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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

липень-серпень 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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Доброчесність
запровадження
програмно — цільового методу
(ПЦМ) допоможе ефективності місцевих фінансів
Саме в цьому у «КМЦ. Херсон» переконали експерти громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» 53 представників 6-ти об’єднаних
територіальних громад (далі ОТГ) та
6-ти міст обласного значення Херсонщини, Миколаївщини та Дніпровщини,
що стали учасниками другої серії навчань з дводенних тренінгів для посадових осіб місцевого самоврядування та
громадськості в рамках проекту з оздоровлення місцевих фінансів у місцевих
громадах півдня і сходу України.
Детальніше: https://goo.gl/1CpT4W

В Дніпрі обговорили підвищення
ефективності місцевих бюджетів
за допомогою програмно-цільового методу
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

бюджети!», що представлять громадам — учасникам річного проекту
«Ефективні і доброчесні місцеві бюджети в 5-ти областях Півдня і Сходу
України».

6 липня, в Дніпрі 20 представників
органів місцевого самоврядування та
активістів Томаківської, Могилівської,
Гречаноподівської ОТГ та Вільгогірської, Дніпровської, Нікопольської,
Жовтоводської міських громад обговорили виклики запровадження
програмно-цільового методу (ПЦМ),
практики громад Миколаївщини з їх
подолання, та зацікавились відповідними сервісами експертів громадського партнерства «За прозорі місцеві

Експерти громадського партнерства «За прозорі місцеві бюджети!»
презентували свої послуги з підвищення прозорості, доброчесності та
ефективності місцевих бюджетів, що
будуть надані в рамках річного проекту партнерства. Це: громадський
аудит 20-ти місцевих бюджетів 5-ти
областей півдня і сходу України, навчання і коуч-супровід партнерських
ініціатив місцевих чиновників, депутатів і громадських діячів з оздоровлення бюджетів своїх територіальних
громад.
Детальніше: https://goo.gl/v4hg8K
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Координатор Громадського партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” взяв участь в презентації
рейтингу прозорості міст
ня прозорості 100 найбільших міст
України в Одесі, яке було проведене Transparency International Україна спільно з Інститутом політичної
освіти.

Рейтинг представили керівник проекту «Розбудова прозорості в містах
України» Катерина Цибенко та голова
ООО ВГО КВУ, представник громадського партнерства «За прозорі місцеві
бюджети!» Анатолій Бойко.
24 липня в Одесі відбулась презентація результатів досліджен-

Детальніше: https://goo.gl/rN6meg

Прозорість та зрозумілість публічних фінансів на Донбасі - неминуча!
Саме такий відгук написав на своій
сторінці у Фейсбуці керівник однієї
громадської організації з Луганської
області після участі у тренінгу ромадського партнерства «За прозорі
місцеві бюджети!» на тему «Застосування програмно-цільового методу
для проведення громадського аудиту
доброчесності місцевих бюджетів та
оцінки ефективності бюджетних витрат».

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/ZEdA5G

В Україні розпочато створення нової Методології оцінки рівня прозорості місцевих бюджетів
Експертна група у складі представників Громадського Партнерства “За прозорі місцеві бюджети!”,
Національної академії державного
управління при Президенті України,
Асоціації міст України та залучених
експертів днями провела свою першу установчо-організаційну зустріч
та розпочала роботу над створенням
нової версії Методології оцінки рівня
прозорості місцевих бюджетів.
Попередня версія методології
оцінки рівня прозорості місцевих
бюджетів була розроблена та апробована Громадським Партнерством
“За прозорі місцеві бюджети!” у 20152016 роках й її використання довело

високу ефективність подібних інструментів для підвищення рівня прозорості та відкритості бюджетного процесу на місцевому рівні.
Детальніше: https://goo.gl/wdbnLR

БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ
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Е-mail: info@probudget.org.ua
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За первое полугодие 2017 года
бюджет Одессы перевыполнен
на 6 процентов от утвержденного плана
За І полугодие 2017 года в бюджет
города поступило 2 710,8 млн грн или
106,4% от утвержденного плана на январь-июнь 2017 года и 53,2% от годового плана. Об этом сообщил Департамент финансов Одесского городского
совета на официальном сайте города.
В общий фонд бюджета города (без
учета трансфертов) за январь-июнь поступило 2 556,3 млн грн, или 105,6% от

утвержденного плана на январь-июнь
2017 года и 50,9% от годового плана.
В сравнении с соответствующим периодом 2016 года поступления увеличились в 1,33 раза или на 635,3 млн грн.
По всем источникам общего фонда
бюджета города Одессы плановые показатели 6-ти месяцев 2017 года выполнены.
Подробнее: https://goo.gl/nqNXtz

Одесский горсовет получил более
8 миллионов гривень из бюджета
области на выплату субсидий
Из областного бюджета для оплаты субсидий ЖКХ в Одесский горсовет
перечислили 8 миллинов 700 тысяч
гривень.
Об этом в процессе аппаратного
совещания сообщила директор департамента финансов Светлана Бедрега.

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

«Эти средства пойдут на расчеты по ведомствам, «ЖКС» и ОСМД.
Оставшие средства пойдут для расчета с «облгазом». Всего же из областного бюджета уже получено 15,7
миллионов гривень», — подчеркнула
С. Бедрега.
Подробнее: https://goo.gl/THtU15

Верховная Рада выделила Одесской области 36 миллионов гривень субвенции
Согласно изменениям в госбюджет
этого года, увеличено финансирование первоочередных потребностей
органов местного самоуправления.
Соответствующее решение о внесении изменений в Закон Украины «О

Государственном бюджете Украины
на 2017 год» приняли народные депутаты. Об этом сообщает Одесское
региональное отделение Ассоциации
городов Украины.
Подробнее: https://goo.gl/tdsMiY

Про місто Суми, його бюджет і
тих, хто його розподіляє
Ми вирішили вийти за рамки простого порівняння цифр, подивитися
дещо ширше: описати головні міські
проблеми, типові корупційні схеми,
систему прийняття рішень. Ми переконані, що без стратегічного бачення
розвитку міста, безсистемні видатки
- це “розмазування масла по хлібові”.

Коли по суті не вирішується жодна
міська проблема, а рішення про будівництво тих чи інших об’єктів залежить
від спритності та авторитету лобістів
та начальників профільних управлінь.
Детальніше: https://goo.gl/kYqKwT
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Невід’ємною складовою розвитку
громадянського суспільства є підвищення ролі громадськості у прийнятті рішень та вирішенні нагальних
питань на місцевому рівні. Одним із
механізмів цього процесу в Україні
упродовж останніх років виступає
громадський бюджет (бюджет участі

чи партисипаторний бюджет, залежно, як його називають). Чернігів
завдяки співпраці з Фундацією польсько-української співпраці ПАУСІ,
став одним із пілотних міст впровадження бюджету участі в Україні.
Детальніше: https://goo.gl/Mxf9e1

Одесситы выбрали 40 проектов в
рамках общественного бюджета
города
Жители Одессы выбирали победителей в конкурсе проектов на портале
«Социально активный гражданин» с
29 июня по 28 июля этого года.
Результаты голосования за проекты были объявлены 2 августа. Победителями стали 40 проектов, между
которыми будут распределены 100
миллионов гривень городского бюджета. Наибольшее количество проектов победили в категории «спорт»
– 12 проектов (30%), по 4 проекта по-

бедили в категориях «Культура», «Социальная защита» и «Образование»,
по 3 проекта – в категориях «Здравоохранение», «Туризм», «Окружающая
среда» и «Дорожно-транспортная
инфраструктура», 2 проекта – «Коммунальное хозяйство», по 1 проекту
– «Энергосбережение» и «Телекоммуникации, связь и IT». Все проекты
должны быть реализованы до 5 декабря этого года.
Подробнее: https://goo.gl/9YwsEh

Верхнянська ОТГ: успіхи та перспективи

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.

