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Посібник
містить
викладений
доступною
для
пересічного громадянина мовою огляд ролі громадянського
суспільства у прийнятті бюджетних рішень. В цьому ключі
здійснено опис існуючих в Україні інноваційних практик та
методик залучення громадян та їх об’єднань до бюджетного
процесу, в тому числі у партнерстві з місцевим малим та
середнім бізнесом, а також практик участі громадськості м.
Миколаєві у процесі моніторингу та контролю бюджетного
процесу м. Миколаєва.
На основі матеріалів посібника
керівники та члени місцевих громадських організацій зможуть
проаналізувати відповідні проблеми соціально-економічного
розвитку своїх громад та розробити пакет вимог до органів
місцевого самоврядування, склавши план суспільного впливу
(адвокасі) з їх виконання. Посібник допоможе отримати
відповідну ресурсну підтримку проектів та програм.
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ВСТУП
Сьогодні наша держава перебуває на шляху перетворень, зміст яких
полягає у тяжінні до євроінтеграційних процесів, входженні до євроінституцій,
перш за все, в секторі публічних адміністративних процедур та фінансів, у
поступовому переході до відповідних стандартів, прийнятних цими інституціями.
Наряду з процесами загальносуспільного характеру, формування бюджетної
політики в умовах демократичних погоджень має своєю основою суспільну згоду
щодо її стратегічних напрямків і пріоритетів.
Бюджет є важливим інструментом держави, через який вона формує власні
економічний та соціальний потенціали. Завдяки своїй визначальній ролі в
економіці, бюджетний процес та бюджетна політика пов’язують державні інститути
влади як з інтересами кожного з пересічних громадян, так і зі всіма суб’єктами
господарської діяльності. Бюджет як важіль управління дає змогу громадянам та
місцевим органам влади, як їх представникам впливати на економічні, соціальні та
політичні процеси в країні. З суто фінансового механізму бюджет поступово
перетворюється в потужний засіб впливу на громадську думку, на спрямованість
соціальних перетворень та на розвиток політичних подій в державі.
Кожна територіальна громада має свій власний бюджет – хто більший, хто
менший. Незалежно від розміру бюджету, коштів все одно не вистачає, тому
надзвичайно важливо аби у процесі підготовки та виконання бюджету ми
пам’ятали декілька простих речей:
- гроші йдуть до грошей, не вкладаючи кошти в розвиток, не варто сподіватись на
їх зростання у майбутньому;
- хто копійку не цінує, сам і «шага» не вартий – витрати мають бути розумними та
виправданими, лише тоді вони ефективні;
- знання породжують правильні
рішення
–
лише
знаючи
 Гроші йдуть до грошей.
особливості бюджетної системи,
 Хто копійку не цінує, сам і «шага» не
вартий.
формування
та
витрачання
 Знання породжують правильні рішення.
бюджету, можна впливати на
місцевий розвиток та якість життя у
громаді.
Саме тому ми підготували цю роботу для небайдужих представників
громадськості, аби посилити потенціал суспільства, потенціал громади, який у
кінцевому підсумку дає змогу реалізувати у громаді права, надані українським
законодавством.
Бюджетування вважається одним з найскладніших секторів місцевого
управління. Хоч на перший погляд, в управлінні фінансами немає нічого
складного. Досить вивчити Бюджетний кодекс і підзаконні акти.
Складність управління місцевими фінансами, як це не парадоксально,
зумовило той факт, що наразі в Україні це найбільш децентралізований напрямок
публічного сектору. При цьому високий рівень оперативної автономії стриножений
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жорсткими вимогами казначейського обслуговування. Свобода в кадровій політиці
обмежена вимогами до кваліфікації та досвіду, які хоча й не є формалізованими,
однак несхитно дотримуються керівниками будь-якої політичної розмальовки.
Індикатори успішності діяльності бюджету теж не досить чітко окреслені, що не
дає можливість адекватно оцінювати його роботу. Нарешті, періодичність
бюджетного процесу зумовлює зацікавленість постійно бути в конвеєрі необхідних
управлінських рішень, удосконалюючи багаторазово повторювані операції до
автоматизму.
Хоч це і може здаватись дивним, однак найбільш природно консервативна
галузь виявилась найбільш реформованою в Україні. І подальший розвиток
місцевих бюджетів фактично гальмується відсутністю відповідних змін в інших
секторах.
Наданий тут нарис не ставить на меті дати вичерпну картину місцевих
фінансів, для цього існує безліч спеціальної літератури, а призначений для
представників громадськості, які почасти не схильні до скрупульозного
дослідження хитросплетінь законодавчих нетрів, але хотіли б мати відповіді на
низку питань, які обов’язково постають перед ними у процесі їх щоденної
діяльності. Що, зрештою, не дає підстави ігнорувати Бюджетний кодекс України,
Податковий кодекс та ряд інших нормативних документів, які регулюють сферу
державних та місцевих фінансів. Більше того, для розуміння контексту вказані
документи мають стати настільною книгою.
З
іншого
боку,
деякі
Подальший розвиток місцевих бюджетів
положення
бюджетного
та
гальмується відсутністю відповідних змін в
податкового законодавства і процеси
інших секторах.
в
цьому
описі
подані
в
Задекларована автономія стриножена
жорсткими вимогами казначейського
ретроспективному
ракурсі,
що
обслуговування.
дозволяє краще зрозуміти сутність
явищ, які в офіційному трактуванні є чи можуть здатись дещо жорсткими, чи навіть
анахронічними. Також слід зазначити, що акцент робиться на положеннях, які
стосуються бюджетів територіальних громад, і питання державних фінансів
розглядається саме в цьому ракурсі.
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ВІТЧИЗНЯНІ МЕТОДИКИ Й ПРАКТИКИ УЧАСТІ ГРОМАДЯН ТА ЇХ
ОБ’ЄДНАНЬ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ
О. Голинська
З точки зору формування механізму ефективного управління місцевими
бюджетами, підхід до природи бюджету повинен ґрунтуватися на його
репрезентативності в умовах демократії, участі громадян у бюджетному процесі та
у процедурах демократичних погоджень. Це твердження виходить з самої
діалектики суспільного розвитку. Кожен громадянин має право знати на що і як
витрачаються його податки
1.

Навіщо ми
платимо такі
великі податки??

Багатотисячолітня
світова
практика державного будівництва, що
ґрунтувалася на захисті прав і свобод
одних людей і на попиранні прав і
свобод інших, сформувала бачення
управлінської діяльності, згідно з яким
творилася й розвивалася людська
цивілізація, і яка використовується і
розвивається в сучасних державотворчих процесах. Суть його полягає у
формуванні та розвитку на основі насильницької суб’єкт-об’єктної людської
взаємодії такої системи державного управління і механізмів її реалізації, які за
будь-яких соціальних умов носять суб’єкт-об’єктний характер: держава – суб’єкт,
суспільство – об’єкт. Але таку суб’єкт-об’єктну взаємодію між державою і
суспільством важко назвати взаємодією. Це, скоріше, односторонній
прямолінійний вплив суб’єкта на об’єкт. Зворотний зв’язок у такій системі
фактично відсутній, а якщо і має місце, то носить такий же насильницький
протидіючий характер, як і прямий вплив суб’єкта (держави) на об’єкт
(суспільство). Такий характер зворотних зв’язків між державою і суспільством
робить їхню взаємодію однобокою і суперечливою, а систему державного
управління соціально малоефективною.
Цей парадокс полягає в тому, що суспільство створює свого суб’єкта (що
вже є мало зрозумілим) – державу, для того, щоб вона через механізми
державного управління впливала на суспільство (об’єкт) в його ж (об’єкта)
інтересах (що зовсім робить ситуацію алогічною): об’єкт створює суб’єкта, який
має впливати на об’єкт в інтересах об’єкта.
Нині в Україні активізувалася робота як з боку держави, так і з боку
суспільства щодо пошуку шляхів розширення механізмів взаємодії між владою і
громадськістю. Але, переслідуючи одну й ту ж мету – підвищення соціальної
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ефективності державного управління, і влада, і громадськість підходять до цієї
проблеми з різних сторін та інтересів: влада виходить з інтересів держави як
суб’єкта управління суспільством, громадськість – з інтересів суспільства як
суб’єкта формування держави, що не лише не знімає суперечливого характеру
їхньої взаємодії, а ще більше його загострює в силу парадоксальності такої
взаємодії.
Беззаперечно, бюджетний процес на місцевому рівні як складова
планування і реалізації ресурсного потенціалу громади займає центральне місце в
її житті – адже в ході цього процесу вирішуються дуже багато питань громади: від
виплат заробітної плати працівникам соціально - культурної сфери (вчителям,
управлінцям, лікарям, бібліотекарям тощо) до ремонту дахів, заміни ліфтів,
впорядкування вулиць.
Відповідно до загальної логіки цього посібника, окреслимо перелік
інструментів, застосування яких дозволить удосконалити управління місцевими
бюджетами через їх демократизацію.
Перш за все нами розглядатимуться такі інструменти як «прозорість та
відкритість»,
«участь
громадськості
(залучення
громадськості)»
та
«інформованість». Використавши термін «демократизація» для означення процесу
проходження бюджетних процедур через їх схвалення громадськістю, визначимо
узагальнену назву зазначених інструментів як «демократизаційні інструменти».
Комплексним інструментом, що підсумовує вплив всіх цих інструментів є
«громадський контроль бюджетної політики». Розглянемо шляхи застосування та
взаємодію зазначених демократизаційних інструментів, оскільки всі вони є
невід»ємними складовими процедури демократичних погоджень бюджету.
Термін «прозорість бюджетного процесу», перш за все, означає
доступність інформації про бюджет та про його показники результативності
кожному громадянину, як на стадії виконання так і на стадії їх планування. Завдяки
прозорості та відкритості забезпечується зворотній зв’язок між органом
державного управління та громадянами, завдяки чому підвищується рівень
ефективності управління бюджетним процесом з одного боку та ступінь довіри
громадян до органів влади з іншого.
Найважливішою з ознак, пов’язаних із демократизацією механізмів
управління є, безперечно, рівень участі громадян у прийнятті важливих рішень
на всіх рівнях. З одного боку, громадяни виступають головною зацікавленою
стороною у підвищенні прозорості бюджетного процесу, адже врахування
громадської думки в процесі планування бюджету дасть змогу спрямувати його
ресурси на фінансування тих послуг, які є пріоритетними для населення.
Відповідно, прийняті за такими принципами бюджетні рішення підтримуються
громадськістю.
З іншого боку, підтримка громадськістю бюджетних рішень означатиме
підтримку нею соціально-економічної політики влади загалом. Таку підтримку
треба розглядати і як розподіл політичної відповідальності влади за прийняті
управлінські рішення. В свою чергу, розподіл відповідальності веде й до
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розподілу ризиків у формуванні бюджетної політики, а отже, влада, як досить
прагматичний суб’єкт управління сама зацікавлена і в розподілі відповідальності
за бюджет (перекладення її частини на плечі громади – мовляв, ми ж радилися з
вами, і ви нас підтримували), і в скороченні власних ризиків у бюджетній політиці
з тих же міркувань. Отже, при здоровому логічному підході, залучення
демократизаційних інструментів формування бюджетної політики вигідне в
першу чергу, самій владі.
Сполучивши між собою ці дві точки зору на застосування
демократизаційних інструментів, ми визначимо, що загальна направленість
підвищення прозорості та відкритості бюджетного процесу спрямована на:
- дотримання прав та свобод громадян;
- узгодження позиції влади та громадян щодо напрямків використання
бюджетних коштів;
- розподіл відповідальності за здійснення бюджетної політики між владою та
громадянами;
- підвищення довіри громадян до інститутів влади через участь у прийнятті
рішень;
- підзвітність органів місцевої влади суспільству;
- зниження ризиків формування бюджетної політики;
- підвищення відповідальності влади перед громадянами;
- посилення ефективності контролю за бюджетним процесом;
- підвищення якості бюджетної полвтики.
Відкритість
і
Відкритість і прозорість системи органів
прозорість системи органів
влади є характерними ознаками як для країн
влади
є
характерними
зі сталою демократією - «спочатку
ознаками
як для країн зі
прозорість, а потім відкритість – у такому
сталою демократією так і для
порядку і завжди разом».
деяких з них, що порівняно
недавно розпочали демократичні перетворення. Наприклад, на думку польських
управлінців, «спочатку прозорість, а потім відкритість – у такому порядку і
завжди разом».
За рейтингом ICPS Україна займає лише 26 місце серед 85 країн по рівню
прозорості та відкритості бюджету, її рейтинг нижчий за показник Росії (на 4
позиції), Папуа Новій Гвінеї, Індії та Колумбії (на 7 позицій), Франції - на 23
позиції.
Вважаємо, що однією з підстав до таких висновків ICPS є те, що майже всі
країни з занизьким рейтингом (Україна в їх числі) оприлюднюють річний бюджет
уже після того, як його ухвалять на законодавчому рівні. Бюджетний кодекс
України, зокрема ст. 28. «Доступність інформації про бюджет» зазначає, що
«Рішення про місцевий бюджет повинно бути оприлюднене не пізніше десяти днів
з дня його прийняття».
Таким чином, інформація про бюджет надається «пост фактум», тобто,
після того, як всі бюджетні показники затверджені і змінити громадськість нічого не
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може. Така постановка питання фактично не допускає громадян до участі у
виробленні бюджетної
політики та виборі пріоритетів щодо витрачання
бюджетних ресурсів. Щоправда, уточнена редакція Бюджетного кодексу 2010 року
зобов’язує оприлюднювати проект закону про Державний бюджет до його
затвердження, але ця норма діє тільки для проекту Державного бюджету, який
містить досить специфічну та складну інформацію, як для пересічних громадян.
Місцеві ж бюджети, які є чисельними та безпосередньо наближеними до інтересів
людей, підлягають оприлюдненню за старою схемою.
Крім того, зважаючи на календар бюджетного процесу (нормативний та
фактичний, що останніми роками дуже різняться), громадські організації та окремі
громадяни мають вкрай обмежені повноваження, обмаль часу й спроможності до
перегляду бюджетної пропозиції виконавчої влади, її моніторингу та аналізу
виконання. Навіть більше, державний орган бюджетного аудиту яким є фінансова
інспекція, досить довгий час не мав достатньо незалежності та елементарного
фінансування для виконання своїх повноважень; досі не запроваджено механізмів,
які давали б змогу відстежити, чи дотримуються органи влади рекомендацій, що
їх дає цей орган за наслідками аудиту.
На нашу думку, можливості громадянської взаємодії дозволяють сповна
здійснити ряд завдань, що постають на шляху формування прозорого механізму
управління місцевими бюджетами. На рисунку наведено коло цих завдань:

