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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

Завдяки платформі «Прозорість 
місцевих бюджетів» будь-яке мі-
сто може самостійно перевірити 
прозорість місцевого бюджету

Фонд Східна Європа разом з експертами Громадського партнерства «За 
прозорі місцеві бюджети!» розробили власну методологію оцінки Індексу про-
зорості місцевих бюджетів. Методологія знаходиться у відкритому доступі. 
Будь-яке місто може використати ї ї задля оцінки прозорості власного бюджет-
ного процесу. Проект реалізовано за підтримки Представництва ЄС в Україні, 
Проекту «Партнерство для розвитку міст» та Міжнародного Фонду «Відрод-
ження». Про це розповів Анатолій Бойко, координатор Громадського партнер-
ства «За прозорі місцеві бюджети!», під час прес-брифінгу в Українському кри-
зовому медіа-центрі.

Детальніше: https://goo.gl/mxZjaC

Бюджетний процес 2018: регіо-
нальний вимір

В жодному з обласних центрів 
України процес прийняття бюдже-
ту на 2018 рік не був організований 
на відповідному рівні та мав різні за 
своєю значимістю недоліки. Найкри-
тичнішою ситуація виявилась в За-
поріжжі, Черкасах та Харкові.

До таких висновків дійшли експер-
ти Громадського партнерства “За про-
зорі місцеві бюджети!”, які провели 
моніторинг процесу прийняття місце-
вих бюджетів на 2018 рік в 27 містах 
України, включаючи усі обласні цен-
три та м. Київ.

Детальніше: https://goo.gl/AmUTRE
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Видатки держбюджету-2018: 
більше на субсидії, освіту та гро-
мадський порядок, медицина та 
економічна діяльність – недо-
фінансованітивності місцевих 
бюджетів?

Україна піднялася на 39 місце у 
міжнародному рейтингу бюд-
жетної прозорості

Структура видатків держбюдже-
ту не оптимальна. Охорона здоров’я, 
економічна діяльність, загальнодер-
жавні видатки, культура та охорона 
довкілля профінансовані недостат-
ньо, а соціальний захист, громадський 
порядок, освіта, обслуговування бор-
гу займають відносно велику частку 
видатків.

Які статті витрат у державному 
бюджеті на цей рік суттєво змінили-
ся у порівнянні з минулим та які змі-
ни торкнуться місцевих бюджетів, 
розповідає економіст Центру еко-
номічної стратегії Юлія Руда.

Детальніше: https://goo.gl/sWVARd

Україна у 2017 році посіла 39 міс-
це зі 115 у міжнародному рейтингу 
бюджетної прозорості – Open Budget 
Index, який проводиться мережею 
International Budget Partnership. Це на 
18 сходинок вище, ніж було у 2015 
році. Про це під час прес-конференції 
повідомив Володимир Тарнай, екс-
перт Центру «Ейдос».

Open Budget Index – єдиний в світі 
рейтинг бюджетної прозорості, який 

за єдиною методологією аналізує 
бюджети 115 країн і складається не-
залежними експертами раз на 2 роки. 
Методологія включає оцінку 109 ін-
дикаторів в 8 ключових документах 
та охоплює діяльність: Парламенту, 
Казначейства, Міністерства фінансів 
та Рахункової палати протягом бюд-
жетного процесу.

Детальніше: https://goo.gl/H1PS3Z

ДЕРЖБЮДЖЕТ
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Як приймався бюджет 2018 у 
Львові

Ефективне управління податко-
вими надходженнями дозволить 
збільшити власні доходи ОТГ втричі, 
- Зубко

Громадське партнерство «За про-
зорі місцеві бюджети!» за результата-
ми моніторингу оприлюднило рейтинг 
міст України за рівнем відкритості бюд-
жету. Львів отримав 16 з 20 можливих 
балів, опинившись у верхній половині 
списку. Менш із тим до прозорості ще 
далеко через ряд причин.

