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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

вересень-жовтень 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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Як громадянські ініціативи зможуть оздоровити фінанси громад
Саме це 25-27 листопада у «КМЦ.
Херсон» навчали експерти Громадського партнерства «За прозорі місцеві
бюджети!» 25 представників місцевих
громадських груп з 3-х міст обласного
значення (Херсон, Каховка, Скадовськ)
та 3-х об’єднаних територіальних громад Херсонщини (Кочубєївська, Білозерська, Зеленоподівська ОТГ).
Детальніше: https://goo.gl/4pujBc

У Татарбунарах зібрано пропозиції до бюджету міста на наступний рік
міста на наступний 2018 рік.
Організатором акції, яка проходить
у місті вже вдруге, виступав Татарбунарський офіс Мережі правового розвитку Одеської обласної організації
ВГО «Комітет виборців України».

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

Наприкінці вересня – початку жовтня у місті Татарбунари проводилася вулична акція «Впливай на бюджет
свого міста!». В ході акції до неї залучалися місцеві жителі, які отримали
інформацію та консультації з питань
місцевих бюджетів, а також сформували свої пропозиції до бюджету

Одним із завдань проведення такого заходу на місцевому рівні, було
залучення активних мешканців міста
до участі в бюджетному процесі,
сприяння справедливому та правильному розподілі бюджетних коштів,
подальшого контролю за їх використанням на благо громади.
Детальніше: https://goo.gl/3byZga

Семінар із бюджетної прозорості
та партиципації у Рівному
17 жовтня у м. Рівне відбувся одноденний інтерактивний семінар для
представників громадських організацій, громадських активістів, журналістів, депутатів, представників
виконавчих органів місцевих рад, зацікавлених в тому, щоб місцеві бюджети в їх громадах були більш прозорими.
Із учасниками працювали цілий
день експерти партнерства «За прозорі місцеві бюджети!» Анастасія

Матвієнко (Одеса) та Микола Орлов
(Здолбунів).
Детальніше: https://goo.gl/x1vqwq

4

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

Виклики для лідерів доброчесності
запровадження програмно-цільового методу. Що заважає ефективності місцевих бюджетів?

місцеві чиновники опанували ПЦМ на
«трієчку» за п’ятибальною системою.

Місто Вознесенськ та Баштанська
ОТГ стали переможцями в рейтингу
запровадження програмно-цільового методу в місцевих бюджетах. Але

До таких висновків прийшли експерти Громадського партнерства «За
прозорі місцеві бюджети!», що нещодавно у Вознесенській і Баштанській
міськрадах презентували результати
громадського аудиту доброчесності
запровадження програмно-цільового-методу.
Детальніше: https://goo.gl/KL57Vs

Миколаївці смакували «Громадський бюджет» та цікавились рецептами впливу на рішення влади
33 миколаївця подали свої пропозиції щодо формування міського
бюджету на майбутній рік в ході акції
«Впливай на бюджет свого міста!»,
яка пройшла в Каштановому сквері 14
жовтня.

участі в ньому громадськості.
Детальніше: https://goo.gl/TmXAU2

Метою акції було підвищення поінформованості та привернення уваги
мешканців м. Миколаєва до проблем
місцевих бюджетів, а також спонукання місцевої влади до підвищення
прозорості бюджетного процесу та
Ці матеріали підготовлено в рамках
ініціативи “Громадянське суспільство та ЗМІ — за прозорі місцеві
бюджети!”, що виконується Одеською
обласною організацією “Комітету
виборців України”, Фундацією «Відкрите суспільство» та громадським
партнерством “За прозорі місцеві
бюджети!” за фінансової підтримки
Європейського союзу та Посольства
Фінляндії в Україні.

У Вознесенську провели вуличну
акцію "Впливай на бюджет своєї
громади!"

Європейській Союз
Представництво в Україні

Другий рік поспіль Агентство економічного розвитку, як член Громадського партнерства "За прозорі місцеві бюджети!", проводить вуличну
акцію "Впливай на бюджет своєї громади!".