Встановити пріоритетність
вирішення місцевих соціальноекономічних проблем за бюджетні
кошти

Залучити громадські організації до
плідного співробітництва з питань
бюджету

Підвищити рівень обміну
фінансовою інформацією між
громадянами, третім сектором та
бізнесовими структурами

Забезпечити прозорість прийнятих
рішень та дотриматись правових
норм щодо участі громадян у
визначенні бюджетної політики
Ознайомитися з новими ідеями
щодо вирішення актуальних
бюджетних питань

Завдання щодо
формування
прозорого
бюджету

Започаткувати систему суспільної
свідомості, в якій участь громадян у
механізмах управління місцевими
бюджетами сприйматиметься як
норма, а не як виняток

Задовольнити потреби громадян у
бюджетних послугах

Заручитись підтримкою
громадськості та забезпечити
легітимність рішень про розподіл
обмеженого бюджетного ресурсу

Однією з найбільших принципових переваг сучасної бюджетної реформи
щодо переходу на програмно-цільове управління місцевими бюджетами є повна
доступність такого бюджету для розуміння будь-яким пересічним мешканцем.
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Фінансисти твердять, що постатейний бюджет і менш об’ємний, і менш
клопіткий, і по великому рахунку, більш звичний для управлінців. Але, вже цей
один наведений критерій - недоступність для сприйняття пересічних громадян, перекреслює всі його «зручності». Адже кожен громадянин в Україні має право на
інформацію, обмежувати громадянина у такій інформації не може жодна, навіть
найбільш зручна для фахівців бюджетна методологія.
Що ж на відміну від попередньої демонструє нам публікація програмноцільового бюджету в тій же газеті? Так, ми бачимо, що там також існують мільйони
гривень, але біля кожної такої суми надруковано детальну інформацію, яка дає
відповідь на запитання:
Скільки установ утримуватимуться за рахунок цих коштів?
Скільки підрозділів (управлінь, відділів, шкіл, класів у них, садків, груп у
них, лікарень, ліжок у них і т.д.) функціонуватиме за ці кошти протягом цього і
наступних за ним двох років?
Скільки працівників працюватиме на надання бюджетних послуг в цих
установах, який їх якісний та професійний склад?
Скільки жителів міста отримують бюджетні послуги за ці кошти?
Який особистий, соціальний та віковий статуси цих жителів?
Скільки з цієї суми витрачатиметься на харчування, медикаменти
щоденно?
Чи достатньо цих коштів, аби забезпечити якісну бюджетну послугу, чи
спів ставна вона з ринковими цінами на ці медикаменти та харчування?
Наскільки більше жителів зможуть отримати бюджетні послуги в цьому
році у порівнянні з попереднім?
Наскільки якіснішою будуть ці послуги?
Як зазначена витрачання зазначеної суми вплине на стан болючих
соціальних проблем, що є у місті (висока захворюваність, недостатність місць в
дитсадках)?, тощо.
Зрозуміло, що тут ми описали лише маленьку частку питань, на яку дадуть
відповіді згаданим дідусеві та бабусі показники результативності бюджетних
програм, адже вони публікуються разом з отими мільйонами гривень.
Говорячи далі про практичні аспекти застосування демократизаційних
інструментів бюджетної прозорості, не можна не зазначити, що за умови повного
використання якостей їх функцій, бюджет може перетворитися у потужний
інструмент політичного впливу. Адже, через результативні показники виконання
бюджетних програм влада може опосередковано демонструвати свою
прихильність (чи неприхильність) до окремих галузей, установ, їх керівників, тощо.
Зокрема, при затвердженні показників по мережі закладів охорони здоров’я
показник ефективності одного закладу може відрізнятися від однойменного
показника іншого (наприклад, вартість одного ліжко-дня по медикаментах) і таким
чином, заклад, де така вартість набагато більша, матиме преференції в наданні
більших обсягу та якості медичних послуг, а це означає, що контингент цього
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закладу буде більш чисельний, і навіть вірогідно, його середній соціальний статус
буде дещо вищий, ніж в іншому закладі.
Звичайно, такі маніпуляції з бюджетом носять категорично негативний
характер, планування показників результативності повинно здійснюватися на
виключно пропорційній основі, більш того, такі дії з боку управління охорони
здоров’я можна кваліфікувати навіть як зловживання та бюджетне
правопорушення. Але ми умисно навели цей приклад, щоб продемонструвати
можливість програмно-цільового бюджету здійснювати політичний вплив на
соціально-економічні процеси.
Інший приклад. У програмно-цільовому бюджеті, що опублікований
(відповідно до вимог чинного законодавства) у місцевій газеті затверджено ряд
бюджетних програм в частині бюджету розвитку. Нагадаємо, що в назвах таких
програм повинні вказуватися юридичні назви об’єктів будівництва та модернізації.
Одна з програм передбачає реконструкцію дахів одного зі старовинних
мікрорайонів міста. Показники результативності описують кількість цих дахів, види
робіт, їх калькулятивную вартість, якість тощо.
Звичайно, прочитавши цю інформацію жителі мікрорайону покладають
великі сподівання на те, що влада виконає обіцяне. Якщо ця бюджетна програма
була результативною і всі роботи виконані у затверджені терміни з відповідною
якістю, довіра жителів до діючої міської влади зросте, якщо програма не була
виконана, або її результативність була неповною – то відповідно, навпаки – рівень
довіри різко знизиться. А між тим цей рівень довіри громади дуже дорого коштує
владі, оскільки самоврядування, як відомо це вид політичної влади і, відповідно,
демократичні вибори є нічим іншим, як індикатором ступеню довіри громадян.
Бюджетні слухання як неформальна муніципальна процедура та як форма
забезпечення прозорості прийняття управлінських рішень, сприяє зниженню
суспільної напруги, встановленню громадянської стабільності, покращенню
інвестиційного клімату території, підвищенню рівня довіри громадян до влади та
більш тісному їх спілкуванню, що в свою чергу, є ключовим проявом
демократичного стилю управління.
Вже сьогодні ряд місцевих органів влади розробили та затверджують місцеві
локальні акти у вигляді «Положення про громадські слухання», «Положення про
бюджетні слухання» (м. Вінницяа, м.Київ, м.Харків, м.Житомир, м.Бровари
(Київської обл.), та багато інших). Ці міста демонструють приклади ефективної
взаємодії органів місцевої влади з представниками територіальних громад, які
виражені у такій формі, як громадські слухання.
Особливо цінним в цьому процесі є те, що в ході його представлення на
таких слуханнях широке коло громадян отримує вичерпну інформацію щодо
ресурсної та результатної складових всіх бюджетних програм, дістає можливість їх
співставити та зробити власні висновки про питання, що цікавлять.
Наприклад, громадянин прийшовши на бюджетні слухання
у
роздратованому стані через проблему відсутності в дільничній поліклініці
сучасного фізіотерапевтичного апарату, побачив у іншій бюджетній програмі, що
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малюкова смертність через інфекції у пологовому будинку складає жахливу
статистику, і при цьому, на 1 ліжко-день в цьому будинку припадає медикаментів
лише на 3 гривні (громадянин буває в аптеках і усвідомлює, що сьогодні можна
купити на 3 гривні..!) В цьому випадку, він скоріше всього змінить своє
роздратування та буде приймати конструктивну участь в обговоренні пріоритетних
видатків. Безсумнівно, відсутність фізіотерапевтичного апарату також є значною
проблемою, що її повинні вирішити за рахунок бюджету, адже за виразом
У.Черчилля «..немає маленьких громадських проблем, є маленькі політики, що не
можуть, або не хочуть їх вирішувати…якщо ж політик не опускається до таких
«маленьких» проблем, то це взагалі не політик».
Наступний шлях до відкритості та прозорості бюджетної політики через
використання демократизаційних інструментів «інформування», лежить через
співпрацю з «четвертою гілкою влади» – мас-медіа, що забезпечують
інформаційну діяльність у суспільстві. Адже Україна є великою за територією та
неоднорідною за етно - національними традиціями та економічним розвитком,
державою. І тут навряд чи можна пропонувати для усіх громадян та громад
уніфіковану модель інформаційної діяльності. Але загальні принципи
інформаційних основ функціонування місцевих органів самоврядування ми все ж
таки спробуємо окреслити.
Ще у 1995 році фахівці Інституту демократії ім. Пилипа Орлика, досліджуючи
стан місцевого самоврядування у містах України, відзначила однаковий набір
способів взаємного спілкування органів місцевого самоврядування з
громадськістю. Отож, досвід підказує, що інформаційною основою взаємодії
органів влади зі ЗМІ та громадянами повинні бути прямі та зворотні інформаційні
зв’язки.
Прямі зв’язки можна розглядати як комплексний інформаційний потік,
спрямований на територіальну громаду, та стосується бюджетної політики,
популяризації бюджетних пріоритетів, висвітлення різноманітних результативних
показників:
Зворотні зв’язки – як комплексний потік інформації від територіальної
громади, підприємств і установ, а також від ЗМІ - до органів влади, що стосується
конкретних соціально-економічних проблем, пов’язаних із функціонуванням
механізму
управління
місцевими
бюджетами,
громадською
оцінкою
результативності бюджетних програм в різних галузях життєдіяльності міста та
конкретних управлінських рішень місцевої влади щодо бюджету та громадської
оцінки рівня їх виконання.
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Форми інформаційних зв’язків з громадськістю щодо бюджетних питань
ПРЯМІ ЗВ’ЯЗКИ