Як і у більшості міст, головне за-
уваження до львівської влади – від-
сутність громадських слухань і пу-

блічності у прийнятті та розподілі 
бюджету. Тільки у нашому випадку 
найлегший спосіб «відбрехатися», 
розповівши про необхідність прий-
няття бюджету до початку нового 
року, вказавши на відсутність часу, не 
спрацює. Львів більше місяця існував 
з «демо-версією» свого головного ко-
шторису, часу було більш ніж достат-
ньо.

Детальніше: https://goo.gl/eVFoMQ

Віце-прем’єр-міністр – Міністр ре-
гіонального розвитку, будівництва та 
ЖКГ України Геннадій Зубко розповів 
VoxConnector про те, що пожвавить 
динаміку створення об'єднаних тери-
торіальних громад у цьому році та як 
діючим ОТГ збільшити надходження 
до власних бюджетів

На початок року в Україні створе-
но 665 ОТГ, ще 39 громад очікують рі-
шення ЦВК про призначення перших 
виборів.  Таким чином наразі приблиз-
но 70% сільської території охоплено 
об'єднаними територіальними грома-
дами. 

«Але для нас дуже важлива 
«якість» громад. Якщо ми будемо на-
ганяти кількість, то отримаємо зворот-
ній ефект в управлінні.  Далі для нас 
важливо активізувати створення ОТГ 
на рівні міст. Ми очікуємо прийняття 
законопроекту №6466 про приєднан-
ня громад до міст обласного значення. 
Зараз міста стримує одне – проведен-
ня виборів для формування ОТГ. Для 
міст, що об'єднують навколо себе 50% 
дотичних ОТГ, цей закон дасть мож-
ливість дообрати депутатів всіх гро-
мад і не проводити загальні перевибо-
ри в міськраді», - пояснив міністр.

Детальніше: https://goo.gl/49yp13

МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ

Який порядок виконання бюджетів 
всіх рад до кінця бюджетного року та 
хто визначається розпорядником усіх 
бюджетів рад, що об’єдналися? Чи 
обов’язково фінансово-бюджетний 
відділ робити окремою юридичною 
особою?

Детальні роз’яснення щодо цих пи-

тань підготували Яніна Казюк, коор-
динатор з фінансової децентралізації, 
та Світлана Демиденко, експерт Групи 
з фінансового моніторингу Централь-
ного офісу реформ при Мінрегіоні (за 
підтримки Програми «U-LEAD з Євро-
пою»).

Детальніше: https://goo.gl/huku8j

Бюджетні питання об’єднаних гро-
мад – пояснення експертів
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Основні показники бюджету Льво-
ву на 2018 рік

На Прикарпатті стартував новий 
проект щодо прозорості місце-
вих бюджетів

16 листопада на пленарному за-
сіданні 10 сесії Львівської міської ради 
було прийнято бюджет міста на 2018 
рік. «За» проголосували 47 з 65 при-
сутніх у залі депутатів. Львів найпер-
шим з українських міст прийняв свій 
бюджет. Планований обсяг бюджету 
складає 6,8 мільярди гривень.

Львів прийняв свій бюджет на 2018 
рік найпершим в Україні ще 16 листо-
пада. Для українських реалій це навіть 
можна назвати «фальстартом», бо го-
ловний фінансовий документ міста 
не враховував ні державних транс-
фертів, ні можливих системних змін. 
Не враховував, бо просто не міг – на 
день голосування державний бюджет 

ще не був прийнятий.  Тому ще до по-
чатку самого року у бюджет почали 
вноситися зміни.

Детальніше: https://goo.gl/HfSomR

Фонд Східна Європа в рамках 
проекту «Проведення комплексної 
оцінки бюджетних процесів через за-
стосування Методології оцінки рівня 
прозорості місцевих бюджетів», що 
фінансується проектом «Партнерство 
з розвитку міст» (ПРОМІС) розпочав 
свої ознайомчі візити до міст-пар-
тнерів проекту.

Експерт з розвитку громад, Мико-
ла Орлов, ділиться своїми враження-

ми про свою робота у громадах При-
карпаття.