В рамках акції, мешканці отримують консультації з бюджетних питань,
мають змогу залишити свої пропозиції до бюджету міста на 2018 рік.
Детальніше: https://goo.gl/cg3Kok
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В Україні вдруге проходить вулична акція «Впливай на бюджет
своєї громади!»
Протягом другої половини вересня
2017 року в 13 громадах десяти областей України пройшла вулична акція
«Впливай на бюджет своєї громади!». В ході заходів місцеві мешканці
отримали актуальну інформацію та
консультації з бюджетних питань, а також залишили свої пропозиції до бюджету громади на наступний рік.
мати усні консультації та роз’яснення
стосовно місцевих бюджетів, а також
просвітницьку поліграфічну продукцію
з бюджетних питань. Для більшого привернення уваги та ілюстрації проблем
місцевих бюджетів протягом акції були
проведені перфоманси «Де твої гроші в
місцевому бюджеті?».
Детальніше: https://goo.gl/U2GfvS

Основними завданнями проведення вуличної акції було інформування
жителів громад про питання місцевих бюджетів та їх залучення до бюджетного процесу на місцевому рівні.
Всі зацікавлені жителі громад могли
підійти до наметів Партнерства, отри-

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

Методологію оцінки рівня прозорості місцевих бюджетів представлено в рамках XIII Муніципального
форуму

19 вересня голова Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців
України" Анатолій Бойко в якості координатора Громадського партнерства
"За прозорі місцеві бюджети!" в рамках
XIII Муніципального форуму представив Методологію оцінки рівня прозорості місцевих бюджетів, яку зараз
розробляє Партнерство за підтримки
Фонду Східна Європа.

На Форум зібралося майже 300
учасників: голови громад-членів АМУ,
представники парламенту, уряду та
профільних міністерств, а також проектів міжнародної технічної допомоги
– партнерів АМУ, експертного середовища.
Детальніше: https://goo.gl/1er2pb
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ТОП-5 пропозицій від білозерців
до бюджету селищної ради – дороги, сміття, освітлення, місця
для відпочинку, світлофор
19 вересня в селищі Білозерка
пройшла вулична акція “Впливай на
бюджет твоєї громади!”, яку організувала громадська організація «Білозерський центр регіонального розвитку”
в рамках Громадського партнерства
“За прозорі місцеві бюджети!”.

2018 році. Волонтери зібрали близько
50 пропозицій від громадян.

Більше 50 громадян прийняли активну участь у акції – охоче брали й
читали інформаційні листівки про механізми впливу на формування бюджету, писали свої пропозиції щодо
використання бюджетних коштів у

Координатор Партнерства презентував у Києві ініціативу "За
прозорі місцеві бюджети!"
інструменти для регіональних активістів" у Києві 7 жовтня.
Презентація відбулася під час дискусії "Ярмарка дієвих інструментів:
історії успіху з регіонів".

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

Координатор партнерства Анатолій Бойко презентував ініціативу "За прозорі місцеві бюджети!" на
конференції "Підзвітність влади: дієві

В рамках презентації координатор Партнерства розповів про міста,
в яких вже працює Партнерство, напрацьовані продукти Партнерства та
запросив до участі всіх бажаючих.
Детальніше: https://goo.gl/MHLc1q

Експертно-громадська рада для
покращання бюджетної дисципліни та збільшення прозорості
28 вересня Експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради надала пакет
рекомендацій з налагодження системи більш ефективного витрачання
бюджетних коштів міської громади на
основі опанування програмно-цільового методом.
В ході засідання ради висновки та
рекомендації громадського аудиту
доброчесності запровадження про-

грамно-цільового методу і діагнозу
прогнозної ефективності витрачання коштів бюджету 2017 у сфері ЖКГ,
що проведено Громадським партнерством «За прозорі місцеві бюджети!»
у 24 місцевих громадах 5-ти областей
півдня та заходу Ураїни», презентував
заступник голови ради, директор ГО
«Фонд розвитку м. Миколаєва» Михайло Золотухін.
Детальніше: https://goo.gl/wB4fkk
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Правительство одобрило проект
Госбюджета на 2018 год и направило его в парламент
Правительство поддержало разработанный Министерством финансов
Украины проект Государственного
бюджета на 2018 год и направило документ на рассмотрение парламента.

Подробнее: https://goo.gl/o6XyrZ

Минфин разработал бюджет-2018
на основе среднесрочной бюджетной резолюции, введя таким образом
новую модель бюджетной политики
- среднесрочное бюджетное планирование.

Держбюджет-2018. Що отримають міста?