ЗВОРОТНІ ЗВ’ЯЗКИ

випуск і розповсюдження спеціальних бюлетенів пресрелізів, оглядів, інформаційних збірників, експресінформації тощо.
проведення прес-конференцій, круглих столів, брифінгів,
організації інтерв’ю у ЗМІ з керівниками місцевих
фінансових органів, представниками депутатських
комісій з питань бюджету, фінансів та економічної
діяльності, органів Державного казначейства,
контрольно-ревізійного управління.
забезпечення виступів у тематичних програмах,
рубриках ЗМІ посадовців органів влади, що задіяні у
формуванні та реалізації бюджетної політики.
розповсюдження найважливішої інформації про
бюджетну політику: річних звітів, проектів бюджету тощо
за методом “у кожну поштову скриньку ”. Вдалим
прикладом такої практики може слугувати брошура
«Коротко про бюджет».

Звернення та
пропозиції громадян щодо
бюджетних питань.
Прямі ефіри, “гарячі
телефонні лінії” у ЗМІ.

Громадський аналіз та
узагальнення інформації зі
ЗМІ;
Система громадського
моніторингу
результативності бюджетних
програм
та
успішності
бюджетної політики місцевих
органів влади

Зворотні зв’язки – як комплексний потік інформації від територіальної
громади, підприємств і установ, а також від ЗМІ - до органів влади, що стосується
конкретних соціально-економічних проблем, пов’язаних із функціонуванням
механізму
управління
місцевими
бюджетами,
громадською
оцінкою
результативності бюджетних програм в різних галузях життєдіяльності міста та
конкретних управлінських рішень місцевої влади щодо бюджету та громадської
оцінки рівня їх виконання. Однак, на шляху удосконалення управління місцевими
бюджетами через демократизаційні інструменти прозорості, інформованості та
участі громадян у бюджетному процесі існує ряд проблем:
- відсутність необхідного досвіду громадського контролю бюджетної політики та
незацікавленість влади у запозиченні його у розвинених світових демократій;
- необізнаність більшості населення у питаннях бюджетної політики та байдужість
місцевих органів влади щодо проведення відповідної просвітницької роботи;
- пасивність та зневіра великої кількості громадян в добрих намірах влади;
- недосконалість, та скоріш, відсутність інструментів механізму правового
регулювання процесів громадського контролю бюджетної політики;
- відсутність законодавчого зобов’язання (а не можливості) органів влади спільно
з громадськістю вирішувати всі важливі питання бюджетної політики;
- побоювання з боку влади, що громадськість через свою участь уповільнить
процес прийняття бюджетних рішень, що останнім часом проходить у постійному
«режимі цейтноту».
У цьому контексті подальші громадські ініціативи та проекти за
відповідною тематикою необхідно спрямовувати на розв’язання та забезпечення й
вирішення саме цих проблемних питань територіального розвитку. Це дасть змогу
не тільки значно удосконалити управління місцевими бюджетами та надати йому
демократичних рис, а й поліпшити функціонування інших сторін місцевого
розвитку. В глобальному значення такі ініціативи допоможуть знайти відклик на
один з найважливіших суспільних запитів сучасності - служіння народові України,
забезпечення його потреб у послугах, результативного їх надання, забезпечення
соціально-економічного розвитку країни, її регіонів та територій.
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2.
Конкурс малих грантів
Солідарні дії об’єднань громадян та місцевого бізнесу для
ефективних бюджетів м. Миколаєва
Цілі конкурсу.
 Підвищення обізнаності городян щодо бюджетного процесу місцевого
рівня, та дієвих методів контролю ефективності виконання місцевих
бюджетних/цільових програм.
 Підвищення обізнаності городян щодо механізмів поточного контролю
використання бюджетних коштів через процедури тендерних закупівель.

Просування дієвих механізмів, що забезпечують прозорість та
ефективність бюджетного процесу, та підзвітність використання
бюджетних коштів, на місцевому та обласному рівнях.
 Формування сталих партнерств за участю об’єднань громадян та
місцевого бізнесу, що започатковують компанію по вирішенню проблеми
відповідно до спільного плану солідарних дій.
 Відпрацювання методів залучення городян до заходів компанії з
просування дієвих механізмів, що забезпечують контроль використання
 бюджетний коштів на місцевому та обласному рівнях.
Географія конкурсу: м. Миколаїв Миколаївської області.
Організатор конкурсу – ММГО «Фонд розвитку м. Миколаєва»
Конкурс був проведений з 01.10.2014 по 30.09.2015

2.1.

Переможець конкурсу - Громадська организація «Ассоциація юристів
«Правозахист»
Проект «Належне благоустрій місту Миколаєву»
Грант $ 1 000

Цілі проекту:
1) Залучення громадськості до участі в розробці бюджету та визначення
пріоритетних напрямів бюджетного фінансування;
2) стимулювання створення засобів громадського контролю за
ефективністю напрямки і витрачання бюджетних коштів;
3) поліпшення інформованості громадян про виконання своїх обов'язків
органами місцевого самоврядування.
Завдання 1. Моніторинг ефективності виділення і витрачання бюджетних
коштів, а також виконання робіт у сфері благоустрою по озеленення, утримання
газонів, санітарної обрізки і видаленню сухостою. Аналіз результатів моніторингу.
Завдання 2. Моніторинг тендеру на послуги з благоустрою благоустрою
території (догляд за зеленими насадженнями).
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Залежно від результатів моніторингу підготувати і направити запити в ДФІ,
АМК
Завдання 3. Створення при Миколаївській міській раді групи громадського
контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Завдання 4. Внесення змін до Правил: пункт 2.3. доповнити частинами
3,4,5, частина 3 вважати частиною 6:
«Утримання об'єктів зеленого господарства містіть: догляд за деревами и
Чагарнику, за газонами, квітнікамі, садовий доріжкамі, за Садовим обладнанням;
інвентарізацію зелених насаджень; охорону зелених насаджень від шкідніків та
хворіб; охорону природної фауни.
Результати.
1. Проведено аналіз результатів моніторингу первинної документації з виконання
робіт по тендерам.
2. За результатами 27 серпня 2015р. проведено підсумковий круглий стіл.
3. За результатами моніторингу первинних документів виявлено факти, які
свідчать про можливі зловживання і привласнення бюджетних коштів.
4. 04.09.2015 року матеріали за вказаними фактами передані для перевірки,
розслідування та притягнення винних до відповідальності в прокуратуру і
Державну фінансову інспекцію.
Аналітична довідка по моніторингу первинних документів на виконання
тендерів по благоустрою міста (озеленення та догляд за зеленими
насадженнями).
ГО «Асоціація юристів «Правозахист» в рамках конкурсу малих грантів
«Солідарні дії об’єднань громадян та місцевого бізнесу для ефективних бюджетів
м.Миколаєва» провела моніторинг використання бюджетних коштів по міській
програмі Благоустрій м.Миколаєва в частині озеленення та збереження зелених
насаджень.
В умовах напруженого ритму життя, інтенсивного розвитку інженерної,
транспортної та соціальної інфраструктури обласного міста особливого значення
набуває його озеленення та догляд за зеленими насадженнями.
З 100 опитаних жителів Миколаєва на питання чи задовольняє їх стан
озеленення в місті тільки 2 було байдуже, 98 відповіли негативно.
Дійсне становище справ з озелененням у нашому місті і його реальним
фінансуванням показав моніторинг бюджетної програми «Благоустрій (догляд за
зеленими насадженнями) та тендерних договорів щодо її виконання. Крім того, за
результатами моніторингу проведено порівняльний аналіз середніх витрат за
даною програмою в м.Києві та Миколаєві, а також здійснено перевірку первинних
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документів (технічні завдання, акти виконаних робіт та ін.) за тендерними
договорами.
З цією метою ГО «Асоціація правників« Правозахист» звернулась із
запитами до органів місцевої влади і отримала відповіді. Запитувана інформація в
основному подана в повному обсязі та своєчасно, проте з питання надання
інформації стосовно конкретного виконання зобов'язань по тендерним договорами
та надання можливості для ознайомлення з первинними документами, довелося
скористатися допомогою депутата міської Ради Курченко О.Т.
Проведеним порівняльним аналізом встановлено наступне:
Аналізом тендерних договорів по департаменту ЖКГ встановлено , що в 2014р.
було проведено 3 тендери із закупівлі послуг щодо благоустрою (догляд за
зеленими насадженнями). На тендер виставлявся 1 лот, який обєднував такі види
робіт: посадка дерев, кущів, квітів, догляд за зеленими насадженнями (полив,
прополка тощо), санітарне прибирання (вивезення опалого листя), викошування
трави, обрізання сухих гілок і знесення сухих дерев. Така позиція Департаменту
ЖКГ свідчить про те, що тендери «заточені» під одного виконавця, а саме - ТОВ
«Миколаївзеленгосп», що призвело до усунення інших суб’єктів господарювання
від участі в цих тендерах, чого не сталось би, якби лоти було поділені по видам
послуг. Без всякого сумніву, переможцем у всіх тендерах стало ТОВ
«Миколаївзеленгосп», при цьому виграш у двох тендерах присуджений цій
організації за відсутності інших заявок.

