповіли учасники
Громадського Партнерства «За прозорі
місцеві бюджети!» та партнери проекту з Миколаївської, Одеської, Херсонської, Дніпропетровської й Луганської
областей.
Мета проекту полягає в тому, щоб
надати максимальне сприяння впровадженню програмно-цільового методу (ПЦМ) в бюджетний процес 20
пілотних громад із п’яти областей півдня і сходу України. Учасники проекту

планують це зробити завдяки моніторингу рівня доброчесності впровадження програмно-цільового методу
в бюджетний процес та навчальної,
коуч-підтримки партнерських проектів, що поєднують дії органів публічної влади та громадські моніторингові ініціативи. Результатом навчання,
консультування стануть не менш 20
історій успіху, які «розкажуть» про
формування дієвої моделі ефективного бюджетного процесу на основі
використання можливостей ПЦМ та
механізмів демократії участі.
Через три місяці учасники Партнерства презентують результати.
Детальніше: https://goo.gl/r2cbLQ

Від доброчесності провадження
програмно-цільового метода до
ефективності витрачання коштів
місцевих 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

В Херсоні відбувся круглий стіл з
теми «Вплив програмно-цільового
методу (ПЦМ) формування місцевих
бюджетів на ефективне використання
коштів громад Херсонської області».
Причорноморський центр політичних та соціальних досліджень разом з
партнерами з Громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!»
запросили на обговорення перших
результатів запровадження в області
програмно-цільового методу формування місцевих бюджетів представників влади, депутатського корпусу
та громадськості міст Херсон, Каховка
та об’єднаних громад області.

Модераторами круглого столу
були керівник Причорноморського
центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул та
представник «Фонду розвитку міста
Миколаєва» Тетяна Золотухіна.
З 2017 року формування бюджетів
міст обласного підпорядкування та
об’єднаних громад відбувається за
програмно-цільовим методом, який
передбачає планування всіх бюджетних видатків на підставі чітко визначених показників; своєчасну та якісну
звітність про виконання всіх програмних завдань; відкритість та прозорість
бюджетного процесу.
Детальніше: goo.gl/GNYvbv
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Як доброчесність запровадження
програмно-цільового методу
допоможе зробити ефективними
фінанси місцевих громад
Саме це стало темою двох відповідних дводенних навчань для посадових
осіб органів місцевого самоврядування та представників місцевих громадських груп і депутатів міст обласного
значення та об’єднаних територіальних
громад області (м. Миколаїв, м. Вознесенськ та ОТГ Баштанка і Мостове) та
Одеської області (м. Одеса, м. Ізмаїл, м.
Подільськ, ОТГ Біляївка).
Тренер — фінансовий експерт ГО
«Фонд розвитку міста Миколаєва» Тетяна Золотухіна розповіла присутнім
про сутність програмно-цільовього методу бюджетного планування та умови, при яких його застосування зробить витрачання місцевих бюджетних

коштів більш ефективним.
Для розуміння теми учасники
семінару розглядали конкретні приклади, закріплювали матеріал під час
практичної частини навчання.
Детальніше: https://goo.gl/8GdcSk

В Одессе обсудили повышение
эффективности местных бюджетов с помощью программноцелевого метода

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

23 июня в Одессе состоялся круглый стол «Как программно-целевой
метод поможет эффективности использования средств громад Одесской области».
Круглый стол был организован
Одесской областной организацией Комитета избирателей Украины в
рамках проекта «Эффективные и добропорядочные местные бюджеты в
5 областях Юга и Востока Украины»,
целью которого является содействие
внедрению
программно-целевого
метода в бюджетный процесс 20 пи-

