«Гідна Україна». Мета проекту знизити рівень корупції в
сфері управління земельними ресурсами міста, шляхом
розробки та впровадження прозорих процедур безоплатної
приватизації земельної ділянки громадянами. В рамках
реалізації проекту планується: провести аналіз процедури
безоплатної приватизації громадянами землі в місті, усунути
адміністративні бар’єри в ході оформлення пава власності на
земельну ділянку громадянами та здійснити широке
інформування громадськості про процедуру безоплатної
приватизації землі в місті та її правові наслідки.
Контактна інформація
Вознесенська
громадська
організація
«Агентство
економічного
розвитку
м. Вознесенська»
Адреса:
Україна, 56500 Миколаївської обл.,
м. Вознесенськ, вул. Леніна 41
Назва
організації:

Тел.:
Ел. пошта:

8 (05134) 3-22-50
agenstvo@mail.ru
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avike@ukr.net

Шановні мешканці міста!
Протягом 2006-2007 р. в м.
Вознесенську відбувалася реалізація
проекту
«Прозорий
бюджет»,
Вознесенською міською громадською
організацією «Агентство економічного
розвитку м. Вознесенська». Метою
реалізації проекту було створення у м.
Вознесенську дієвих механізмів впливу
громадськості на прийняття рішень у бюджетній сфері для
підвищення прозорості формування бюджету та ефективності
використання бюджетних коштів. Реалізація даного проекту
стала можливою завдяки плідній співпраці нашої організації з
проектом "Мережа громадянської дії в Україні" (UCAN).
В ході реалізації проекту, було проведено широку
інформаційну компанію
та ряд робочих зустрічей з
представниками громадських організацій, благодійних фондів
та активними мешканцями міста - в рамках роз’яснення
можливостей та форм участі пересічних громадян у
бюджетному процесі. За результатами зустрічей була
створена громадська бюджетна рада з місцевих активістів – як
консультативно - дорадчий орган при виконавчому комітеті
Вознесенської міської ради. Для представників громадської
ради було проведено навчання по наступних темах: методи
залучення
громадськості
до
бюджетного
процесу,
бюджетний кодекс та бюджетний процес в
Україні,
особливості формування і використання бюджетних коштів
на місцевому рівні та лобіювання громадських інтересів в
бюджетному процесі
Наступним кроком в реалізації проекту було
проведення 4 круглих столів за участю членів бюджетної
ради, депутатів міської ради та посадових осіб органів
місцевого самоврядування з приводу формування дохідної та
видаткової частини місцевого бюджету на 2007 р. За
результатами проведення круглих столів були зібрані
пропозиції від учасників та проведені 4 січня 2007 р.
громадські бюджетні слухання. У слуханнях прийняли участь
384 особи та було зібрано 87 пропозицій до бюджету 2007 р.,
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з яких 53 було враховано у формуванні бюджету 2007 та
роботі міської ради. Інформація про бюджет міста 2006 та
2007 була розміщена в місцевій газеті «День за Днем »,
бібліотеках міста та на офіційному сайті міста
(www.voznesensk.osp.com.ua ). Також в рамках проекту били
видані дві брошури: «Коротко про бюджет місті
Вознесенська»
та
«прозорий
бюджет»,
які
були
розповсюджені серед жителів міста в рамках просвітницької
компанії.
Реалізація даного проекту проходила в тісній
співпраці нашої організації з міським головою Гержовим Ю.
І., з фінансовим управлінням Вознесенської міської ради в
особі Москаленко В. В. та з депутатським корпусом. Наша
організація висловлю свою вдячність за сприяння у реалізації
проекту оскільки без їхнього розуміння та допомоги
реалізація нашого проекту була б не можливою.
Я сподіваюсь, що завдяки реалізації проекту нам
вдалося розширити діалог влади з громадськістю, що
дозволило мешканцям міста усвідомити свою роль у
бюджетному процесі, а представникам місцевої влади
зробити його більш прозорим та відкритим для своїх виборців
та отримати цінні пропозиції від громадськості стосовно
ефективного використання бюджетних коштів на благо
розвитку громади!

Виконавчий директор
ГО «АЕР»

Аверкова В.В.