CКОЛЬКО СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ИЗ БЮДЖЕТА?

2014 год

Запланированое
бюджетное
финансирование

8 493 876грн.

Фактически
профинансировано

8 437 076грн.

Сума планованого бюджетного фінансування за вказаними договорами
склала 8 493 876грн. Фактично профінансовано 8 437 076грн. Слід зазначити, що
крім Департаменту ЖКГ окремі тендери проводились державними адміністраціями
Корабельного, Ленінського і Центрального районів, загальна сума яких становить
1 496 122, при цьому найбільша сума витрат склала по ДА Центрального району:
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викошено газонів на суму 236223,65грн.,висаджено квітників на суму 5420грн.,
обрізано та знесено сухих дерев на 421225грн., всього на 662868грн.
При тому, що становище з озелененням здебільшого не влаштовує жителів
м.Миколаєва, виникає резонне питання, а що населення отримало на 8 500.000
грн., переданих міською громадою в управління міській раді?

РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ В 2014
Выкашивание
травы
2 000 000 млн грн.

Обрезка и срез
деревьев

500 000 грн

Очистка обочин
дорог, скверов,
парков от листьев

700 000грн
Устройство приствольных лунок,
разокучивание зеленых
насаждений, рыхление,
прополка лунок и цветников,
формирование кустарников

5 300 000грн

Проаналізувавши технічні завдання на 2014р. і первинні документи (акти
виконаних робіт), було встановлено, що технічні завдання складаються
формально і ТОВ «Миколаївзеленгосп» цих завдань не дотримується. Так, на
відміну від запланованої посадки різноманітних дерев і чагарників ТОВ
«Миколаївзеленгосп» не посадив жодного дерева і жодного чагарнику. Бюджетні
гроші витрачені таким чином: близько 2 000 000 грн. на викошування трави,
причому траву косили у квітні і травні на кругах 11 Слобідської і Чигрина,
Ш.Балківському перегоні , дамбі Варваровка, близько 700 000грн.- на очищення
узбіч доріг, скверів, парків від листя, 500 000 грн. - на обрізку і знесення сухостою
а решта 5 300 000 розподіляється - левова частка припадає на устрій
пристовбурних лунок, разукучування пристовбурних лунок, розпушування,
прополювання лунок і квітників, видалення засохлих суцвіть і тільки мізерна
частина припадає на посадку , полив і догляд за квітниками.
Моніторинг актів виконаних робіт дає підстави вважати, що бюджетні кошти
у розмірі 553060 грн. були розкрадені з наступних підстав.
1). Згідно акту акт виконаних робіт, 20 листопада 2014 р. викошена трава на суму
27 524ггрн. , при тому, що з 26 жовтня по 3 листопада були морози, а напередодні
покосу-18 і 19 листопада йшли дощі, тому фактично трава не могла вирости на
10-20см, а дощі не давали технічної можливості її косити.
2). Відповідно до актів виконаних робіт прибирання і вивезення мокрого і
одночасно сухого листя здійснювалось в січні та перших числах лютого 2015р.,
якраз в ті місяці, коли були морози від -19 до -9 , снігові завали на дорогах
розчищались з викиданням снігу на газони і розтали вони тільки в березні. Сума
таких робіт склала 336 628грн.
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Також видається сумнівним і підлягає додатковій перевірці з боку слідчих органів
факт очищення газонів і скверів від листя майже з усіє території Миколаєва за
один день 04.12.12р., при цьому в цей день ще й викопували квіти, штикували
землю, обрізали і формували кущі .
3). За результатами моніторингу актів виконаних робіт за листопад і грудень
2014р. виявлено факти, які також повинні стати предметом розгляду слідчих
органів.
Згідно цих актів на протязі одного дня 6.11.14р. ТОВ «Миколаївзеленгосп»
поливав квіти, дерева і кущі, стриг квіткові бордюри, видаляв зелену поросль,
обрізав відцвівші суцвіття, викопував квіти, рихлив і прополював лунки, всього за
цей день наробили на 123 930грн. Слід звернути увагу, що в кінці жовтня з 25 до
28числа були морози від -2 до -3, на початку листопада - 3 числа також був мороз
– При таких обставинах звісно ніяких бордюрів квітів і зеленої порослі вже не було
і поливати мерзлу землю також не було потреби, а тим більше сапати і рихлити
квітники і лунки.
04 грудня 2014р. складено акти на викопування квітів, штиковку землі, обрізку і
формування кущів всього на суму 64 877грн. Згідно погодних даних 21.11.14р.
йшов дощ із снігом, а починаючи з 22 листопада морози збільшились і
температура складала до -7, а з 1 грудня морози ще збільшились і вже 3грудня
було -10, а 4 грудня, коли були нібито виконані зазначені роботи, температура
становила -9 . Таким чином земля була вже настільки промерзла, що штиковка і
викопування
квітів, а разом з ними обрізка і формування кущів
не
представлялись можливим.
Всього за вище зазначеними позиціями сумнівні витрати склали 553 060
грн.
Крім того, сумнів викликають роботи, в яких не було потреби - щомісячне
утворення приствольних лунок, їх сапання і рихлення, укучнення дерев і кущів,
викошування трави з недотриманням встановлених норм, особливу увагу
привертають акти стосовно викошування трави за квітень і травень 2014р., в яких
зазначено, що траву косили спочатку у квітні і в травні косили в тих самих місцях,
які перелічені вище.

ВЫВОД

Меньше всего средств расходуется на те
виды работ, которые можно увидеть и
посчитать, а вот то, что выкосили, обрезали,
устроили, пропололи, рыхлили фактическому
учету не поддается.
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Всі документи сумнівних витрат передані для розслідування в прокуратуру
і Державну фінансову інспекцію
Незадовільний стан робіт відзначається також в частині знесення сухих дерев і
обрізанні сухих гілок. В м.Миколаєві немає жодної вулиці, де б не стирчали сухі
дерева, а сухі крони і сухі гілки на деревах стали вже невід’ємною частиною
Миколаївського ландшафту.
Особливо в скрутному становищі в цьому відношення знаходяться наші двори,
де громадянам нам на голову падають сухі гілки і дерева, псують наше їхнє
майно.
Приведемо один яскравий приклад.
Під час виборів до ВР у жовтні 2014р. до одного з кандидатів у депутати
звернулись жителі будинків по вул.Космонавтів 77 і 77а з проханням посприяти у
знесенні сухих дерев і обрізки сухих гілок у їхніх дворах, при чому одне з дерев
практично лежало на даху будинку,загрожуючи руйнуванням, а інше- висока
засохша тополя – біля підїзду могла впасти в будь-який час. 21.10.14р.
Департаментом ЖКГ разом з екологічною інспекцією проведено обслідування і
складено акт за № 546 від 22.10.14р. на знесення і обрізку дерев. 24.10.14р. акт
передано в РДА Ленінського району, а ті в свою чергу передали його в листопаді
2014р. ТОВ «Зеленгоспу» для виконання, де він і помер невиконаним. 26.08.15р.
робоча група проекту перевірила його виконання і встановила, що ніяких робіт не
проводилось, а пів-дерева, що лежало на даху будинку люди зрізали самотужки.
Під час проведення обстеження,
жителі будинків виказали своє обурення
неправомірними діями Департаменту ЖКГ і ТОВ «Миколаївзеленгосп" .
Колись Миколаїв дійсно був квітучим містом – квітники, розарії на кожному
кроці, на сьогодні ж квітники, в повному розумінні цього слова, в місті є тільки біля
обладміністрації і міськради та кільцевих розв’язках, деякі сквери можуть
похвалитися тільки жалюгідними насадженнями сальвії і чорнобривців, а деякі,
наприклад Пролетарський, квітників взагалі не мають. Про що може йти мова,
коли навіть на вул. Радянській напроти магазину Сотка, де завжди були квітники,
зараз посаджені чагарники і на 2 метри навкруги вигоріла трава. Слід відзначити,
що ці чагарники мають досить неприглядний вигляд. На Центральній вулиці міста
все-таки треба було б підібрати і посадити пристойні насадження. Тільки
виконавець садить простенькі чагарники, а гроші за них бере як за елітні сорти.
Як вбачається з вищенаведеного, гроші громади замість озеленення і
заквітлення міста, викосили, розпушили і закопали.
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Крім того, в рамках
проекту
були
промоніторені Правила
благоустрою
у
м.
Миколаєві, в результаті
чого було встановлено,
що
ці
Правила
є
застарілими
і
не
виконують
покладених
на них функцій.
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Круглий стіл 27.08.2015 з обговорення результатів моніторингу
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Результати моніторингу і пропозиції:.
Для наведення порядку в питанні витрачання грошових коштів з бюджету
озеленення міста, міській раді, Департаменту ЖКГ необхідно:
1. Провести повну інвентаризацію зелених насаджень.
2. Розробити нові Правила благоустрою у м.Миколаєві, де обов’язково визначити
правила складання паспорту об'єкта благоустрою, земельної ділянки, на якій
розташовані зелені насадження, хто має право на його складання, занесення
даних паспорту у облікові бухгалтерські документи балансоутримувачів, власників
чи користувачів земельних ділянок, на яких розташовані зелені насадження, та
правил ведення облікової бухгалтерської книги, строки планових поновлень
паспорта, в яких випадках здійснюється позаплановий облік. Визначити Правила
складання та ведення Реєстру та зведеного Реєстру зелених насаджень на
паперовому та електронному носіях.
3. Поставити жорсткі умови відділу екології Департаменту стосовно складання
технічних завдань для тендерів, які повинні бути не формальними (як це
робилося завжди), а конкретним, з указанням які види дерев, чагарників і квітів і в
якій кількості планується до посадки із зазначенням конкретного місця (території) і
заміна їх підрядником може проводитись тільки за письмовим узгодженням з
Департаментом.
4. Привести аналіз на предмет завищеного середнього показника обслуговування
1га зелених насаджень.
5.
Плани здійснення робіт з благоустрою доводити до відома громадян.
Відповідно громада має бути поінформована і про складання технічних завдань
для тендерів.
6. На тендери виставляти лоти по озелененню і догляду за зеленими
насадженнями по кожному окремому виду робіт

За результатами проекту:
1). Матеріали щодо сумнівного виконання робіт і розкрадання бюджетних
коштів передані до прокуратури і ДФІ для перевірки і притягнення винних до
відповідальності;
2). Напрацьовані рекомендації щодо створення нової редакції Правил
благоустрою передані до міської ради.
3). Департаменту ЖКГ провести детальну перевірку всіх актів на предмет
доцільності виконання робіт ТОВ «Миколаївзеленгосп».
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Переможець конкурсу - Громадська спілка «ФЕДЕРАЦІЯ АСОЦІАЦІЙ
МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ»
Проект «Прозорість та доступність ритуальнх послуг для мешканців
Миколаєва»
Грант $1000
Мета проекту: Внесення змін до «Положення про порядок поховання та
похоронну справу, а також порядок надання ритуальних послуг на території м
Миколаєва», підвищення рівня обізнаності мешканців міста Миколаєва про якість
надання ритуальних послуг у Миколаєві, а також про порядок користування
ритуальними послугами і порядку поховання; Виключити можливості незаконного
використання «народних грошей» не за цільовим призначенням.
Результати.
1. Створено експертну групу для проведення моніторингу «Положення про
порядок поховання та похоронну справу, а також порядок надання ритуальних
послуг та території м.Миколаєва» (далі «Положення».)
2. Напавлені інформаційні (всього 22) запити в:
• районні прокуратури м Миколаєва;
• райвідділи органів МВС;
• соціальні служби;
• управління ЖКГ;
• Миколаївська міська рада;
• КП «Миколаївська ритуальна служба»;
• управління статистики в Миколаївській обл .;
• медичні установи, і організації
2.3.