Децентралізація на Прикарпатті
триває. Одна з перших у Калуському
районі та в області загалом – Верхнянська громада об’єднала 12 населених
пунктів. Сільський голова об’єднання
Микола Філіпович каже, за цей час

бюджет громади зріс у 10 разів. Ці
кошти спрямували на будівництво водогону, капітальний ремонт шкіл, дитсадків та амбулаторій.
Детальніше: https://goo.gl/D4iKDJ

Прозоре бюджетування: як правильно витрачати спільні гроші?
ся у перукарні, лікуємося у приватній
клініці або харчуємося у кафе, ми платимо податки.

Європейській Союз
Представництво в Україні

Кожна людина протягом життя
сплачує величезну кількість податків.
Їх вираховують із зарплатні, стягують
при оренді чи купівлі житла та землі.
Підприємці платять у казну відсоток
зі своїх доходів. Кожен раз, коли ми
купуємо щось у магазині, стрижемо-

Іноді навіть складно проконтролювати, яка частина наших грошей пішла
до бюджету. Але якщо старанно рахувати, ви з’ясуєте, що сума чимала.
Саме з цих надходжень і формують
державний та місцеві бюджети.
Отже, громадяни мають повне
право знати, як витрачаються їхні кошти, і повинні впливати на ці процеси.
Детальніше: https://goo.gl/wB4fkk
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Світовий банк планує закуповувати через ProZorro товари та послуги для своїх проектів в Україні
Світовий банк планує закуповувати
через ProZorro товари та послуги для
своїх проектів в Україні.

Детальніше: https://goo.gl/xq3gzw

Світовий банк завершив оцінку
функціонування електронної системи публічних закупівель ProZorro в
Україні. Метою цієї місії було перевірити, чи відповідає ProZorro вимогам Багатостороннього банку розвитку щодо
проведення електронних публічних
закупівель з використанням механізмів
електронних реверсивних аукціонів.

USAID DOBRE
В Україні стартувала програма з
впровадження антикорупційних
інструментів в ОТГ-партнерах

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

Громадське партнерство “За прозорі
місцеві бюджети!” в рамках програми
USAID DOBRE розпочало реалізацію
програми навчання та наставництва
для громадян “Запобігання корупції в
об'єднаних територіальних громадах”,
завдяки якій буде впроваджено 50 антикорупційних інструментів в 25 ОТГ 7
областей України.
Програмою буде охоплено Дніпропетровську, Івано-Франківську, Кіровоградську, Миколаївську, Тернопільську, Харківську та Херсонську області.
Під час її реалізації громадськість та
представники органів влади в ОТГ
дізнаються про наявні антикорупційні
механізми, а також зможуть впровади-

ти їх у своїх громадах.
Програмою передбачено проведення 25 тренінгів для майже 500
представників ОТГ, під час яких буде
розглянуто бюджетні процеси ОТГ і
забезпечення їх прозорості, навчено
аналізувати бюджети та виявляти в
них корупційні ризики, проводити антикорупційну експертизу проектів рішень і діючих нормативно-правових
актів місцевих органів влади, пояснено процедури проведення державних
закупівель в ОТГ з використанням
Prozorro тощо.
Детальніше: https://goo.gl/2NN2KV
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Могилівській ОТГ презентували
проект «Запобігання корупції в
об'єднаних територіальних громадах»
презентаційна зустріч експерта Громадського партнерства «За прозорі
місцеві бюджети!» Олексія Андреєва
із з головою Могилівської ОТГ – Дружко Валерієм Володимировичем.
У зустрічі також взяла участь начальник відділу екології, земельних
ресурсів, житлово-комунального господарства, цивільного захисту та
мобілізаційної роботи Могилівської
ОТГ Сирота Вікторія Валеріївна.
21 липня у приміщенні Могилівської сільської ради відбулася перша

Детальніше: https://goo.gl/is2rG8

Представникам
Мереф’янської
ОТГ презентували проект “Запобігання корупції в об'єднаних територіальних громадах”
20 липня відбулася перша зустріч
експерта Громадського партнерства "За
прозорі місцеві бюджети!" та Чугуївської правозахисної групи Кужелєвої
Світлани із представниками Мереф’янської об’єднаної територіальної громади.