виготовлена та розповсюджена брошура «Коротко про
бюджет м. Вознесенська» та збірка матеріалів по проекту
«Прозорий
бюджет».
Проведена
широкомасштабна
інформаційна компанія в ЗМІ, розміщено інформацію про
бюджет на сайті та на базі місцевих бібліотек.
Проекти , над якими наша організація працює в
даний момент:
1. «Громадський контроль за якістю комунальних
послуг» при фінансовій підтримці Міжнародного фонду
«Відродження» По проекту планується провести аналіз
ефективності реалізації Стратегічного плану розвитку
житлово-комунального господарства міста Вознесенська на
2004-2010 рр. Аналіз буде здійснювати громадська рада з
питань ЖКГ при залученні сторонніх експертів, за
результатами аналізу будуть розроблені рекомендації по
внесенню змін до Стратегічного плану та проведені
громадські слухання.
2.
«Аналіз
політики
органів
місцевого
самоврядування в сфері управління земельними
ресурсами» при фінансовій підтримці Міжнародного
фонду «Відродження» Метою проекту є забезпечення участі
громадськості та врахування їх інтересів в сфері управління
земельними ресурсами та формуванні життєвого середовища
в місті Вознесенську. По проекту планується провести аналіз
різних форм використання земельних ресурсів (оренда,
продаж, сервітутне користування та постійне користування),
надати рекомендації Вознесенській міській раді по
збалансуванню різних форм та напрямків використання
земельних ресурсів, здійснити резервування земель державної
(комунальної власності) для обслуговування потреб громади,
а також внести відповідні зміни до програми «Розвитку та
реформування земельних відносин в місті Вознесенську на
2006-2010рр».
3. «Протидія корупції в сфері управління
земельними ресурсами» при фінансовій підтримці проекту
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консультативний орган при виконкомі, а також робочий план
громадської ради на рік. Так до складу ради увійшло 25
чоловік - з числа активних мешканців міста, пенсіонерів,
студентів та лідерів громадських організацій. На
сьогоднішній день рада працює у тісному контакті з ОМС та
комунальними підприємствами міста, проводить свої спільні
засідання по вівторках у виконкомі в ході яких інформує про
результати громадського контролю за якістю комунальних
послуг та вносить пропозиції по усуненню недоліків та
співпрацює з ОМС в рамках реалізації муніципальних
проектів. В місцевій газеті «День за Днем» ведеться постійна
рубрика «Громадська рада в дії»
5. У 2006-2007 р. в місті було реалізовано проект
«Прозорий бюджет» при фінансовій підтримці проекту
«Мережа громадянської дії в Україні UCAN» В рамках
реалізації проекту була проведена інформаційна компанія
серед жителів міста, за результатами якої була сформована
ініціативна група з 30 чоловік (активні мешканці міста, лідери
громадських організацій та благодійних фондів, студенти),
яка пройшла навчання з основ бюджетної політики та
бюджетного процесу в Україні. За результатами навчання
було створено громадську бюджетну раду, як консультативно
- дорадчий орган при виконавчому комітеті Вознесенської
міської ради. До складу ради увійшло 22 чоловіка. Було
розроблено та затверджено рішенням виконкому Положення
про громадську бюджетну раду. Члени громадської
бюджетної ради спільно з депутатами міської ради та
посадовими особами провели 4 спільні засідання по розгляду
проекту бюджету на 2007 р. В ході засідання членами
громадської ради було сформовано 27 пропозицій, які були
враховані при складані бюджету 2007. 4 січня 2007 р. було
проведено громадські слухання на тему «Формування
міського бюджету 2007: доходи та видатки». У слуханнях
взяли участь 384 особи та було зібрано 87 пропозицій від
громадськості стосовно бюджетної політики в місті. З 124
пропозицій, які надійшли від громадськості – в роботі
виконкому були враховані 95. В рамках проекту була
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Меморандум
щодо забезпечення прозорості бюджетного процесу в м.
Вознесенську
Вознесенська міська рада в особі голови Гержова Юрія
Івановича, Голова постійної комісії міської ради з питань
комунальної власності, планування, бюджету, економічної
політики та реформ Албур Микола Степанович, фінансове
управління Вознесенської міської ради в особі начальника
управління Москаленко Валентини Володимирівни та
громадська організація «Агентство економічного розвитку м.
Вознесенська» в особі виконавчого директора Аверкової
Вікторії Вікторівни визнаючи:
необхідність забезпечення прозорості бюджетного
процесу в місті, залучення громадськості до формування
бюджету та підвищення ефективності використання
бюджетних коштів,
усвідомлюючи:
необхідність створення умов для сталого розвитку
громади,
вирішили:
об'єднати свої зусилля для забезпечення відкритості
бюджетного
процесу
та
підвищення
ефективності
використання бюджетних коштів шляхом впровадження
дієвих
механізмів залучення громадськості міста до
формування місцевого бюджету та використання бюджетних
коштів з метою забезпечення стабільного соціально –
економічного розвитку м. Вознесенська.
Учасники меморандуму
Зобов’язались створити сприятливі умови для:
1. Забезпечення прозорості та відкритості до прийняття
рішень, що стосуються бюджету міста та громади в
цілому;
2. Впровадження постійно діючих механізмів залучення
громадян до бюджетного процесу в місті;
3

