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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. 
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ЗМІСТ

Ці матеріали підготовлено в рамках 
ініціативи “Громадянське суспіль-
ство та ЗМІ — за прозорі місцеві 
бюджети!”, що виконується Одеською 
обласною організацією “Комітету 
виборців України”, Фундацією «Від-
крите суспільство» та громадським 
партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.
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ЗАХОДИ, ПОДІЇ, КРУГЛІ СТОЛИ
У Києві відбулась національна пре-
зентація Методології оцінки рівня 
прозорості місцевих бюджетів

Експерти Громадського партнер-
ства "За прозорі місцеві бюд-
жети!" навчали забезпечувати 
прозорість місцевих публічних 
фінансів

28 листопада в Одеському ре-
гіональному інституті дуржавно-
го управлінні НАДУ при Президенті 
України відбувся тренінг "Громада 
та місцевий бюджет. Як забезпечити 
прозорість місцевих публічних фінан-
сів".

Учасники тренінгу обговорили від-
критість та прозорість бюджетного 
процесу, бюджетний цикл та елемен-
ти інформаційної відкритості протя-
гом всіх етапів бюджетного процесу; 
участь громадян в бюджетному про-
цесі, пропозиції громадян до бюдже-
ту, консультації в дорадчих органах, 

бюджетні слухання, бюджети участі; 
зацікавлені сторони в бюджетному 
процесі та напрямки їх діяльності в 
бюджетному процесі. 

Детальніше: https://goo.gl/Qr5iao

6 грудня в Києві відбулась націо-
нальна презентація нового унікально-
го інструменту - Методології оцінки 
рівня прозорості місцевих бюджетів.

Методологія створена Фонд Схід-
на Європа спільно з Громадським пар-
тнерством "За прозорі місцеві бюдже-
ти!" та Асоціація міст України в рамках 
Проект "Публічні бюджети від А до Я" 
за підтримки Європейського Союзу.

Завданнями Методології є демон-
страція рівня прозорості місцевих 
бюджетних процесів та залученості 
громадян до формування місцевого 
бюджету та моніторингу його вико-
ристання, встановлення чітких інди-
каторів, що слугуватимуть дорож-
ньою картою підвищення прозорості 
бюджетних процесів на місцевому 

рівні, надання доступу місцевим гро-
мадам до технічної та експертної до-
помоги для впровадження практик у 
відповідності до критеріїв, спрощення 
доступу організаціям громадянського 
суспільства та активним громадянам 
до моніторингу управління публічни-
ми фінансами.

Детальніше: https://goo.gl/gFoQxk
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Чи є дотримання бюджетних про-
цедур критично важливим для 
місцевих бюджетів?

Експерти поділилися результата-
ми аудиту впровадження програм-
но-цільового методу в Каховці

В Одесі відбувся круглий стіл "Як в 
Одеський області впроваджують-
ся бюджетні програми?"

Саме це питання викликало най-
більшу дискусію серед учасників 
публічних презентацій результатів 
першого етапу громадського аудиту 
місцевих бюджетів, які пройшли 23-
24 листопада в Лисичанську, Рубіж-
ному та Сєверодонецьку.

Громадський аудит проводиться 
для 24 пілотних місцевих бюджетів 
міст та об’єднаних територіальних 
громад. В проведенні публічних пре-
зентацій в Луганській області брали 
участь більше 50 фахівців управлінь 

та відділів міських рад, головних 
розпорядників бюджетних коштів, де-
путатів місцевих рад та представників 
громадських організацій.

Детальніше: https://goo.gl/iZpRQQ

26 жовтня в Каховці відбувся круг-
лий стіл з теми «Громадський аудит 
застосування програмо-цільового 
методу. Результати першого етапу у 
м. Каховка». Голова Причорноморсь-

кого центрку політичних і соціальних 
досліджень Олександр Мошнягул 
та експерт ПЦПСД Володимир Мол-
чанов розповіли представникам ка-
ховського виконкому, які за резуль-
татами громадського аудиту у них є 
проблеми у впровадженні ПЦМ та як 
їх можна виправити.