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.

Детальніше: https://goo.gl/QCB3tT

На зустрічі були присутні міський
голова Сітов Веніамін Іванович, заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Дмитро Микиша, спеціаліст відділу ЖКГ та секретар виконкому.

У Царичанській ОТГ відбулась презентаційна зустріч експертів Партнерства з представниками громади

Європейській Союз
Представництво в Україні

24 липня у приміщенні Царичанської селищної ради відбулася зустріч експертів (Олексія Андреєва
та Олексія Літвінова) Громадсько-

го партнерства «За прозорі місцеві
бюджети!» із членами Царичанської
об’єднаної територіальної громади.
Під час зустрічі відбулася презентація проекту «Запобігання корупції
в об'єднаних територіальних громадах».
Детальніше: https://goo.gl/M1Guix
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Старобогородчанській ОТГ презентували проект «Запобігання корупції в об'єднаних територіальних громадах»
В рамках проекту “Запобігання корупції в об'єднаних територіальних
громадах” експерт ГО Центр Політичних Студій Віталій Світлик здійснив
ознайомчий візит в Старобогородчанську об'єднану територіальну громаду.

чотирьох сіл, що входять в ОТГ.
Детальніше: https://goo.gl/BRTwnE

Вдалось поспілкуватись з головою
громади Ярославом Здерком, розповісти про антикорупційні механізми, які
варто впровадити в громаді. Також
відбулась зустріч з старостами усіх

Громади-партнери DOBRE до впровадження антикорупційних інструментів готові!
Саме такого висновку дійшли експерти Громадського Партнерства “За
прозорі місцеві бюджети!” за підсумками стартових зустрічей, що пройшли у другий половині липня в 25
громадах 7 областей України в рам-

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

ках програми “Запобігання корупції
в об'єднаних територіальних громадах”.
Під час зустрічей експерти пояснювали цілі та завдання проекту
“Запобігання корупції в об'єднаних
територіальних громадах”, обговорювали наявні в громаді антикорупційні інструменти, визначали потреби у
запровадженні нових інструментів, а
також попередньо узгоджували план
спільних дій по їх впровадженню на
подальші 5 місяців.
Детальніше: https://goo.gl/ygQVkm

В Гусятинській громаді Тернопільської області пройшов тренінг
"Впровадження антикорупційних
механізмів в ОТГ"
3 та 4 серпня в Гусятинській громаді (Тернопільська область) пройшов тренінг "Впровадження антикорупційних механізмів в ОТГ".
Володимир Старик та Тарас Халавка розповіли присутнім про залучення громадськості до бюджетного

процесу, наглядові ради при комунальних підприємствах тощо. Громада активно використовує платформу
Прозорро при закупівлях товарів та
послуг.
Детальніше: https://goo.gl/FcW4Kt
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На Харківщині втілюють антикорупційні ініціативи, запропоновані громадскістю
3-4 серпня 2017 року в Мереф’янській об’єднаній територіальній громаді
тренери Роман Лихачов та Світлана
Кужелєва в рамках проекту “Запобігання корупції в об'єднаних територіальних громадах”, що здійснюється Громадським партнерством "За
прозорі місцеві бюджети!" (програма
DOBRE) провели навчання "Антикорупційні механізми в ОТГ".
Детальніше: https://goo.gl/Ltpxrh

Перші пішли! В ОТГ-партнерах
програми USAID DOBRE стартували
тренінги з впровадження антикорупційних інструментів
Напочатку серпня тренери Громадського партнерства “За прозорі місцеві
бюджети!” провели перші 7 тренінгів

з впровадження антикорупційних інструментів в ОТГ в рамках програми
навчання та наставництва для громадян “Запобігання корупції в об'єднаних
територіальних громадах”, що фінансується програмою USAID DOBRE.
В тренінгах взяли участь представники виконавчих органів місцевого самоврядування, депутатського корпусу,
комунальних установ, громадськості та
ЗМІ, старости з 7 ОТГ Дніпропетровської, Івано-Франківської, Харківської та
Тернопільської областей.