лотных громад из пяти областей Юга
и Востока Украины для повышения
уровня эффективности и добропорядочности использования средств
местных громад. В Одесской области
проектом охвачены города Одесса,
Измаил, Подольск и Беляевская объединенная территориальная громада.
Участие в круглом столе приняли
представители Одесской областной
администрации, органов местного
самоуправления, общественных организаций и СМИ.
Подробнее: goo.gl/9yg2gk
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Партнерство приєдналося до рейтингу прозорості 100 міст України
Громадське партнерство "За прозорі місцеві бюджети!" приєдналося до проекту "Прозорі міста", який
було презентовано 27 червня в Києві
в рамках експертної дискусії "Рейтинг прозорості 100 міст України".
Проблема, яку вирішує даний проект – це корупція в місцевих органах
самоврядування та недотримання
найкращих практик в прозорості та
підзвітності. В Україні триває реформа децентралізації, і як результат, –
більше влади та фінансових ресурсів
делеговані на рівень муніципалітетів
для зміцнення місцевого самоврядування. Це є ризиком для збільшення
корупції на локальному рівні. Тому
дуже важливим на даному етапі є

підвищення прозорості міст, адже
без цього вся користь від децентралізації може бути нівельованою.
Проект спрямований на мотивацію
та підтримку українських міст для більшої прозорості, підзвітності та участі
громадян у формуванні політики.
Детальніше:

https://goo.gl/e7VgbS

Общественный аудит добропорядочности внедрения ПЦМ поможет эффективности бюджетных
процессов местных громад
Луганщины

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

13 июня в кризисном медиа-центре «Северский донец» состоялся
круглый стол на тему «Общественный аудит добропорядочности внедрения програмно-целевого метода
в местных бюджетах». Его участниками стали 26 представителей органов
местного самоуправления и общественных активистов с городов Северодонецка, Рубежного, Лисичанска и
Новопсковской объединенной территориальной громады.
Эксперты общественного партнерства «За прозрачные местные бюджеты!» презентовали свои сервисы
по повышению прозрачности, до-

бропорядочности и эффективности
местных бюджетов, что будут предоставлены в рамках годичного проекта
партнерства.
Как рассказал участникам мероприятия руководитель проекта и директор ОО «Фонд развития г. Николаева» Михаил Золотухин, на первом
этапе проекта (в июне-августе 2017
года) 20-ти пилотным громадам проекта будет предложено:
Во-первых, обучение представителей огрганов местного самоуправления требованиям законодательства
Украины и общественников с депутатами методам общественного аудита.
Во-вторых, экспертами партнерства по результатам общественного
аудита будет поставлен диагноз соответствия бюджетных программ требованиям законодательства Украины
по внедрению Программно-целевого
метода (далее ПЦМ).
Подробнее: https://goo.gl/MTp2Kw
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За январь-май госбюджет выполнен с профицитом 26,5 млрд грн
Государственный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен
с профицитом на уровне 26,47 млрд
грн - по сравнению с 26,45 млрд грн
дефицита за аналогичный период
предыдущего года. Об этом Национальный банк Украины сообщает на
официальном сайте.
Как сообщается, доходы госбюджета за этот период составили 325,77
млрд грн, расходы - 300,04 млрд грн.

Согласно приведенным данным,
сводный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 50,48 млрд грн по
сравнению с 3,78 млрд грн дефицита
за аналогичный период 2016 года.
Доходы сводного бюджета за этот
период составили 408,87 млрд грн,
расходы - 359,03 млрд грн.
Подробнее: goo.gl/ZqiNze

Комиссия по общественному
бюджету одобрила на четырех
заседаниях 96 проектов от
одесситов
Комиссия по общественному бюджету рассмотрела на очередном заседании 23 июня 50 проектов одесситов.
По данным мэрии, комиссия отклонила 20 проектов, два отправила на
доработку, а 28 утвердила.
Прием проектов проходил с 24
апреля по 7 июня 2017 года.
Всего в систему поданы 256 про-

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

ектов. Предыдущие заседания Комиссии по рассмотрению проектов
прошли 12, 16 и 21 июня.
Таким образом всего комиссия на
сегодняшний день утвердила на четырех заседаниях 96 проектов, а рассмотрела 152.
Подробнее: goo.gl/12dL9p