3 Залучення громадян до контролю за ефективністю
використання бюджетних коштів та участі у вирішенні
проблем громади;
4 Впровадження системи моніторингу та оцінки
виконання муніципальних програм та проектів, а також
ефективності використання бюджетних коштів;
5. Забезпечення постійного, своєчасного, об’єктивного
та доступного інформування громадськості міста про
формування та виконання бюджету міста;
6 Впровадження нових форм залучення та використання
ресурсів громади заради її сталого розвитку;
7. Сприяння розвитку волонтерського руху.
Запрошуємо підтримати цю ініціативу представників:
органів місцевого самоврядування,
недержавних організацій,
місцевого бізнесу.
Міський голова м. Вознесенська
Голова постійної депутатської комісії
Начальник фінансового управління

Ю. І. Гержов
М.С. Албур

3. У 2006 р. прийнята участь у розробці та реалізації
проекту «Впровадження у Вознесенський міській раді
інформаційно-аналітичної
системи
управління
земельними ресурсами», реалізованого при фінансовій
підтримці
Фонду
сприяння
розвитку
місцевого
самоврядування
та Вознесенської міської ради. За
результатами впровадження проекту у м. Вознесенську було
створено цифрову векторну карту в М 1:2000, та нанесені на
неї 288 земельних ділянок по яким виготовлена технічна
документація. Це стало першим етапом у становленні
геоінформаційної системи в місті, що дозволить в перспективі
мати повну об’єктивну і актуальну інформацію про стан
земель міста та забезпечення ведення містобудівного та
земельного кадастру.

В.В. Москаленко

Виконавчий директор ГО „Агентство
економічногоРозвитку м. Вознесенська” В.В. Аверкова
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та виготовлено накладом 500 екземплярів презентаційний
диск міста російською та англійською мовою. Диск містить в
собі інформацію: загальний опис міста, транспортний
потенціал, інвестиційні пропозиції, туристичний опис міста,
інформацію про готелі та ресторани міста, інформацію про
економічний
розвиток
та
діяльність
комерційних
підприємств.

4. Реалізовано у 2006 р. проект
«Створення
громадської ради з питань надання житлово –
комунальних послуг в місті» при фінансовій підтримці
ICAP «Єднання».В рамках реалізації проекту було відібрано
активних мешканців міста, яких було обучено особливостям
надання житлово – комунальних послуг в місті. Також, в ході
проведення тренінгів були організовані ознайомчі зустрічі з
посадовими особами Вознесенського міськвиконкому та
керівниками комунальних підприємств міста - де відбувалося
налагодження взаємодії між потенційними членами
громадської ради та особами відповідальними за якість
надання комунальних послуг в місті. За результатами роботи
було розроблено та затверджено рішенням виконавчого
комітету Положення про громадську раду з питань надання
житлово
– комунальних послуг,
як дорадчо
–
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Вознесенська на 2004-2010 рр. стосовно описово –
аналітичної частини стратегічного плану. Проведено заходи
по залученню громадськості до формулювання бачення, місії,
проблем та стратегічних цілей розвитку житлово–
комунального господарства міста
2. Проведено опитування громадської думки з питань
розвитку
та
реформування
житлово–комунального
господарства шляхом розповсюдження 3000 анкет.
Результати опитування опубліковані в місцевій газеті „День
за днем” та враховані при розробці Стратегічного плану.
3. Здійснювали розробку інвестиційної карти міста, на
яку були нанесенні вільні земельні ділянки та споруди з
технічними та функціональними характеристиками, які
пропонувалися для інвесторів. Карта була створена в рамках
розробку презентаційного диску міста.
4. Надано консультації в ході розробки Програми
«Розвитку та реформування земельних відносин в місті
Вознесенську на 2006-2010рр» та проекту на конкурс для
органів місцевого самоврядування «Впровадження у
Вознесенській міській раді геоінформаційної системи
управління земельними ресурсами».
Реалізовані проекти:
1.У
2004
р.
було
отримано
грант
від
Східноєвропейського демократичного центру для реалізації
проекту «Виставка соціальних проектів». В рамках проекту
було проведено 15 грудня 2005 р в міському будинку
культури
Першу виставку соціальних проектів в якій
прийняло участь 18 проектів від ОГС міста та ініціативних
груп, також у виставці прийняли участь місцеві бізнесмени,
посадові особи органів місцевого самоврядування, депутати
міської ради та жителі міста. За результатами виставки два
проекти отримали кошти на реалізацію своїх проектів від
місцевих бізнесменів.
2. У 2005 р. було отримано грант від Вознесенської
міської ради на розробку презентаційного диску міста
Вознесенська. В наслідок реалізації проекту було розроблено
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УКРАЇНА