3.
Проведений моніторинг тендерної закупівлі за кодом 96.03.1
(транспортування померлих громадян в бюро судово-медичної експертизи) за
2014р.
Основні висновки моніторингу
В результаті проведеного моніторингув бюджетного процесу було
встановлено, що бюджетні кошти, які щорічно виділяються з міського бюджету
Миколаєва на транспортування померлих громадян в Бюро судово-медичної
експертизи використовуються не раціонально, відсутній контроль з боку органів
місцевого самоврядування, відкрито проявляється можливість здійснення
корупційних схем, а саме:
проведення конкурсних торгів здійснювався з порушенням закону «Про
здійснення державних закупівель» оскільки не вчасно публікувалася інформація
про дату і час проведення конкурсних торгів. Так представники Федерації
Асоціацій малого та середнього бізнесу та Асоціації ритуальних послуг
використовуючи інсайдерську інформацію дізналися про проведення торгів в
жовтні 2014. Фахівці Асоціації щодня моніторили сайт держзакупівель на наявність
інформації про розкриття торгів, але вона була відсутня.
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Такими діями замовник порушив принцип відкритості та прозорості, що зазначено
в ст. 3. Закону України «Про здійснення державних закупівель».
У день розкриття торгів представники вищезгаданих організацій із залученням
журналістів мали наміру взяти участь у ході торгів, але коли вони під'їхали на
місце проведення їм повідомили, що торги перенесені на іншу дату, а учасники
проінформовані в телефонному режимі. Слід зазначити, що згідно зі ст. 9 Закону
України «Про здійснення державних закупівель», «... замовники та учасники
процедур закупівель та Уповноважений орган повинні сприяти залученню
громадськості до здійснення контролю у сфері державних закупівель ...». Це
виглядало так, що ні учасники ні замовники не були зацікавлені в залученні
громадськості.
У ході моніторингу тендерної закупівлі виявлено, що Департамент ЖКГ
Миколаївської міської ради на 2014 оголосив конкурсні торги на закупівлю послуги
з транспортування померлих в бюро СМЕ на суму 1731847,14 грн., а на 2015 рік 1650594, 33 грн.
З яких розрахунків виходив замовник невідомо, суми минулого і нинішнього років
відрізняються. Але враховуючи зростання цін на паливо, зростання інфляції
цілком реалістично, що ціна 2 015 повинна була бути вище.

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ УМЕРШИХ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА?




В объявлении о результатах торгов
в 2014г. на оказание услуги: 96.03.1 (вывоз трупов
с места происшествия) указана сумма – 1 731
847,14 грн.
Для сравнения - в 2015 г. (услуги
транспортировки умерших граждан до Бюро
СМЭ): сумма - 1 650 594, 33 грн.

Информация за данными портала
госзакупок: www.tender.me.gov.ua

Как формировались предложения при учете
увеличения цен в целом, а так же роста
инфляции.

-

Аналізуючи документацію, опублікованому на веб-порталі державних закупівель
в 2013р. (Закупівля послуги з вивезення трупів з місця подій) виявлено, що у Звіті
про результати проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та
попередньої кваліфікації № 64 від 28.11.2013 в інформації про кількість учасників,
які подали пропозиції вказано кількість: 0. (п.6.2) У цьому ж звіті в п. 7.3. вказано
кількість пропозицій конкурсних торгів: 1. У наступному звіті № 65 від 28.11.2013 кількість учасників і пропозицій - 1.
- Не обгрунтовані розрахунки кількості на перевезення померлих, так як за рахунок
бюджетних коштів перевозять не всіх померлих громадян, а за принципом
незрозумілого відбору. Чинним законодавством України за бюджетні гроші
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передбачено перевезення тіл одиноких громадян, громадян без певного місця
проживання або осіб від поховання яких відмовилися родичі, не ідентифікованих
трупів. Згідно діючого «Положення про порядок поховання та надання ритуальних
послуг на території м Миколаєва», таку категорію трупів транспортувати в бюро
СМЕ повинна здійснювати КП «Миколаївська ритуальна служба». Встановлено
факти, коли на місце смерті прибулі співробітники підприємства, яке надає послуги
з перевезення тіла, брали у родичів плату за їхні послуги. Тобто, існує нерівний
підхід до надання такої послуги: багато жителів міста змушені оплачувати послугу
транспортування померлої людини. Як відбувається відбір «пільговиків» невідомо.
Незрозумілим залишається принцип формування технічного завдання тендера, а
саме кількість передбачуваних доставок не розраховується, зате передбачається
кількість використаних анатомічних пакетів в кількості 2555 штук: як і ким
визначається така кількість пакетів, якщо пакети використовуються в одиничних
випадках (гнильний стан трупа і т. п .) навіщо їх така кількість, невідомі способи
утилізації таких пакетів - чи дотримуються вимоги екологічного законодавства.
СХЕМА И СТАТИСТИКА ДОСТАВКИ ТЕЛ НА СМЭ
(ЦИФРЫ ПОЛУЧЕНЫ ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
ИНСАЙДЕРОВ, И ПУТЕМ ЛОГИЧЕСКИХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ)
Место
смерти

Кол-во

МЕД.УЧ.

163

Место
прожива
-ния

2833

Другое
место

393

Кто доставил

Информ- ресурс
2458
жкх

Др. лица
1174

2215
смэ

Кол-во СМ Экспертиз

3389

2458 – 2215
=

243 ???

- У ході дослідження було також встановлено, що не ведеться чіткий облік
кількості перевезених трупів: були дані різні статистичні дані у відповідях
Департаменту ЖКГ та СМЕ на інформаційні запити.
- Згідно Звіту про результати проведення процедур відкритих і двоуровневих
торгів та попередньої кваліфікації № 8 від 21.01.2015, який опублікований на вебпорталі держзакупівель, встановлено що підприємство, яке є переможцем
конкурсних торгів - Державне підприємство Міністерства внутрішніх справ України
«Інформ-Ресурси» , код 32248749, яке зареєстроване за адресою пр. Леніна, 109,
к. 401, Запорізька обл., м Запоріжжя, на сьогоднішній день згідно сведеньям
Державної реєстраційної служби знаходиться в стані ЗУПИНЕНО. Дата запису:
09.12.2008, номер запису: 11031120017002865. Згідно ст. 33 Закону України «Про
державну реєстрацію юридичних та фізичних-осіб підприємців» юридична особа є
таким, яке зупинено, з дати внесення запису про державну реєстрацію припинення
юридичної особи. Також, виходячи з даних ЄДР, у вищевказаного підприємства є
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правоприемник: Державне підприємство МВС України «Інформ-ресурси»,
місцезнаходження котрого в Києві, за адресою: вул Богомольця, д. 10, але у
тендерній документації всюди позначений адреса: пр. Леніна, 109, к. 401,
Запорізька обл., м Запоріжжя.

КТО ИСПОЛНИТЕЛЬ УСЛУГИ:


В 2015 р.: ДП МІНІСТЕРСТВА ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
«ІНФОРМ-РЕСУРСИ» (ЄДРПОУ 32248749)
Місцезнаходження: 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя,
ПРОСПЕКТ ЛЕНІНА, будинок 109, кімната 401.
ПРИМІТКА: за даними сайту Державної реєстраційної служби
за даною адресою знаходиться підприємство, діяльність
якого припинена в 2008р.



В 2014 р.: ДП Міністерства внутрішніх справ України “Інформресурси” в особі Миколаївської філії (ЄДРПОУ 36320069)
Місцезнаходження:54000 м. Миколаїв, вул. Декабристів, 5.