Уряд виділив 14 мільярдів гривень місцевим бюджетам
на пільги та субсидії
Кабінет Міністрів України на засіданні 21 червня схвалив зміни до
Державного бюджету України на 2017
рік, відповідно до яких збільшується
на 14,1 млрд грн субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
надання пільг та житлових субсидій
населенню.
Позицію органів місцевого самоврядування на засіданні Уряду
представляв виконавчий директор
Асоціації міст України Олександр
Слобожан.
Він зазначив: «Ми вітаємо зміни до
держбюджету і очікуємо їх схвалення
парламентом 22 червня та підписання
президентом у п’ятницю 23 червня,
щоб з 26 червня органи місцевого са-

моврядування отримали ці кошти».
Проблема погашення заборгованості Державного бюджету перед підприємствами житлово-комунального
господарства за надані споживачам
пільги та субсидії гостро стоїть перед
усіма органами місцевого самоврядування.
На виконання рішення Правління
АМУ виконавча дирекція Асоціації
зібрала та проаналізувала інформацію щодо заборгованості держбюджету перед підприємствами ЖКГ у
розрізі населених пунктів та регіонів.
Детальніше: https://goo.gl/WCvCuJ
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В следующем году финансовый
ресурс местных бюджетов может вырасти на 69 миллиардов
Кабмин одобрил Основные направления бюджетной политики на 2018
— 2020 годы, так называемую бюджетную резолюцию, предусматривающую
переход на среднесрочное бюджетное
планирование, суть которого заключается в том, чтобы рассчитывать государственный бюджет не на год, как
сейчас, а на три года вперед.
Как отмечает заместитель председателя Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине
Павел Кухта, новинка в том, что для

главных распорядителей бюджетных
средств будет установлен «потолок» —
уровень максимально возможных расходов в год.
Фактически, по мнению эксперта, такой подход позволит получить
трехлетний агрегированный на уровне
расходов бюджет.
Подробнее: https://goo.gl/LpqgG4

Одесситы зарегистрировали 223
проекта в системе «Общественный бюджет»

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

Организационное заседание комиссии по вопросам общественного
бюджета Одессы состоялось 7 июня.
По данным горсовета, в настоящее
время в системе «Общественный бюджет» зарегистрированы 223 проекта,
98 их них – публичны, то есть опубликованы после рассмотрения департаментом экономического развития.
Остальные проекты находятся в работе: проверяются и дорабатываются.
В ходе заседания члены Комиссии
обсудили организационные вопросы и

приняли Регламент работы Комиссии,
выработали механизм ознакомления и
предварительной оценки проектов.
Первое рабочее заседание Комиссии по рассмотрению проектов состоится 12 июня 2017 года в Большом зале
Одесского городского совета. В мэрии
обещают, что онлайн-трансляция всех
заседаний Комиссии будет вестись на
официальном сайте Одесского городского совета.
Подробнее: https://goo.gl/hM5rMp

Пропорційний доступ до бюджету міста для всіх депутатів
Ситуація, коли в міській раді утворена більшість, які підтримує діючого
міського голову, зумовлює такий порядок проходження сесійних рішень,
який можна охарактеризувати “Підняті 14 рук часто важливіші за будь-які
аргументи”. Іншими словами, які б аргументи не були у будь-кого із депутатів, які не входять до більшості, яку
в раді сформували Батьківщина, Свобода, Аграрна партія та Відродження
та голос мера, рішення, а відповідно і
виконання депутатських повноважень
зводяться нанівець, на безрезультативне витрачання часу.