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 Тернополі відбулася зустріч з
представниками Байковецької ОТГ
Плідна дводенна зустріч відбулася
в Тернополі із представниками Байковецької ОТГ.
Це був тренінг "Антикорупційні
механізми в ОТГ" в рамках проекту
"Запобігання корупції в об'єднаних
територіальних громадах”, який реалізується Громадським партнерством
"За прозорі місцеві бюджети!" в рамках програми DOBRE. Тренери Микола
Орлов та Ольга Ферар презентували
антикорупційні механізми та процедури їх впровадження в ОТГ.

Детальніше: https://goo.gl/v7M1kB
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Микулинецькій ОТГ Тернопільської області презентували антикорупційні механізми
Тренери Микола Орлов та Ферар
Ольга провели тренінг "Антикорупційні механізми в ОТГ" в рамках проекту
"Запобігання корупції в ОТГ: програма
навчання та наставництва для територіальних громад", який реалізується

Громадським партнерством "За прозорі місцеві бюджети!", як компоненту
програми DOBRE.
Цілий фінансовий блок ради був
представлений бухгалтерами, керівниками тендерного комітету, завітали
і керівник клубу, керівник і методист
будинку дітей та юнацтва, декілька
підприємців і отець Андрій, настоятель
храма в с. Заздрість. Поруч працювали
голова громади і його заступник.
Детальніше: https://goo.gl/KCnMRx

Іванівську ОТГ ознайомили з антикорупційними механізмами

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

Тренери Микола Орлов та Ольга Ферар провели тренінг "Антикорупційні механізми в ОТГ" в рамках
проекту "Запобігання корупції в ОТГ:програма навчання та наставництва
для територіальних громад", який ре-

алізується Громадським партнерством
"За прозорі місцеві бюджети!", як компоненту програми DOBRE.
Детальніше: https://goo.gl/EZAN5r

На Дніпропетровщині Слобожанська громада працювала над
втіленням антикорупційних механізмів
17 та 18 серпня 2017 року для представників Слобожанської об’єднаної
територіальної громади тренери Роман Лихачов та Альона Матвійчук в
рамках проекту “Запобігання корупції
в об'єднаних територіальних громадах”, що здійснюється Громадським
партнерством "За прозорі місцеві бюджети!" (програма DOBRE) провели навчання "Антикорупційні механізми в
ОТГ".

Детальніше: https://goo.gl/ur3px8
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В Музиківській громаді Херсонської області відбувся тренінг "Антикорупційні механізми в ОТГ"
мадськості та влади Музиківської ОТГ
з антикорупційними механізмами.

16-17 серпня під час тренінгу тренери Елла Петренко та Світлана
Гудь ознайомили представників гро-

Тренінг "Антикорупційні механізми в ОТГ" був проведений в рамках
проекту "Запобігання корупції в ОТГ:
програма навчання та наставництва
для територіальних громад", який реалізується Громадське партнерство
"За прозорі місцеві бюджети!", як компонент програми DOBRE.
Детальніше: https://goo.gl/Td5TD6

В селищі Лазурному Херсонської області відбувся тренінг для представників Кочубеївської об'єднаної громади
Учасники тренінгу були достатньо
активними, із високою цікавістю поставились як до змісту навчальних
сесій, так і до планування впровадження антикорупційних інструментів.

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/s5QoxW

20 та 21 серпня в пансіонаті "Чайка", що в селищі Лазурному Херсонської області, відбувся тренінг для
представників Кочубеївської обєднаної громади. В заході взяли участь
19 учасників: сільський голова, його
заступник, працівники виконавчих
органів та громадські активисти громади.