Згідно ст. 17 Закону України про проведення державних закупівель 10.04.2014 №
1197-VII вищевказане підприємство не могло бути учасником, тим більше
переможцем конкурсних торгів, оскільки воно не здійснює господарську
діяльність, крім того щодо цього підприємства відкриті виконавчі провадження.
У порівнянні з торішньою закупівлею даної послуги переможцем торгів стало
Державне підприємство МВС України «Інформ-ресурси» в особі Миколаївської
філії, яке знаходиться за адресою: м Миколаїв, вул. Декабристів, 5. Цілком
логічно, що послугу з перевезення померлих має надавати місцеве
підприємство, оскільки недоцільно витрачати кошти бюджету на перевезення
тіла померлого в Миколаєві, але для цього треба приїхати виконавцю послуги з
іншого міста України, будь-то Запоріжжі або Київ. До відома, по Україні за такою
ж послузі виконавцями є місцеві підприємства. Чому для Миколаєва прийнятно
замовити послугу у іногороднього підприємства, яке вже юридично не існує і має
правоприемника в Києві - це вже компетенція відповідних органів. Невідомим
залишається факт, яким чином комісія перевіряла документацію учасника
(переможця) торгів, перелік якої визначений законодавством України і вже з
аналізу цих документів випливало зробити висновок, що Державне підприємство
Міністерства внутрішніх справ України «Інформ-Ресурси», код 32248749, яке
зареєстроване за адресою пр. Леніна, 109, к. 401, Запорізька обл., м Запоріжжя
НЕ МОЖЕ БРАТИ УЧАСТЬ У конкурсних торгах.
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Висновок
Виходячи з вищевикладеної інформації випливає висновок, що тендерна
закупівля по коду 96.03.1 - послуги похоронні та супутні послуги (послуги з
транспортування померлих громадян до бюро СМЕ), номер оголошення на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель 178765, проведена з
порушенням вимог законодавства про проведення державних закупівель
товарів, робіт, послуг за державні кошти (ст. 164 прим 13 КУпАП.). Тому,
відповідно до закону України «Про здійснення тендерних закупівель» всі члени
комітету з конкурсних торгів повинні нести персональну відповідальність за
прийняті рішення. Результати конкурсних торгів за вищевказаною держзакупівлю
мають бути визнані недійсними.
За результатами моніторингу направлено лист до Державної фінансової
інспекції з пропозицією на підставі наведених фактів провести фінансовий аудит
постачальника послуг і головного розпорядника бюджетних коштів-Департаменту
ЖКГ ММР.
4. Результати моніторингу були вивчені і представлені на розгляд суб'єктів
господарювання, які здійснюють діяльність у сфері ритуального бізнесу, також
фахівцям у сфері судово-медичних експертиз, охорони здоров'я, юристам,
представникам органів влади. Було проведено два круглих столи за участю
представників ритуального бізнесу, і два спільних круглих столи за участю
органів влади, які виступають учасниками процесу поховання померлого. Крім
цього, три засідання робочої групи з розробки пропозицій щодо врегулювання
проблемних питань. (В публічних заходах взяли участь 50 осіб)
Позитивним наслідком з даної проблеми є те, що органи влади готові
співпрацювати
і
вирішувати
цю
проблему.
При
Миколаївської
облдержадміністрації створена робоча група, яка займається глибоким
вивченням проблеми і розробляє Положення про порядок поховання, яка б
врегулювала всі проблемні місця в наданні послуг з транспортування померлих.
Дане Положення планується передати на розгляд і затвердження депутатам
Миколаївської міської ради. У складі робочої групи беруть участь, як
представники влади, так і підприємці.
Як результат вже напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Положення
про порядок поховання та наданні ритуальних послуг в м. Миколаєві.
3. Складено список СПД, які надають послуги у сфері ритуальних послуг на
території м Миколаєва на підставі відповідей на інформаційні запити. Залучені в
рамках співпраці, представників Регіональної ради підприємців при
Миколаївській ОДА до реалізації проекту.
4.Подготовка і проведення 17.06.2015 попереднього засідання - «Круглого
столу» за участю заступника губернатора, керівництва Регіональної Ради
підприємців при Миколаївській ОДА представників служб, яким прямували
запити з метою створення робочої групи з підготовки пропозицій та внесення
змін до «Положення».
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3.Проведено 28.08.2015 підсумкове засідання з підприємцями, які надають
ритуальні послуги, по затвердженню проекту «Положення про порядок
поховання».
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ГО «Фонд Ініціативного розвитку»
Проект «Моніторинг використання бюджетних коштів по міських
бюджетних програмах енерго та ресурсо збереження в ЖКХ м. Миколаева».
Грант $1000
Мета проекту: Підвищення ефективності використання бюджетних коштів по
міськими програмами енерго і ресурсозбереження в ЖКГ м Миколаєва в 2016р
Результати виконання проекту
Етап 1. «Проведення моніторингу використання бюджетних коштів по міських
бюджетних програмах енерго та ресурсо збереження в ЖКХ м. Миколаева.»
Метою аналітичного дослідження є вироблення обґрунтованих рекомендацій
Миколаївській міській раді та її виконавчим органам щодо вирішення існуючих
проблем у сфері формування та виконання програм
енерго та
ресурсозбереження органами місцевого самоврядування, особливо в частині
забезпечення громадського контролю, а також виявлення «слабких місць», які
можуть призвести або вже призводять до зниження ефективності та прозорості
використання цих коштів
Основними документами, що підлягали моніторингу були:
- Бюджетні запити головних розпорядників за 2013- 2015 роки;
- Паспорти бюджетних програм на 2013 – 2015 роки;
- Накази «Про затвердження паспортів бюджетних програм» на 2014 –
2015 роки;
- Звіти про виконання паспортів за 2013р.-1 півріччя 2015р.;
- аналітичні та моніторингові звіти з порівняння результативності
.
Головні розпорядники, які надали інформацію про бюджетні програми
для громадського моніторингу:

Виконком Миколаївської міськраді.

Департамент ЖКГ

Управління праці та соціального захисту населення

Заводський та Корабельній район.

Управління культури.