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Від 24.11.06 № 197

РІШЕННЯ
м. Вознесенськ

Про затвердження Положення про громадську
бюджетну раду
З метою забезпечення громадського контролю за
ефективністю використання бюджетних коштів, врахування
думки громадськості стосовно напрямків використання
бюджетних коштів, інформування та залучення громадськості
до формування місцевого бюджету та співпраці з органами
місцевого самоврядування, а також вирішення територіальною
громадою питань місцевого значення, керуючись Бюджетним
кодексом України від 21 червня 2001 № 2542-ІІІ , Указом
Президента від 1 серпня 2002 р. № 683 «Про додаткові заходи
щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної
влади», від 15 вересня 2005 р. № 1276/2005 «Про забезпечення
участі громадськості у формуванні та реалізації державної
політики»,
ст. 40
Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Положення про громадську бюджетну раду
(додаток 1).
2. Рекомендувати
вознесенській
міській
громадській
організації «Агентство економічного розвитку м.
Вознесенська» сприяти створенню та організації діяльності
громадської бюджетної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Федорова В.М..
Міський голова

Гержов Ю.І.
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Додаток 1 до
рішення виконавчого комітету
№ 197 від 24.11.06 р

Положення
про громадську бюджетну раду
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Громадська бюджетна рада (далі Громадська рада)– є
консультативно-дорадчим органом, який створюється при
виконавчому комітеті Вознесенської міської ради з метою
забезпечення участі громадськості в процесі формування
бюджету міста, здійснення
контролю за
розподілом
бюджетних коштів та ефективністю їх використання в рамках
забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку м.
Вознесенська.
1.2. У своїй діяльності Громадська
рада
керується
Конституцією України, Бюджетним кодексом України,
Законом України «Про місцеве самоврядування», Указом
Президента «Про підготовку пропозицій щодо забезпечення
гласності та відкритості діяльності органів державної влади»,
Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
участі громадян у процесі формування та реалізації державної
політики центральними та місцевими органами виконавчої
влади», цим Положенням, а також своїми рішеннями.
1.3. Громадська рада здійснює свою діяльність на засадах:
об’єктивності і неупередженості, відкритості та прозорості,
добровільності та професіоналізму, законності і гласності та
активної співпраці із засобами масової інформації.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ
2.1. Метою роботи Громадської ради є підвищення
ефективності використання бюджетних коштів шляхом
залучення громадськості до процесу формування бюджету,
здійснення громадського контролю за ефективністю
використання бюджетних коштів, а також врахуванням
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посібників, організації лекцій, семінарів, тощо;

Сприяє
розвитку
і
вдосконаленню
інформаційного
забезпечення
підприємств,
установ,
організацій,
органів
місцевого
та
регіонального
самоврядування, а також органів місцевої державної
виконавчої влади;

Здійснює систематичний аналіз інформації,
створює на основі цього інформаційні банки даних;

Організовує навчання і підвищення кваліфікації,
в тому числі працівників Агентства;

Сприяє
розвитку
транскордонного,
міжрегіонального та міжнародного співробітництва;

Бере участь у здійснені соціальних проектів;

Сприяє створенню бізнес-інкубаторів та
технологічних парків;

Сприяє розвитку туризму;

Сприяє підвищенню інноваційної активності в
місті;

Надання правової допомоги під час переговорів,
оформлення та підписання всіх видів господарських
договорів, в тому числі з іноземними юридичними і
фізичними особами;

Сприяння поширенню передового вітчизняного
та зарубіжного досвіду;

Сприяння
підвищенню
ефективності
громадського впливу на управління в регіоні;

Здійснює іншу діяльність, що відповідає цілям
та завданням Агентства і не суперечить чинному
законодавству України;

Сприяє залученню громадськості до процесів
прийняття рішень.
В період з 2003 р. по червень 2007 р. Агентством
реалізовано наступні заходи:
1. Надано методичні консультації Робочій групі з
питань розробки Стратегічного плану розвитку та
реформування житлово–комунального господарства м.
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Напрямки діяльності:

Сприяє
органам
влади,
недержавним
організаціям та установам, підприємствам у розробці та
здійсненні місцевих цільових програм та проектів розвитку м.
Вознесенська;