Детальніше: https://goo.gl/kWa7o9

Лідером доброчесності впровад-
ження програмно-цільового методу 
бюджетування серед 13 міст обласно-
го значення, в яких проводився аудит, 
є Вознесенськ Миколаївської області. 
В Одеській області шосте місце рей-
тингу зайняв Подільск, Одеса вияви-
лася на 8 місці, а Ізмаїл - на 10-му.

Такі дані на круглому столі 14 ли-
стопада оприлюднили голова Одесь-
кої обласної організації "Комітету 
виборців України" Анатолій Бойко і 
представник "Фонду розвитку міста 
Миколаєва" Михайло Золотухін.

Детальніше: https://goo.gl/2hVVHF
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Бюджет Одессы выполнен на 104 
процента, - итоги года

Громадські обговорення не були 
анонсовані Львівською міською ра-
дою

Бюджет города Одессы выполнен в 
полном объеме

Об этом на заседании исполкома 
28 декабря сообщила вице-мэр горо-
да, директор департамента финансов 
Светлана Бедрега.

По ее словам, в общий фонд бюдже-
та при плане 5 млрд 430 млн поступило 
5 млрд 431 млн грн 735 тыс. грн. В бюд-
жет развития при плане 294 млн посту-
пило 305 млн грн.

Подробнее: https://goo.gl/U7vg7T

6 листопада Львівська міська рада 
затвердила бюджет Львова на 2018 

рік. «За» ухвалу проголосували 47 
депутатів з доповненням бюджетної 
комісії. Доходи та видатки встанов-
лені на рівні 6,8 млрд гривень. Суб-
венції Львову складуть ще 3-3,5 млрд 
гривень, тому можна припустити, що 
доходи львівської казни вперше перет-
нуть планку у 10 мільярдів.

Детальніше: https://goo.gl/JXJpbR

БЮДЖЕТИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Про бажання та механізми участі 
та впливу городян на бюджет Ми-
колаєва

Саме про це 21 грудня 2017 року пе-
ред прийняттям бюджету м. Миколаєва 
2018 року представники ГО «Фонд ро-
звитку м. Миколаєва» презентували 
нові інформаційні матеріали в рамках 
чергової всеукраїнської акції громад-
ського партнерства «За прозорі місцеві 
бюджети!».

У 2017 році миколаївці довели своє 
бажання взяти участь у вирішенні про-
блем розвитку, подавши на конкурс 
Громадського бюджету 117 проектів. 

Детальніше: https://goo.gl/ATfGff

Одесский горсовет принял муни-
ципальный бюджет на 2018 год

Депутаты Одесского городского со-
вета поддержали проект решения о му-
ниципальном бюджете на 2018 год.

Согласно документу, доходы бюд-
жета города Одессы определяются в 
сумме 8,340 млрд. грн., в том числе до-
ходы общего фонда бюджета города 

Одессы - в сумме 7,816 млрд. грн.

Доходы специального фонда бюд-
жета города Одессы оцениваются в 
524, 9 млн. грн., в том числе бюджет 
развития в сумме 275 млн. грн.

Подробнее: https://goo.gl/qXoATo
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Львівський бюджет склав 8,2 мі-
льярди гривень

Комиссия по общественному 
бюджету Одессы рассмотрела 
первые проекты 2018 года

Львівський бюджет після всіх ре-
дакцій склав 8,2 мільярди гривень, що 
на 25% більше ніж у році 2016-му. З 
них 4,8 мільярди зібрано у місті і ще 
3,4 перераховано з державного бюд-
жету.

Основні джерела доходу місь-
кої казни мало змінилися за останні 
декілька років. Основа – податок на 
доходи фізичних осіб, який складає 
близько половини всіх зібраних над-
ходжень. Цим податком жителі міста 
за рік виплатили бюджету з власних 
зарплат 2,45 мільярди гривень. Ще 
майже мільярд гривень (923 млн) 
зібрано єдиного податку і майже 
по 300 мільйонів привнесли акциз, 
орендна плата та неподаткові над-
ходження.

Детальніше: https://goo.gl/ZZg6Ni

Комиссии по вопросам обществен-
ного бюджета Одессы на первом засе-
дании 24 ноября рассмотрели первые 
проекты, финансирование которых 
предполагается в 2018 году.

В частности рассмотрели 71 про-
ект. В результате 38 проектов комис-

сия поддержала, 19 отравила на до-
работку, один проект «Электронные 
помощники — аудиогиды в музеи 
Украины» сняли с рассмотрения сами 
авторы. 13 проектов комиссия откло-
нила.