Усталена практика в міській раді
Здолбунова говорить про те, що більшість пропозицій від депутатів надходить до апарату ради, вивчається,
вписується у проекти рішень і ці проекти з подачі апарата (мера) заходять
у сесійну залу. Процес робочий, нормальний, оскільки, дійсно в ПЛАНОВИЙ бюджет, включаються пропозиції
переважної більшості депутатів і навіть пропозиції від громадських організацій та пересічних мешканців. Це
ПРОГРЕС.
Детальніше: https://goo.gl/wydHNm
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Большая часть расходов бюджета Измаила составляют школы,
дороги и ЖКХ

На очередном пленарном заседании Измаильского городского совета
в первом квартале 2017 года бюджет
Измаила в доходной части выполнен на 22,7% относительно годового плана, что в сумме составляет 158
миллионов 262 тысячи 900 гривень
при утвержденном на год плане в 697
миллионов 650 тысяч 200 гривень.
В общий фонд бюджета с учетом

трансфертов поступило 151 млн 269,5
тыс. грн при плане на год 605 млн 790
тыс. грн — 25,0 %. Собственные поступлення общего фонда составили
73 млн 462,8 тыс. грн. 22,2% годового плана, в том числе: налог на доход
физлиц 32 млн. 491 тыс. 400 грн при
сумме на год 155 млн 100 тыс. грн
(20,9 %).
Подробнее: https://goo.gl/LmtJHv

За 4 месяца в местные бюджеты
Одесской области направлены
более 3 миллиардов гривень
В январе-апреле текущего года в
местные бюджеты Одесской области
направлено более 3 миллиардов гривень.
Дополнительно полученные средства в местный бюджет, а это 721 миллион гривень, будут направлены на
финансирование потребностей территориальных громад и развитие инфраструктуры на местах.
«Положительная динамика поступлений является результатом тесного
сотрудничества фискальной службы
Одесской области с органами местЦі 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.

ного самоуправления. Во взаимодействии мы достигаем решения таких
сложных задач, как вывод заработных
плат из «тени» и привлечения к налогообложению объектов недвижимого имущества», — подчеркивает Глеб
Милютин.
Наибольший удельный вес в структуре поступлений местных бюджетов
составляет налог на доходы физических лиц.
Подробнее: https://goo.gl/N81vGY

Депутати хочуть більшої відкритості міського бюджету

Європейській Союз
Представництво в Україні

За ініціативи депутата Здолбунівської міської ради Миколи Орлова був
підготовлений проект рішення щодо
подачі інформації про бюджет у зрозумілій, доступній формі. Як рішень
у окремому розділі, так і новин для

мешканців у простій але повній формі.
Ідею проекту рішення підтримали колеги – депутати із фракцій БПП,
РПЛ та Самопомочі, він відкритий до
підтримки усіма депутатами ради.
Депутати вже озброєні методикою
підготовки Прозорого бюджету, принаймні всі члени бюджетної комісії
її отримали на першому ж засіданні
комісії. Дехто, навіть підписався під
Меморандумом за прозорий і зрозумілий бюджет.
Детальніше: https://goo.gl/veb2Jh
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Сайт Белгорода-Днестровского
обзавелся электронной платформой «Общественный бюджет»
4 мая на сайте белгород-днестровского городского совета был добавлен
линк на электронною платформу «Общественный бюджет». Белгород-Днестровский стал одним из 30 городов
Украины, которые прошли конкурс и
получили электронную платформу под
данный проект. Кроме Белгород-Днестровского в Одесской области такую
же платформу получил город Южный.
Данная платформа является инструментом, который должен обеспечить прозрачное принятие обществен-

ных проектов по улучшению города в
рамках программы «Бюджет участия»,
на которую из городского бюджета
выделено 1,5 млн. грн. Главной особенностью данной платформы заключается в том, что она отслеживает не
только процесс отбора проектов, но и
непосредственно следит и за их реализацией.
Подробнее: https://goo.gl/ug1dwc