Управління з питань надзвичайних ситуацій

Управління охорони здоров'я Миколаївської міськраді.
На основі зібраної інформації, складений аналітичний звіт, де наведені
рекомендації для розпорядників коштів міського бюджету, які сприятимуть
вирішенню проблеми - неефективного та непрозорого використання бюджетних
коштів, в частині ресурсо та енергозбереження в міському бюджеті наступних
періодів. Саме на вирішення цієї проблеми був спрямований даний проект.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ІЗ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕДУРИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
ЗАВДАНЬ З ЕНЕРНОЗБЕРЕЖЕННЯ ДЛЯ ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ м. МИКОЛАЇВ у 2016 р.
1. Не всі головні розпорядники місцевого бюджету, які здійснюють витрати
з оплати комунальних послуг та енергоносіїв запланували в 2013-2015 роках у
форматі бюджетних програм окремі завдання з енергоефективності та
енергозбереження, що є порушенням комплексної методики з формування та
виконання бюджетів по ПЦМ .
2. Не всі головні розпорядники коштів місцевого бюджету надали на запит
громадськості документи, що відображають відповідні програми і завдання, що є
порушенням ст.28 Бюджетного кодексу України.
Адміністрація Заводського району
Рекомендації:
• У ряді завдань з енергозбереження (9010080, 9015020) в якості
показника витрат виведені обсяги витрат (у тис. грн). Це не відповідає методиці. У
завданнях за заходами показники витрат не відображаються, першим параметром
є показник продукту.
• У бюджетних запитах і паспортах програм (у п.4.2.) слід відобразити
наказ Міністерства фінансів України №945, на підставі якого визначені показники
результативності
Управління освіти
Рекомендації:
- Не всі дані цього обліку занесені у паспорти і звіти про їх виконання. З метою
скорочення документообігу доцільно дані таблиць перетворити у відповідні
показники і відобразити їх у бюджетних запитах, а далі - в паспортах і звітах про їх
виконання.
- За програмою 1011070 динаміка споживання комунальних платежів показана як
51,69%. Потрібно внести показник темпу зростання витрат по енергоносіях і на їх
основі обчислити динаміку енергоефективності (в даному випадку вона
позначиться зі знаком (-).
- За програмою 1011030 (вечірні школи) доцільно вивести показник
енергоефективності (оскільки темпи витрат падають, а споживання збільшується.
Це свідчить про високу ефективність заходів.
- За програмами 1011090 (позашкільна освіта) і 1011210 (інші освітні установи)
(Паспорти 2015 г) викликає питання ефективність заходів. При 13-кратному
(1358%) і 60-кратному (6000%) зростанні середніх витрат на заходи
(подорожчанні), споживання енергоносіїв зросла на 35,64%, і на 83,25%
відповідно, що перевищує середньогалузеве значення майже на третину в
першому випадку і в чотири рази у другому.
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- Департамент праці та соціального захисту населення
Рекомендації:
- При підготовці бюджетних запитів на 2016 рік слід виділити програмні заходи по
енергозбереженню в окреме завдання (підпрограму) у складі програм по
департаменту (010116), терцентру, центру реінтеграції бездомних громадян,
центру реабілітації дітей та інвалідів, притулку для громадян похилого віку та
інвалідів, - з подальшим внесенням до паспорта та звіти про їх виконання. Тільки в
цьому випадку можна буде вважати реалізованими положення Бюджетного
кодексу України з контролю ефективності бюджетних коштів в частині
енергоефективності та енергозбереження на рівні департаменту, як головного
розпорядника коштів місцевого бюджету.
Департамент житлово-комунального господарства
Для громадського моніторингу у плановому режимі виконання Проекту
представлений єдиний документ - «Програма «Реформування та розвитку
Житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки».
Результатна складова в програмі не визначена, про формування
відповідних
бюджетних
програм
на
2015
р
дані
не
надані.
Це свідчить про відсутність можливості провести громадський моніторинг за даним
департаменту, а також про непрозорість і закритість його бюджетної політики у
сфері контролю бюджетних коштів у частині заходів з енергоефективності та
енергозбереження.
Управління охорони здоров'я
Рекомендації:
- Слід привести бюджетні запити до типових форм в частині їх доповнення
таблицями
розрахунку
планових
результативних
показників.
Інформація бюджетних запитів і інформація паспортів, а так само звітів про їх
виконання придбає комплексний вид і дозволить якісно здійснити моніторинг та
оцінку ефективності бюджетних програм.
- Управління з питань надзвичайних ситуацій
Рекомендації:
- На рівні даного розпорядника слід привести у відповідність чинної нормативноправової бази (в першу чергу - з Бюджетним кодексом України) питання контролю
ефективності бюджетних коштів.
- На сьогоднішній день положення Бюджетного кодексу в цій частині його вимог
управлінням не виконуються.
- Управління культури
- Вичерпна і структурована інформація, що свідчить про повну відкритість
його
бюджетної
політики
як
головного
розпорядника
коштів.
За програмою "Інші культурно-освітні заклади та заходи" (КФК 110502), «Палаци и
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будинки культури, клуби та Інші заклади клубного типу» (110204) та ін. В 20142015 рр.
- У паспортах і бюджетних запитах найбільш інформативно і методично
правильно відображений комплекс показників результативності.
- Показники чітко корелюються і приводяться у відповідність кошторисних
призначень на плановий період.
- Моніторинг паспортів і запитів дозволяє чітко визначити плановий обсяг
річної економії бюджетних коштів, що отримується в результаті здійснення заходів
з енергозбереження та енергоефективності в цілому по управлінню (наприклад, в
2015 р планова економія по функції 110000 становить 55,1 тис грн.)
- Досить інформативні план і звіт по заходам енергозбереження, містить
види робіт, їх планову і фактичну вартість.
- Звіти про виконання паспортів підготовлені в повній відповідності з
методикою та вимогами до контролю ефективності бюджетних коштів.
Слід зазначити відкритість у наданні первинної фінансово-господарської
документації в частині здійснення заходів з енергозбереження. По дитячій
бібліотеці ці витрати склали 2,2 тис. Грн., по зоопарку - 70,9 тис грн., Що повністю
відповідає даним, відображеним у звітах про виконання паспортів бюджетних
програм.
Проблемна сфера:
- У бюджетних запитах в завданнях з енергозбереження (2013 г.) не
розраховані показники якості, хоча в паспортах їх значення відображене.
Рекомендації:
Подальше вдосконалення системи контролю ефективності в частині
впровадження індексного методики оцінки ефективності бюджетних програм
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ЗАВДАНЬ З
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ М. МИКОЛАЄВА У 2016 Р.
1. У зв’язку з тим, що видатки на реалізацію завдань з енергозбереженя у
різних районах міста та на рівні різних головних розпорядників є надто
диференційованими та нерівномірними, місцевому фінансовому органу (у
відповідності до Бюджетного кодексу України є відповідальним за організацію
заходів з бюджетної політики, слід поглибити аналітичну роботу та поставити за
мету досягнення відносної рівності всіх жителів міста та розпорядників у отриманні
бюджетного фінансування на заходи з енергозбереження. Таке фінансування
повинне проводитися у відповідності з даними енергоаудиту бюджетних установ).
2. Фінансування заходів з енергозбереження має здійснюватися у чіткій
відповідності з рівнем ефективності відповідних бюджетних програм як по
головному розпоряднику у цілому, так і в розрізі кожного окремого розпорядника
нижчого рівня. Розрахунок такої ефективності слід здійснювати на основі Листа
Міністерства фінансів України від 19.09.2013 року №31-05110-14-5/27486. Для
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посилення достовірності такої оцінки слід активізувати роботу з головним
розпорядником, одержувачами коштів та з відповідальними виконавцями програм
щодо повноти, об’єктивності та комплексності відображення комплексу показників
результативності у бюджетних запитах, а відтак, і у паспортах бюджетних програм
та у звітах про їх виконання.
Процедури формування обсягів бюджетних видатків та напрямки
використання бюджетних коштів на енергозбереження у м. Миколаєві є
недостатньо прозорими:
3. М. Миколаїв – одне з перших міст в Україні, що застосувало у
бюджетному процесі програмно-цільовий метод. Так, перелік бюджетних програм
у бюджетах 2013 - 2015 р. в повній відповідності з методикою затверджено у
Додатках 3-1 Рішення про бюджет м. Миколаєва.
У відповідності ст. 28 Бюджетного кодексу України до 15 березня року,
що настає за звітним, слід здійснювати публічне представлення та публікацію
інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками. Також
оприлюдненню підлягають паспорти бюджетних програм щодо завдань з
енергозбереження м. Миколаєва на поточний бюджетний період та звіти про
виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період.
4. На сайті Миколаївської міської ради наведено досить загальну
інформацію щодо цих видатків, показники їх результативності взагалі не
публікуються. Між тим, така деталізація сприятиме більшій відкритості діяльності
головних розпорядників, дозволить громадянам та громадським організаціям
здійснювати прямі запити та звернення. Не публікуються дані щодо звіту за
видами робіт, які виконані кожним головним розпорядником у сфері
енергозбереження, відсутні дані про джерела їх фінансування. Інформація про
номенклатуру видатків та обсяг бюджетної підтримки, а також звітні дані про
використання цих коштів у офіційних ЗМІ (в т.ч. в офіційних Інтернет - джерелах)
відсутня. Рекомендуємо головному розпоряднику коштів оприлюднювати таку
інформацію у розрізі кожного із завдань програми та кожного розпорядника
нижчого рівня.
Процедури
формування
системи
результативності
та
ефективності бюджетних програм у м. Миколаїв є закритими для
широкого доступу громадськості та порушують основні нормативні та
методологічні засади програмно-цільового методу:
5. Майже усіма головними розпорядниками коштів продовжується
негативна традиція попередніх років та у 2014-2015 році вкрай недостатня увага
приділяється формуванню системи результативності видатків завдань з
енергозбереження. Чіткої системи результативності та визначення ефективності
видатків міського бюджету за цими завданнями у м. Миколаєві на сьогоднішній
день фактично не існує. За сьогоднішнього стану справ забезпечити прозорість і
зрозумілість для громади конкретних напрямків витрачання коштів місцевого
бюджету не представляється можливим. Для подолання цієї ситуації систему
формування бюджетних запитів слід привести у повну відповідність з Наказом
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Міністерства фінансів України від 06.06.2012 № 687 «Про погодження Інструкції з
підготовки бюджетних запитів", а також з листом Міністерства фінансів України від
23.11.2012 р № 31-05010-14-8 / 27910 «Щодо Типової форми рішення та
бюджетного запиту". Бюджетні запити повинні в обов'язковому порядку містити як
ресурсну, так і результатну частини бюджетних програм, яка формується в розрізі
показників їх результативності.
6. Переважна кількість показників результативності формувалася з
порушеннями Наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010 р. № 679 «Про
деякі питання проведення експерименту по запровадженню програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 08.06.2012 №
690 та від 26.11.2012 №1221) та Наказу Міністерства фінансів України «Про
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм
для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу
міжбюджетних трансфертів» від 27.07.2011 р. №945 (із змінами від 30.11.2012 р.
№ 1260)
У цьому зв’язку головним розпорядникам слід звернути увагу на наступні
моменти:
- показник затрат не повинен демонструвати обсяг видатків. Він повинен
показувати балансовий обсяг або кількість об’єктів за якими здійснюється
енергозаощадження, тобто, тих енергоносіїв, які споживаються та на які
конкретно спрямовуються бюджетні кошти
- показник продукту повинен демонструвати фактичний обсяг та кількість
спожитих енергоносіїв.
- показник якості повинен відображати абсолютно чіткі показники динаміки
(приросту або зменшення) обсягів споживання у натуральних показниках,
у грошовому виразі та у відсотках.
8. Звертає на себе увагу досить мала кількість показників (в деяких
завданнях – їх 5, у деяких – їх лише 1- 3). Вони абсолютно не є інформативними
та не створюють можливість подальшого аналізу ефективності видатків.
Рекомендована Наказом Мінфіну №1221 кількість показників по одному завданню
становить мінімум 10-12. Тільки така кількість (проти сьогоднішніх 3-5) може
сформувати громадську уяву про реальні напрямки витрачання досить немалих
коштів міського бюджету та про їх результати.
9. У відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010
р. № 679 головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за завданнями з
енергозбереженя слід уніфікувати номенклатуру показників результативності
бюджетних програм у бюджетному запиті, у паспорті та у звіті про виконання
паспорту. Ця номенклатура повинна бути єдиною.
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Круглий стіл по результатах з обговорення результатів моніторингу
20.08.2015
Етап ІІ. Моніторинг фактичних обсягів робіт по виконанню заходів
з енергозбереження .
Для моніторингу фактичних обсягів робіт з енергозберігаючим заходам і
моніторингу розподілу бюджетних
коштів на відповідність вимогам
тендерних процедур було обрано
два об'єкта по Управлінню освіти.
Представники
ГО
«Фонд
ініціативного
розвитку»
запросили
кошторисну
документацію
та
відвідали
об'єкти
Висновок.
Згідно інформації, наданої
головним
розпорядником
Управлінням
освіти
Миколаївської міськради, можна
зробити висновок, що енергозберігаючі заходи - встановлення метало
пластикових вікон у дитячому садку №127 були проведені. Вартість робіт незначно
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занижена за рахунок використання ДБН замість ДСТУ. Договірна ціна - 5000,00
грн. могла бути збільшена на 134,00 грн. Але, оскільки завищена кошторисна
прибуток на 106,51 грн, то договірна ціна повинна бути - 5027,49, тобто на
27,49грн. вище фактичної.
По цьому об'єкту багато питань, що стосуються правильності складання
кошторисної документації. В даному випадку це не привело до збільшення
бюджетних витрат, а навпаки. Але помилки при складанні кошторисної
документації можуть спричинити за собою ризики значного збільшення бюджетних
витрат по об'єктах головного розпорядника, на яких освоюються значно більші
суми грошей.
Але основним механізмом, що сприяє непрозорості використання
бюджетних коштів, є відсутність документації, в якій чітко прописані основні
характеристики обладнання (по даному об'єкту - ні) і матеріалів (по даному об'єкту
- металопластикові вікна).
Без цих характеристик, ми можемо говорити тільки про те, що ціна 1м2
знаходиться в межах цінового діапазону величезної кількості пропозицій на ринку
метало пластикових вікон відповідного періоду.
А для того, щоб провести аналіз аналогічних пропозицій конкурентів,
інформації недостатньо. При цьому вартість самих метало пластикових вікон
складає значну частку - 4687,00грн. при договірною ціною -5000,00 грн.
Етап ІІІ. Підготовка практичного вирішення (техніко-економічне
обгрунтування) скорочення бюджетних витрат за рахунок впровадження
енергозберігаючих технологій. (Для включення до бюджетного запиту
2016р.)
ГО «Фонд ініціативного розвитку» були проаналізовані можливості
скорочення бюджетних витрат за рахунок застосування ефективних
енергозберігаючих технологій з коротким терміном окупності і невеликими
первинними вкладеннями. В результаті було розроблено техніко-економічне
обґрунтування проекту економії електроенергії за рахунок компенсації реактивної
потужності.
ГО «Фонд ініціативного розвитку» подано звернення на ім'я мера
м.Миколаєва на включення цього проекту до бюджетного запиту 2016р. Також
запропоновано ініціювати бюджетну програму з енергозбереження, в рамках якої
передбачається впровадження аналогічних проектів на об'єктах міського
господарства.
Це дозволить отримувати щорічну економію бюджетних коштів.
Також запропоновано ініціювати бюджетну програму з енергозбереження, в
рамках якої передбачається впровадження аналогічних проектів на об'єктах
міського господарства.
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Звернення на ім'я мера подано вих. № 40 від "04" вересня 2015р. У
випадку, якщо в результаті звернення, цей проект буде включений в бюджетний
запит на 2016р. і буде ініційована бюджетна програма з енергозбереження, можна
буде говорити про практичне вплив громадськості на бюджетні процеси не тільки в
частині контролю, а й в частині формування.
В рамках постпроекта, планується провести моніторинг бюджетного
процесу в частині енергозбереження у бюджеті 2016р. на предмет визначення
впливу наших рекомендацій на ефективність використання бюджетних коштів у
порівнянні з 2013-2015г.