Детальніше: https://goo.gl/wZcTWc

Доходи місцевих бюджетів за 
2017 рік зросли до 192 млрд гри-
вень

Власні доходи місцевих бюд-
жетів за 2017 рік зросли до 192 млрд 
гривень. Про це на своїй сторінці у 
facebook повідомив віце-прем'єр-
міністр України Геннадій Зубко.

За його словами, залишки на ра-
хунках місцевих бюджетів залиши-
лись практично на рівні минулого 
року.

"За уточненими даними Державної 
казначейської служби України склали 
54,4 млрд гривень. 

Органи місцевого самоврядування 
повинні прозвітувати своїм громадам 
про ефективне використання у 2017 
році не тільки власних доходів, а і 
коштів, які надходили у вигляді дер-
жавної підтримки –ДФРР, субвенцій 
на розвиток інфраструктури ОТГ, на 
соціально-економічний розвиток, на 
опорні школи, кошти «митного експе-
рименту» на капітальний ремонт міс-
цевих доріг тощо", - повідомив Зубко.

Детальніше: https://goo.gl/RRBzjT
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Одесса - первая в рейтинге финан-
сового здоровья бюджетов горо-
дов Украины

В рейтинге финансового здоровья 
бюджетов городов Украины, опубли-
кованном Международным центром 
перспективных исследований, Одесса 
заняла первую позицию.

Для определения финансового 
здоровья украинских городов прово-
дилась индикация финансовой ста-
бильности, собирались статистиче-
ские данные о финансовом здоровье 
органов местного самоуправления и 
производился расчет финансовых по-
казателей.

Рейтинг составлялся в рамках про-
екта "Прозрачные, финансово здо-
ровые и конкурентоспособные му-
ниципалитеты в Украине", который 
инициирован Посольством США в 
Украине и реализуется Институтом 
экономических и социальных реформ 
в Словакии (INEKO) в партнерстве с 
Международным центром перспек-
тивных исследований.

 Подробнее: https://goo.gl/hBmozj

За два місяці місцеві бюджети ОТГ 
збільшили доходи майже на 64%

  Доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ 
за січень-лютий 2018 року зросли на 
63,8% (на 1,11 млрд грн), у порівнянні з 
відповідним періодом минулого року. 
Про це у Facebook повідомив міністр 
регіонального розвитку, будівництва 
та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

  Доходи місцевих бюджетів 665 ОТГ 
за січень-лютий 2018 року зросли на 
63,8% ( на 1,11 млрд грн), у порівнян-
ні з відповідним періодом минуло-

го року, та склали 2,85 млрд грн”, — 
повідомив він.

  Як уточнив очільник Мінрегіону, по-
датку на доходи фізичних осіб надій-
шло 1,6 млрд грн (зростання на 32%), 
плати за землю — 399,6 млн грн (зро-
стання на 16,5%), єдиного податку — 
679,1 млн грн (зростання на 38,3%).

 Детальніше: https://goo.gl/BoFRzN
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Кроки до доброчесності і зро-
зумілості місцевих бюджетів Лу-
ганщини

Бюджетне питання: що фінансо-
ва децентралізація принесе ре-
гіонам у 2018 році

У трьох містах обласного значен-
ня та одній ОТГ при формуванні міс-
цевих бюджетів 2018 ґрунтувались 
програмно-цільовим методом (ПЦМ). 
У громадян з’явилась можливість по 
показникам бюджетних програм оці-
нити і порівняти заплановану, фак-
тичну вартість муніципальних послуг 
з іншими місцевими громадами, що 
практикують ПЦМ. 

Так органи місцевого самовряду-
вання виконали вимоги ст.20 та п. 18 

розділку IV прикінцевих положень 
Бюджетного кодексу України, почув 
рекомендації громадського аудиту 
запровадження ПЦМ, що проведено 
протягом 2017 р. експертами Громад-
ського партнерства «За прозорі міс-
цеві бюджети!» за методикою та при 
координації ГО «Фонд розвитку м. 
Миколаєва» у 29 місцевих громадах 
півдня і сходу України.