Бюджет міста має бути зрозумілий і прозорий

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

Кожне відвідування сесії і бюджетної комісії у Здолбунівській міській
раді перетворюється на пізнавальний
квест. Проекти рішення дізнатися, зміни до проектів під час самого засідання комісії у версіях 2.0, 3.0 побачити,
зміни до бюджету на мільйон в усному
режимі проговорити. І завжди бракує
чогось: людей, техніки, часу.
Жодного разу депутати не відмовили міському голові у розширенні штату. Так з’явився спеціаліст із зв’язків з
громадськістю чи як там правильніше,

спеціаліст із економічних питань. А
рівень подачі інформації, презентації
бюджетних рішень, програмних змін
нажаль залишається той же.
Сусідні міста і не лише великі, а й
співрозмірні Здолбунову давно пішли
вперед в частині прозорості, відкритості.
Детальніше: https://goo.gl/hxooK5

Бюджет с начала года перевыполнен по доходам на 19%
Поступления в госбюджет за этот
период на 51,1% выше показателя за
аналогичный период предыдущего
года.
Государственный бюджет Украины
в январе-апреле текущего года получил 259,785 млрд грн доходов, что на
18,9% больше бюджетной росписи на
этот период.
Согласно данным на сайте Государственной казначейской службы
Украины, поступления в госбюджет за
этот период на 51,1% выше показателя

за аналогичный период предыдущего
года.
В апреле госбюджет получил
85,028 млрд грн доходов, включая
42,696 млрд грн налоговых и таможенных поступлений, транш прибыли
Национального банка Украины на 10
млрд грн, а также 34,271 млрд грн поступлений в спецфонд.
Подробнее: https://goo.gl/xv5s8d
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Бюджетный комитет рекомендовал парламенту принять закон
для финансирования выборов в
объединенных громадах
Комитет по вопросам бюджета
рекомендовал Верховной Раде Украины принять за основу и в целом в
первом чтении проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О
Государственном бюджете Украины
на 2017 год» (относительно обеспечения финансирования местных выборов), который предусматривает урегулирование вопроса финансового
обеспечения местных выборов, в том
числе и первых местных выборов в
объединенных территориальных громадах.

Принятие законопроекта, как отмечается в пояснительной записке к
нему, обусловлено необходимостью
обеспечения подготовки и проведения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных
громад и соответствующих сельских,
поселковых, городских голов, а также
внеочередных местных выборов.
Подробнее: https://goo.gl/6p25Fy

За четыре месяца собственные
доходы объединенных громад
выросли в 2 раза, — Геннадий
Зубко

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

Децентрализация демонстрирует результат, объединенные общины
становятся финансово самодостаточными.
Такое мнение высказал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ
Геннадий Зубко.
По его словам, собственные доходы местных бюджетов 366 объединенных территориальных громад в
январе-апреле выросли в 2 раза.
Доходы ОТГ увеличились на 1 миллиард 300 миллионов гривень и составили 2 миллиарда 600 миллионов
гривень.
«Следует отметить, что новые 207
ОТГ, в которых первые выборы состоялись в 2016 году, только в этом году
получили 60% поступлений от налога на доходы физических лиц в свои
местных бюджетов. И уже через четыре месяца собственные ресурсы этих
общин по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года выросли в 3
раза. А темпы роста доходов 159 ОТГ,
уже в 2016 году получали зачисления

60% НДФЛ в свои бюджеты, составили 45%. Этот показатель даже больше
среднего по Украине — имеем темпы
роста доходов местных бюджетов
Украины на уровне 35%. Это означает,
что в громадах есть ресурс на реализацию инфраструктурных проектов,
ремонт дорог, восстановление социальных объектов и решения наболевших проблем», — отметил Геннадий
Зубко.
Подробнее: https://goo.gl/1ncZod
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Кабмин выделит одесским
объединенным громадам более
53 миллионов инфраструктурной
субвенции
Кабинет министров Украины разработал проект постановления «Некоторые вопросы предоставления субвенции из государственного бюджета
местным бюджетам на формирование
инфраструктуры объединенных территориальных громад». В этом году
Кабмин собирается уточнить направления, на которые местные объединенные громады могут направлять эти
средства.
В этом году объединенные терри-