2.4. МОО ВМГО «Демократичний Альянс»
Проект Миколаєву прозоре використання бюджетних коштів
Грант $800
Ціль проекту: Виявити законність або незаконність джерел фінансування
послуг аудиторської фірми ТОВ «Міжнародна аудиторська фірма» в розмірі 85
тис. грн.
Задача 1. Перевірити джерела фінансування послуг аудиторської фірми
ТОВ «Міжнародна аудиторська фірма» в розмірі 85 тис. грн.
Задача 2. Подати відповідні заяви до контролюючих органів з вимогою
вжити необхідних заходів.
Задача3. При наявності порушень подати 2 позови до Центрального суду
м. Миколаєва (про неправомірність використання бюджетних коштів, про
необґрунтоване підвищення тарифу на проїзд в громадському транспорті м.
Миколаєва)
Задача 4. Провести інформаційну кампанію для оповіщення громади
міста про фінансування з міського бюджету.
Результати проекту
26 серпня 2014 року міськвиконком Миколаєва повинен був оголосити
про підвищення тарифів на проїзд у маршрутному таксі до 3 гривень. Активісти
Демократичного Альянсу, Центру Антикорупційних розслідувань виступили на
засіданні виконкому з вимогою створення робочої групи, яка перевірить технікоекономічне обґрунтування підвищення тарифу на проїзд в громадському
транспорті. Протягом двох наступних тижнів активісти проводили дослідження –
перевіряли пасажиропотік, вираховували справжню вартість проїзду. А це 2,15
гривні.
Була проведена прес-конференція, де всі дослідження були докладно
представлені. За результатами саме нашого аудиту міський голова наклав вето
на підвищення тарифу. І майже 4 місяці ціна трималася на рівні 2.50 гривні. В
листопаді 2014 року виявилося, що міськвиконком замовив аудит ТОВ
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«Міжнародна аудиторська компанія», і на це було виділено 85 тисяч гривень
бюджетних коштів.
І вже за його результатами рішенням Миколаївського
виконавчого комітету проїзд був піднятий до 3-х гривень.
Демократичний Альянс надіслав запити до Миколаївського виконкому з
ціллю отримати інформацію, які джерела фінансування послуг аудиторської
компанії і отримали відповідь, де вказано, що виділені кошти були
перерозподілені за рахунок економії коштів, запланованих пп.2.1. заходів
програми сприяння розвитку громадянського суспільства в м. Миколаєві на 20142015 роки, затвердженою рішенням Миколаївської міської ради від 17.10.2013
«33/6. Та цією програмою передбачено лише 10 тис. грн. Походженні решти 75
грн. нам невідомі. Більше того, нам так само не відомо наскільки законно було
перерозподіляти кошти з Програми розвитку громадянського суспільства у спосіб,
який обрали члени виконкому.
В листопаді 2014 року через засоби масової інформації стало відомо, що
Миколаївський міськвиконком замовив послуги аудиту в ТОВ «Міжнародна
аудиторська компанія», і на це було виділено 85 тисяч гривень бюджетних коштів.
Демократичний Альянс надіслав запити до Миколаївського виконкому з ціллю
отримати інформацію, які джерела фінансування послуг аудиторської компанії. І
отримали відповідь, де вказано, що виділені кошти були перерозподілені за
рахунок економії коштів, запланованих п.2.1. заходів Програми сприяння розвитку
громадянського суспільства в м. Миколаєві на 2014-2015 роки, затвердженою
рішенням Миколаївської міської ради від 17.10.2013 «33/6.
У своєму зверненні з не вказаною датою перший заступник міського
голови Андрієнко Ю.Г. звертається до керуючої у справах виконавчого комітету
Миколаївської міської ради Бичковської І.І., де просить перерозподілити кошти
передбачені на проведення соціологічного дослідження для вивчення громадської
думки, запланованих пп.2.1 заходів Програми сприяння розвитку громадянського
суспільства в м. Миколаєві на 2014-2015 роки на інші цілі для утримання апарату
управління виконавчого комітету Миколаївської міської ради.
Також на наш запит ми отримали ще один документ, де тодішній
заступник міського голови Женжеруха О.Ж. звертається до керуючої справами
виконавчого комітету Миколаївської міської ради Бичковської І.І. з проханням
розглянути можливість перерозподілити кошти у розмірі 85030,00 грн. передбачені
на утримання апарату виконкому Миколаївської міської ради на оплату послуг
аудиторської фірми ТОВ «Міжнародна аудиторська група» Аудиторської палати
України. Знову ж документ без вказаної дати.
Упп.2.1 заходів Програми сприяння розвитку громадянського суспільства
в м. Миколаєві на 2014-2015 роки передбачена загальна сума витрати на 2014 та
2015 роки лише 20 тис. грн., а не 100 тис. грн.
На наш запит про джерела походження решти 55 тис. грн. ми відповіді так
і не отримали.
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Надіславши заяву в прокуратуру Миколаївської області ми отримали
переадресування заяви на Державну фінансової інспекції. Державна фінансова
інспекція в своїй відповіді вказала, що нема підстав для подачі заяви до суду.
Посилаючись на ст.23 Бюджетного Кодексу України ми подали заяву про
злочин до Центрального РВ УМВС. Де вказали, що вимагаємо притягнути до
відповідальності Женжеруху О.Ж. і Андрієнко Ю.Г. за ст.. 364 КК України –
перевищення службових повноважень.
Кампанія триває далі.
Пресс- конференція по результатах проекту
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2.5.Молодіжний фонд «Новий вибір».
Проект: «Громадський контроль програми« Миколаївський двір», що
фінансується з міського бюджету».
Грант $1000
Мета проекту: підвищити вплив представників міської громади на
ефективність використання Департаментом житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради бюджетних коштів за програмою «Миколаївський двір»
(складовою Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки), що передбачає поліпшення
життєдіяльності жителів міста і естетичного вигляду прибудинкових територій.
У ході реалізації проекту було проведено аналіз:
• статей бюджету програми;
• комерційних розцінок на виконання відповідних робіт;
• загальних розцінок на виконані за програмою «Миколаївський двір»
роботи;
• результатів виїздів експертів на об'єкти.
Для цього була створена робоча група при молодіжному фонді «Новий
вибір».
У результаті складена аналітична записка, на основі написана й
опублікована стаття в місцевих ЗМІ та соціальних мережах в Інтернеті,
проведений «круглий стіл» за участю представників громадськості, органів
місцевого самоврядування та журналістів.
За підсумками реалізації проекту отримана аналітична інформація про
ефективність використання бюджетних коштів за програмою «Миколаївський
двір», проінформована широка громадськість про результати діяльності робочої
групи проекту, шляхом публікацій у ЗМІ та соціальних мережах, проведення
«Круглого столу». Виявлено порушення в оформленні проектно-кошторисної
документація та актах виконаних робіт підрядників.
Співвиконавцем проекту було громадський рух «Трудовий союз». Для
реалізації проекту, також залучалася допомогу Миколаївського Регіонального
Центру Підтримки Бізнесу.
Протягом 4 місяців:
• проведено 4 засідання робочої групи
Створено робочу групу проекту у складі:
 Юрист- консультант
 Будівельник-сметчик;
 Експерт консультант з інноваційного розвитку галузей міського
господарства;
 Журналіст;
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Склад
робочої
групи
проекту
обумовлювався вартими
у проекті завданнями.
Будівельник-сметчик
аналізував відповідність
комерційних розцінок на
обладнання
та
виконання робіт тим, які
були
заявлені
підрядниками, а також
необхідності придбання
конкретного обладнання
та
проведення
конкретних
робіт.
Завдання юриста полягала у підготовці запитів у виконавчі органи місцевого
самоврядування. Експерт-консультант з інноваційного розвитку галузей міського
господарства давав оцінку ефективності виділення бюджетних коштів на дану
програму в розрізі загальних завдань, допомагав учасникам проекту краще
зрозуміти специфіку виконання робіт, що становлять реалізацію бюджетної
програми. Завданням журналіста стало написання публіцистичних матеріалів, що
висвітлюють проектну діяльність та підготовка матеріалів для соціальних мереж.
Залучені фахівці розподілили між собою обов'язки для найбільш
ефективного та всебічного аналізу ефективності використання бюджетних коштів
за програмою «Миколаївський двір». Робота проводилася ними як на засіданнях
робочої групи, так і на місцях - в конкретних дворах, на реконструкцію яких були
витрачені бюджетні кошти.
При цьому експерти проекту виконували завдання за своїми напрямками в
тісному контакті один з одним. Засідання робочої групи і виїзди на об'єкти задіяли
всіх учасників проекту. Спільно приймалися рішення про те, як найбільш
ефективно досягти виконання завдань проекту в умовах обмежених часу і
ресурсів.
Так, було прийнято рішення про детальному аналізі трьох найбільш
витратних проектів за програмою «Миколаївський двір» - дитячих майданчиків, на
реконструкцію яких було витрачено найбільшу кількість коштів. Робочі групи також
збиралися, коли в наміченому ході реалізації проекту виникали непередбачені
затримки.
Так, з'ясувалося, що виконавець програми виявився не відповідний
Департамент ЖКГ, а районні адміністрації міста, тому треба буде відправляти
запити на нього.
• складено та відправлено 7 запитів до Департаменту ЖКГ та районні
адміністрації міста Миколаєва. Відповіді отримані в строк. Робоча група здійснила
виїзди на об'єкти дослідження за такими адресами:
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Об'єкт №1. Дитячий майданчик за адресою: м Миколаїв, вул. Потьомкінська
153.
Об'єкт №2. Дитячий майданчик за адресою: м Миколаїв, вул. Силікатна 265.
Об'єкт №3. Дитячий майданчик і вирівнювання двору за адресою: м
Миколаїв, вул. Ульянових 75.
Об'єкт №4. Дитячий майданчик за адресою: м.Миколаїв, провулок Дмитра
Ульянова. (в наданої документації вказано неправильну адресу),
Виявивши відсутність дитячого майданчика, згідно специфікації, за
адресою: вул. Ульянова, наша група склала звернення до Центральної
адміністрацію міста Миколаєва (до листа були прикладені: акт виконаних робіт,
специфікація об'єктів і фото-звіт) з проханням пояснити цей факт. Адміністрація
дала відповідь в строк. Виявилося, що виконавці об'єкта некоректно написали
адреса
дитячого
майданчика. З'ясувавши
адресу майданчика, який
знаходився
на
вул.
Ульянових 75, а не по
провулку Д. Ульянова,
наша група з'їздила і на
цей об'єкт. За даною
адресою
знаходиться
майданчик згідно з актом
виконаних
робіт
і
специфікації;
•
написані
і
розміщені (на Інтернетсайтах http://nv.mk.ua/, а
також у соціальних мережах) публікації в міських ЗМІ про результати дослідження
ефективності використання бюджетних коштів.
• проведено «круглий стіл» на тему: «Підвищення ефективності
громадського контролю за благоустроєм миколаївських дворів».
Завданням «круглого столу» було:
а) Інформування представників громадських організацій, органів місцевого
самоврядування та широких кіл громадськості (за допомогою ЗМІ) про результати
аналізу використання Департаментом житлово-комунального господарства
Миколаївської міської ради бюджетних коштів за програмою «Миколаївський двір»
(складовою Програми реформування і розвитку житлово-комунального
господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки).
б) Інформування представників громадських організацій, органів місцевого
самоврядування та широких кіл громадськості (за допомогою ЗМІ) про результати
аналізу моніторингу проведення Миколаївською міською радою державних
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закупівель за програмою «Миколаївський двір» (складовою Програми
реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на
2015-2019 роки).
в) Формування зауважень та пропозицій до первинної аналітичній записці
від учасників «круглого столу» .Учасники заходу: представники організації
«Молодіжний фонд «Новий вибір», експерти проекту, представники громадськості,
представники органів місцевого самоврядування, журналісти.
Діяльність в рамках організаційного розвитку.
Розвиток структури та репутації організації, що подає проект, є однією з
супутніх завдань проекту. У ході реалізації проекту передбачається проведення
наступних заходів, спрямованих на підвищення впізнаваності організації та
залучення в неї нових учасників:
1) активна кампанія в соціальних мережах з популяризації як проекту, так і
організації;
2) публікації в ЗМІ з включенням згадки назви організації;
3) презентація організації - як складова «круглого столу»;
4) підвищення кваліфікації експертів і членів організації;
5) розширення соціальної бази (мережі прихильників організації);
6) участь представників організації та експертної групи в різних заходах
«третього сектору» на Миколаївщині, спілкування з громадянськи активними
миколаївцями, встановлення контактів у цій сфері.
Результати проекту
Короткострокові результати: За підсумками реалізації проекту отримана
аналітична інформація про ефективність використання бюджетних коштів за
програмою «Миколаївський двір» (складовою Програми реформування і розвитку
житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2010-2014 роки).
Проінформована широка громадськість про результати діяльності робочої групи
проекту, шляхом публікацій у ЗМІ та соціальних мережах, проведення «Круглого
столу». Виявлено порушення в оформленні проектно-кошторисної документація та
актах виконаних робіт підрядників. Складено й опубліковані рекомендації для
представників органів місцевого самоврядування.
Довгострокові результати: підвищення соціальної активності міської
громади, посилення впливу міської громади на бюджетний процес
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ДЛЯ НОТАТОК