Детальніше: https://goo.gl/NpfZTR

Найважливіше з лекції директора 
департаменту видатків гуманітарної 
сфери Мінфіну Романа Єрмоличева, 
директора департаменту видатків 
бюджету соціальної сфери Сергія Ді-
денка та радника міністра фінансів Га-
лини Маркович.

Міністерство фінансів за підтримки 
урядів Німеччини та Великої Британії 

через GIZ впровадило просвітниць-
кий проект про державні фінанси. 
Представники Міністерства фінан-
сів прочитали серію лекцій для жур-
налістів про деталі складання й вико-
нання державного бюджету. 

Детальніше: https://goo.gl/n4jUCn
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Одесская область вошла в тройку 
лучших в Украине по росту мест-
ных бюджетов

Бюджет Сєвєродонецька на 2018 
рік ґрунтується на програмно-ці-
льовому методі

Як змінилися основні показни-
ки бюджету м. Миколаєва у 2018 
році?

Темпы роста местных бюджетов 
Одесской области превышают сред-
ний показатель на 14 процентов.

Об этом сообщили во время кол-
легии в Одесской облгосадминистра-
ции.

В 2017 году Одесская область во-
шла в ТОП-3 по Украине по объему 
и темпам роста местных бюджетов. 
Сейчас они составляют семь процен-

тов местных бюджетов Украины.

"Я уверен, что это - не предел. 
Одно из предложений - увеличение 
ставки за паи с 3,5-5% до 7-8%. Боль-
ше денег будут получать как гражда-
не, владеющие землей, так и бюджет 
региона", - отметил глава Одесской 
ОГА Максим Степанов.

Подробнее: https://goo.gl/tDP18i

Міськрада почула рекомендації 
громадського аудиту запроваджен-
ня програмно-цільового методу, що 
проведено експертами Громадського 
партнерства «За прозорі місцеві бюд-
жети!» у м. Севередонецьк та інших 
29 місцевих громад на півдні і сході 
України протягом 2017 р. Так були ви-
конана резолюція севередонецького 
круглого столу за результатами гро-
мадського аудиту від 24 листопада 
2017 р. 

Ефективне управління видатка-
ми бюджету є важливою частиною 
бюджетної політики. При цьому про-
грамно-цільовий метод (далі — ПЦМ) 

є дієвим інструментом, який забезпе-
чує планування та виконання бюдже-
ту на середньострокову перспективу, 
орієнтований на досягнення конкрет-
ної мети відповідно до встановлених 
пріоритетів.

Головним елементом ПЦМ є бюд-
жетна програма, яка представляє со-
бою сукупність заходів, спрямованих 
на досягнення єдиної мети, завдань 
та очікуваного результату, визначен-
ня та реалізацію яких здійснює розпо-
рядник бюджетних коштів відповідно 
до покладених на нього функцій.

Детальніше: https://goo.gl/7t8F9e

ГО «Фонд розвитку міста Мико-
лаєва» продовжує аналізувати бюд-
жет м. Миколаєва. У даному огляді  
проаналізовано як змінилися основні 
показники бюджету міста у 2018 р. 
порівняно з бюджетом 2017 р. Джере-
лом даних для аналізу за 2018 р. став 
плановий бюджет, затверджений рі-
шенням міської ради від 21.12.2017 р. 
№32/17 «Про міський бюджет міста 
Миколаєва на 2018 рік», опублікова-
ний на сайті міської ради. Аналогічні 
бюджетні дані за попередні роки та-
кож взято з офіційного сайту Мико-

лаївської міської ради.

Детальніше: https://goo.gl/NrgazF
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Куди їдуть гроші: путівник по від-
критих даних України

E-Data, ProZorro чи Opendatabot: де 
й що шукати в Україні. Лекція керівника 
проекту Е-Data Олександра Щелокова.

Керівник проекту Е-Data Олександр 
Щелоков розповів про те, коли з’яви-
лись відкриті дані, як користуватися 
E-Data і в яких виданнях роботи пи-
шуть тексти замість журналістів.