ториальные громады Одесской области ориентировочно получат на развитие инфраструктуры 53 млн 17,2 тыс.
грн, из них за счет общего фонда госбюджета – 17 млн 672,5 тыс. грн, а из
спецфонда – 35 млн 344,7 тыс. грн.
Субвенцию получат 11 ОТГ области,
созданные в 2015 и 2016 годах.
Подробнее: https://goo.gl/hpsqJA

Коштів в бюджетах ОТГ є достатньо, тепер важливо, щоб розпорядники цих коштів ефективно їх
використали, - Яніна Казюк

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

Коштів в бюджетах ОТГ є достатньо, тепер важливо, щоб розпорядники цих коштів ефективно їх використали, - Яніна Казюк
"Бюджети двох груп об’єднаних територіальних громад (перша група –
159 ОТГ, створених у 2015 році, друга
група – 207 ОТГ, створених у 2016 році)
яскраво демонструють фінансову децентралізацію в дії. І ті, і інші зросли. Це
означає, що села, селища і містечка, які

скористалися механізмом добровільного об’єднання територіальних громад, мають тепер гроші не тільки на
заробітну плату апарату своїх місцевих рад, як це було до реформи, а й
ресурс для відновлення і розвитку інфраструктури, для створення кращих
умов життєдіяльності мешканців громад", - сказала Яніна Казюк
Детальніше: https://goo.gl/zYM52Q
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В Николаевской области предпочли «дорогое» предложение
«Ростдорстроя» более выгодному
от «Дорлидера»
Служба автомобильных дорог Николаевской области заключила договор на проведение текущего среднего ремонта автомобильной дороги
общего пользования государственного значения Н -11 Днепропетровск
— Николаев с одесской компанией
«Ростдорстрой».
По данным системы, договор подписали 27 июня. При этом конкурсная комиссия отклонила предложе-

ние другой одесской компании ООО
«Строительная компания «Дорлидер»» несмотря на то, что эта компания предлагала сделать работу
дешевле конкурента — за 130 миллионов 784 тысячи 778 гривень, тогда
как «Ростдорстрой» согласился работать за 162 миллиона 280 тысяч
973 гривни.
Подробнее: https://goo.gl/nts1nQ

Prozorro.Продажі став одним із
кращих антикорупційних стартапів світу

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

13 червня в місті Хайдерабад (Індія) проект Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
та Transparency International Україна
ProZorro.Продажі переміг у демо-дні
фіналу конкурсу антикорупційних
стартапів CitiT4IChallenge.
Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Максим Нефьодов привітав коман-

ду Prozorro.Продажі: “Це величезний
успіх Олексія Соболєва та його команди. Сподіваюсь, дуже скоро Prozorro.
Продажі перетворяться із урядового
стартапу на повноцінну організацію,
яка реалізовуватиме усе державне
майно”.
Детальніше: https://goo.gl/ucrSFF

В Одесі почнуть експеримент з
проведення малої приватизації
через Рrozorro
Уряд запускає пілотний проект з
продажу об'єктів малої приватизації
через систему електронних закупівель
ProZorro.
Про цю ініціативу повідомив керівник цільової команди реформи управління державною власністю, радник
міністра економічного розвитку та
торгівлі Сергій Гайда.
Для того, щоб пілот стартував, Фонд
держмайна повинен розробити регла-

мент продажу об’єктів. Робота над розробкою цього нормативно-правового
документу розпочалась давно. Більш
того, він уже майже готовий.
За умови оперативного проходження регламентом усіх бюрократичних
процедур продаж об’єктів малої приватизації через ProZorro може стартувати уже через два-три місяці.
Детальніше: https://goo.gl/Gpa1x4