Подробнее: https://goo.gl/L3f8eb

Бюджет Миколаєва: як запровади-
ти дієвий контроль ефективності 
цільових і бюджетних програм у 
Миколаєві?

Процес складання і виконання 
бюджету Миколаєва потребує біль-
шої уваги для запобігання корупції 
і підвищення ефективності викори-
стання бюджетних коштів. Про це 
свідчать результати дослідження 
якості бюджетного процесу і ефек-
тивності використання бюджетних 
коштів. За рейтингом доброчесності 
запровадження програмно-цільового 
методу плановий бюджет Миколаєва 
на 2017 р. не набрав лише 55,61 бал із 
125 можливих, не досягши й половин-

ного значення. Багато питань викли-
кають й показники ефективності, зо-
крема у сфері ЖКГ.

Такий стан справ у сфері публіч-
них фінансів м. Миколаєва спонукає 
до пошуку ефективних рішень задля 
підвищення рівня прозорості бюд-
жетного процесу представників усіх 
зацікавлених сторін.

Детальніше: https://goo.gl/qpxosU
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Ініціативи мешканців Луцька - ін-
струмент бюджету участі

Громадський бюджет Миколаєва 
2018: реальні можливості для ре-
алізації громадських ініціатив

З 2015-го року у Луцьку діє Програ-
ма підтримки ініціатив жителів міста 
Луцька. Ідею підглянули у польському 
місті Торунь і вже третій рік поспіль 
активно впроваджують у обласному 
центрі Волині.

Колишній заступник Луцького місь-
кого голови розповідає, що виступив 
співавтором цієї програми зі своїм 
колегою. Останній зокрема, здійснив 

робочий візит до польського міста 
Торунь і саме звідти перейняв досвід 
впровадження бюджету участі.

Бюджет участі – це інструмент 
прямої демократії, за допомогою яко-
го мешканці міста залучаються до 
розподілу частини міського бюджету.

 Детальніше: https://goo.gl/v42219

До участі у громадському бюджеті 
миколаївці подали 117 проектів, в 
яких пропонують профінансувати 
створення сучасних спортивних і 
дитячих майданчиків, організувати 
творчі лабораторії, смарт-простір для 
бібліотек, підтримати заходи з енер-
гозбереження, благоустрою міста та 
інші. Усі подані проекти мають спри-
яти підвищенню якості життя у місті, 

спрямовані на створення кращих 
умов для відпочинку, творчості, нав-
чання, спорту. Ті проекти, які будуть 
підтримані мешканцями міста шля-
хом голосування, отримають фінан-
сування з міського бюджету. Усього 
на фінансування ініціатив городян у 
2018 р. виділено 10 млн грн.

 Детальніше: https://goo.gl/2sqiB3

Дієвий механізм ефективності 
бюджетних програм у Миколаєві 
на основі можливостей програм-
но-цільового методу

22 листопада 2017 року за круг-
лим столом експерти Громадського 
партнерства «За прозорі місцеві бюд-
жети!» з представниками міськвикон-
кому, фракцій бюджетної комісій місь-
кради обговорили Дієвий механізм 
ефективності бюджетних програм 
у Миколаєві на основі можливостей 

програмно-цільового методу.
Його основою є контроль відповід-

ності вимогам законодавства України  
форм бюджетних програм та аудит 
доброчесності  і результативних по-
казників на всіх стадіях бюджетного 
процесу.

 Детальніше: https://goo.gl/ejUeop
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партнерством “За прозорі місцеві 
бюджети!” за фінансової підтримки 
Європейського союзу та Посольства 
Фінляндії в Україні.
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Мінфін розробив Дорожню карту 
щодо впровадження міжнарод-
них стандартів прозорості та об-
міну інформацією

Чого чекати українцям від держ-
бюджету-2018. ТОП-10 змін

Президент підписав зміни до 
Держбюджету 2017 року

Міністерство фінансів представи-
ло широкому загалу Дорожню карту 
із впровадження міжнародних стан-
дартів прозорості та обміну інформа-
цією в податковій сфері “Податкова 
прозорість: EOIR / AEOI CRS” в Україні. 