Кабмін вніс до Парламенту проект
державного бюджету на наступний
рік. Документ містить кілька новацій
для місцевих бюджетів. Буде значно
збільшена підтримка проектів місцевих громад через Держфонд регіонального розвитку – до 8,1 млрд грн.
Детальний розбір основного фінансового документа країни наводить економіст Центру економічної стратегії
Олександр Кашко.
Детальніше: https://goo.gl/ztixfN

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

Освіта та медицина у Держбюджеті-2018. Що отримають міста?
Обсяги освітньої та медичної субвенцій, що закладені у проекті держбюджету-2018, не забезпечують мінімальну потребу в коштах на відповідні
галузі, навіть на захищені статті видатків. Закладені показники розбирає
аналітик з питань бюджету Асоціації
міст України Ігор Онищук.
Відповідно до проекту держбюджету-2018, Мінфін планує отримати від
продажу держмайна 22,5 млрд грн. У
попередні роки плани по надходженням від приватизації не були виконані.
Чи реально виконати план у 2018-му,
аналізує керівник сектору "Енергети-

ка" Офісу ефективного регулювання
(BRDO) Олексій Оржель.
Детальніше: https://goo.gl/enZYhe
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В громадах-партнерах програми
USAID DOBRE впроваджено перші
антикорупційні інструменти
7 вересня на сесії Білоберізької ОТГ,
що на Франківщині, депутати прийняли рішення впровадити три механізми
запобігання корупції, розроблені у
співпраці з експертами Громадського
партнерства “За прозорі місцеві бюджети!” в рамках програми “Запобігання корупції в об’єднаних територіальних громадах”.

Відтепер посадові особи в ОТГ
призначатимуться за результатами
конкурсного відбору, громада керуватиметься чіткими процедурами врегулювання конфлікту інтересів при
прийнятті рішень, а при комунальному підприємстві в Білоберізці буде
створена наглядова рада.
Детальніше: https://goo.gl/vcB5bJ

Візуалізація бюджету Заводської
ОТГ за 9 місяців 2017 року
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.

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.
Детальніше: https://goo.gl/VC8NHQ

В Музиківській сільській раді триває робота по впровадженню антикорупційних механізмів
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 результаті засідань робочої групи та послідовної щоденної роботи
команди апарату сільської ради за
підтримки експертів Громадського партнерства "За прозорі місцеві
бюджети!" було розроблено проект
рішення "Про затвердження Антикорупційної програми Музиківської
сільської ради".
З 21 вересня цей важливий доку-

мент винесено на громадське обговорення на сайті ради і кожен мешканець
громади може з ним ознайомитися і
внести свої пропозиції.
Також юристи продовжують працювати над ще одним не менш важливим документом, який регулюватиме
конфлікт інтересів.
Детальніше: https://goo.gl/8fSqXy
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Печеніжинська ОТГ, вслід за іншими, впровадила антикорупційні
механізми

Депутати Печеніжинськогї ОТГ
впровадили порядок запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів та
антикорупційну програму. Схожі рішення були прийняті в Білоберізькій
та Старобогородчанській ОТГ.

Протягом серпня експерти партнерства працювали з представниками чотирьох Прикарпатських ОТГ.
Проводили тренінги для керівників,
депутатів та активних членів цих громад.

Ці проекти рішення Печеніжинська громада обрала з десяти антикорупційних механізмів, розроблених
експертами партнерства “За прозорі
місцеві бюджети!” в рамках проекту
“Запобігання корупції в об’єднаних
територіальних громадах” програми
DOBRE.

Детальніше: https://goo.gl/s9XU7n

Ще один напрям співпраці в рамках Програми DOBRE."Антикорупційна програма"
В рамках Програми DOBRE в Заводській селищній раді відбулася чергова зустріч з партнерами Програми
DOBRE, які діють в рамках проекту
"Запобігання корупції в об'єднаних
територіальних громадах”.
Експерти приїхали з питання роз-

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

роблення Антикорупційної програми
Заводської об'єднаної територіальної
громади.
Так як працівники селищної ради
вже мають напрацювання в цьому
напрямку, то на зустрічі були обговоренні основні пункти Програми, які
потребують більш детального вивчення. Крім того експерти разом із відповідальними особами за документ
домовилися про подальшу співпрацю
в доопрацюванні та подальшому затвердженні Програми.
Детальніше: https://goo.gl/kyrxBC

Членів Покровської ОТГ ознайомили з антикорупційними механізмами
28 та 29 серпня тренери Олексій
Літвінов та Олексій Андреєв ознайомили членів Покровської ОТГ з антикорупційними механізмами. Участь у
тренінгу «Антикорупційні механізми
в ОТГ» взяли 16 представників Покровської ОТГ.
Детальніше: https://goo.gl/kLbyba
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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.