Детальніше: https://goo.gl/CxX6Mj

ProZorro.Продажі перемогла в 
глобальному конкурсі антикоруп-
ційних проектів

27 лютого електронна платформа 
державних аукціонів ProZorro.Продажі 
отримала міжнародну антикорупцій-
ну нагороду від C5 Accelerate та USA 
Institute of Peace в рамках конкур-
су “The Shield in the Cloud Innovation 
Challenge”. Нагороду отримують про-
екти, які мають значний антикорупцій-
ний ефект і можуть стати прикладом 
для наслідування в інших країнах світу.

Всього за рік ProZorro.Продажі 
вдалося докорінно змінити сферу 
державних продажів. Спираючись 
на успішний досвід електронної си-
стеми публічних закупівель, команда 
проекту разом з Міністерством еко-
номічного розвитку і торгівлі, Фон-
дом гарантування вкладів фізичних 
осіб, Національним банком України та 
“Transparency International Україна” за-
пустили пілотний проект з продажу 
активів банків-банкрутів.

“Проект розгортався дуже швидко. 
Ми підписали меморандум у червні 
2016 року, а в жовтні відбувся пер-
ший відкритий аукціон, - згадує пер-
ший заступник Міністра економічного 
розвитку і торгівлі Максим Нефьо-
дов. - З 1 лютого 2017 року всі активи 
банків-банкрутів продавалися через 
ProZorro.Продажі. І вже навесні ми пе-
ретнули межу в 1 мільярд гривень”.

ProZorro.Продажі забезпечила від-
критий і прозорий продаж токсичних 
банківських активів більш ніж на 6 
млрд грн. 

Сьогодні на прозорих аукціонах 
продаються не лише права вимоги 
банків-банкрутів, а ще й активи дер-
жавних і комунальних підприємств, і 
навіть права на оренду.

Детальніше: https://goo.gl/Tz52Ea

ВІДКРИТІ ДАНІ
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Відкриті дані: шість перемог 2017 
року

У рейтингу з відкритості даних 
Україна піднялася на 18 позицій, обі-
гнавши Італію, Грецію, Португалію, 
Хорватію, Болгарію та Польщу. Це 
тільки початок.

Можливості відкритих даних без-
межні. Вони використовуються для 
підвищення прозорості та ефектив-
ності держави, а також для розвитку 
економіки.

На базі державних даних реалізу-
ються успішні соціальні та комерційні 
проекти, оборот яких у ЄС становить 
сотні мільйонів євро на рік.

Відриті дані часто плутають з пу-
блікацією інформації на сайтах органів 
влади.

Детальніше: https://goo.gl/AqEaSP

За півтора року ProZorro.Продажі 
принесли державі понад 6 млрд 
грн

За півтора року ProZorro.Продажі 
принесли державі понад 6 млрд грн. 1 
млрд з цієї суми - лише за січень 2018.  

Детальніше: https://goo.gl/M4vR9U
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В Музиківській громаді Херсонсь-
кої області відбувся тренінг "Ан-
тикорупційні механізми в ОТГ"

В селищі Лазурному Херсонської об-
ласті відбувся тренінг для представ-
ників Кочубеївської об'єднаної гро-
мади

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

мадськості та влади Музиківської ОТГ 
з антикорупційними механізмами.

Тренінг "Антикорупційні механіз-
ми в ОТГ" був проведений в рамках 
проекту "Запобігання корупції в ОТГ: 
програма навчання та наставництва 
для територіальних громад", який ре-
алізується Громадське партнерство 
"За прозорі місцеві бюджети!", як ком-
понент програми DOBRE.

Детальніше: https://goo.gl/Td5TD6

20 та 21 серпня в пансіонаті "Чай-
ка", що в селищі Лазурному Херсон-
ської області, відбувся тренінг для 
представників Кочубеївської обєд-
наної громади. В заході взяли участь 
19 учасників: сільський голова, його 
заступник, працівники виконавчих 
органів та громадські активисти гро-
мади.

Учасники тренінгу були достатньо 
активними, із високою цікавістю по-
ставились як до змісту навчальних 
сесій, так і до планування впровад-
ження антикорупційних інструментів.

Детальніше: https://goo.gl/s5QoxW