Глобальний форум, учасником 
якого Україна є з 2013 р., здійснює 
ретельний моніторинг та експертне 
оцінювання процесу впровадження 

визнаних у міжнародному суспільстві 
стандартів прозорості та обміну ін-
формації у сфері оподаткування — зо-
крема, Стандарту обміну інформацією 
за запитом (Стандарт EOIR) та Стан-
дарту автоматичного обміну фінансо-
вою інформацією (Стандарт AEOI).Як 
учасник, Україна зобов'язалася імпле-
ментувати ці стандарти.

Детальніше: https://goo.gl/Jz8fB4

7 грудня близько 23.30 ночі Верхов-
на Рада прийняла державний бюджет 
України на 2018 рік.

У процесі підготовки до другого чи-
тання доходи бюджету були збільшені 
на 36,6 млрд грн до 913,6 млрд грн, ви-
датки – на 40,5 млрд грн до 988,6 млрд 
грн. Дефіцит зріс до 81,8 млрд грн. Офі-
ційна підстава коригування – зміна ма-
кропрогнозу. У кінці грудня уряд уточ-
нив макропрогноз номінального ВВП на 

наступний рік та переглянув прогноз по 
інфляції з 7% до 9%.

Детальніше: https://goo.gl/4kJ4k2

Президент Петро Порошенко під-
писав Закон № 2191 -VIII “Про вне-
сення змін до Закону України “Про 
Державний бюджет України на 2017 
рік”. Зокрема, законом забезпечуєть-
ся вирішення найнагальніших, в тому 
числі соціально важливих питань.

Документ також спрямований на 
ефективне та цільове використання 
бюджетних коштів у 2017 році, шля-
хом перерозподілу бюджетних при-
значень в межах затвердженого за-
гального обсягу видатків та надання 
кредитів.

Законом передбачається збільшен-
ня видатків на надання пільг та жит-
лових субсидій населенню на оплату 
житлово-комунальних послуг, суб-
венцію на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій, медичну субвен-
цію для забезпечення своєчасної ви-
плати заробітної плати працівникам 
закладів охорони здоров’я,".

Детальніше: https://goo.gl/ZXATX4

ДЕРЖБЮДЖЕТ
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бюджети!”, що виконується Одеською 
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виборців України”, Фундацією «Від-
крите суспільство» та громадським 
партнерством “За прозорі місцеві 
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Європейського союзу та Посольства 
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У Дніпрі пройшов форум «Гро-
мадянське суспільство Дніпро-
петровської області. Розвиток та 
взаємодія»

Громади-партнери програми 
USAID DOBRE отримали механізми 
запобігання корупції та плани дій 
з їх впровадження

26 грудня у Дніпрі пройшов форум 
«Громадянське суспільство Дніпропе-
тровської області. Розвиток та взає-
модія».

Мета форуму: створення платфор-
ми для обміну досвідом, кращими 
практиками та інструментами розвит-

ку ОГС, активізації громад, а також 
визначення пріоритетів реалізації 
програми на 2018 р.

Під час форуму учасники визна-
чали пріоритетні завдання на 2018 
р., зокрема, створення Громадського 
порталу Дніпропетровщини, тема-
тику навчальних заходів, пріоритети 
для проведення конкурсів соціальних 
проектів для громадських організацій 
та впровадження соціального замов-
лення для неприбуткових організацій 
з метою надання соціальних послуг 
населенню, сфери у яких потріб-
но провести громадську експертизу 
тощо.

Детальніше: https://goo.gl/S7xwpd

14-16 грудня Громадське партнер-
ство «За прозорі місцеві бюджети!» 
провело триденну сесію «Пошук май-
бутнього: Об’єднані територіальні 
громади без корупції». Подія відбула-

ся в рамках програми Агентства США 
з міжнародного розвитку (USAID) 
«Децентралізація приносить кращі 
результати та ефективність» (DOBRE). 
Понад 80 представників об’єднаних 
територіальних громад з 7 областей 
України – лідери думок, посадовці, 
молодіжні активісти, старости, екс-
перти, представники донорських ор-
ганізацій –  розробили стратегію ан-
тикорупційних змін в ОТГ і дорожню 
карту ї ї впровадження.

Детальніше: https://goo.gl/NVNKZt

USAID DOBRE
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