Здійснює
спільно
з
органами
влади,
недержавним організаціям та установами розробку стратегії
розвитку громади на території;

Особисто готує та надає допомогу у підготовці
та реалізації різного роду проектів, у тому числі
підприємницького, гуманітарного, науково-дослідного та
іншого характеру;

Надає послуги технічної експертизи;

Здійснює
проведення
маркетингових,
експертних та інших досліджень;

Звертається до міжнародних організацій з
метою їх участі в розвитку економіки міста, пожвавлення
суспільно-громадської, інвестиційної та підприємницької
діяльності через надання допомоги, в тому числі й фінансової;

Організовує взаємодію місцевих органів влади з
різними
установами,
громадськими
організаціями,
підприємницькими структурам Миколаївської області;

Проводить у засобах масової інформації та
друкованих виданнях систематичне інформування населення;

Надає дорадчі послуги шляхом проведення
консультацій, випуску методичних матеріалів та довідкових

пропозицій
від
громадськості
органами
місцевого
самоврядування при формуванні бюджету міста.
2.2. Відповідно до мети діяльності Громадська рада має
наступні завдання:
 Забезпечує реалізацію принципів публічності та
прозорості бюджетного процесу в м. Вознесенську, що
зазначені у Бюджетному кодексі України.
 Сприяє громадянам у реалізації конституційного права
на участь в управлінні місцевими фінансами.
 Проводить вивчення громадської думки. Забезпечує
врахування громадської думки при формуванні
бюджету м. Вознесенська.
 Розробляє та подає на розгляд постійної комісії міської
ради з питань комунальної власності, планування
бюджету, економічної політики та реформ. пропозиції
щодо
підвищення
ефективності
використання бюджетних коштів.
 Не рідше ніж раз на рік проводить аналіз ефективності
використання бюджетних коштів на виконання
власних
повноважень
органами
місцевого
самоврядування.
 Приймає участь у розробленні та подає на розгляд
фінансового управління Вознесенської міської ради
пропозиції щодо проведення консультацій з
громадськістю.
 Сприяє вдосконаленню механізмів взаємодії органів
місцевого
самоврядування
з
громадськими
організаціями та об’єднаннями, правозахисними,
науковими, релігійними і творчими організаціями,
засобами масової інформації,
а також іншими
підприємствами,
установами
та
організаціями,
діяльність яких впливає
на
розвиток міста та
наповнення дохідної частини місцевого бюджету.
 Забезпечує врахування громадської думки у процесі
підготовки та організації виконання рішень органами
місцевого самоврядування.
2.3. Повноваження Громадської ради:
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Вознесенська міська громадська організація
«Агентство економічного розвитку
м. Вознесенська»
Місія організації Сприяння розвитку територіальної
громади, шляхом створення сприятливих умов для розвитку
малого підприємництва, залучення інвестицій, діяльності
третього сектору та інтеграції м. Вознесенська
в
Європейський економічний і культурний простір.















Приймає участь у роботі постійної комісії міської
ради з питань комунальної власності, планування
бюджету, економічної політики та реформ в ході
формування бюджету міста.
Приймає участь в розробці аналітичних матеріалів та
оприлюднені рішення про бюджет міста після його
прийняття .
Приймає участь в організації та проведені бюджетних
слухань.
Здійснює збір та попереднє опрацювання пропозицій
від громадян в ході розгляду проекту бюджету на
наступний рік,
розробляє рекомендації щодо
підвищення ефективності використання бюджетних
коштів та подає їх на розгляд постійної комісії міської
ради з питань комунальної власності, планування
бюджету, економічної політики та реформ, а також до
фінансового управління Вознесенської міської ради.
Здійснює
періодичний
аналіз
ефективності
використання бюджетних коштів за програмами та
головними розпорядниками в рамках асигнувань на
виконання власних повноважень органами місцевого
самоврядування.
Готує і подає пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій Вознесенською міською
радою та її виконавчими органами з громадськістю.
Проводить відстеження та аналіз діяльності органів
місцевого самоврядування
в області управління
фінансами, реалізації бюджетних програм та
використання бюджетних коштів.
Здійснює систематичне інформування громадськості
через засоби масової інформації про результати своєї
діяльності, прийняті рішення та стан їх виконання.
Надає експертно - аналітичну допомогу органам
місцевого самоврядування.
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- встановлення контейнерів для збору сміття по вул.
Папаніна та вул. Крупськой;
- облаштування тротуарних доріжок в сквері
Будівельників, сквері Незалежності та парку Горького;
- продовження розчистки русла р. Мертвовід;
- обладнання пунктів по прийому та сортуванню
твердих побутових відходів;
- спорудження тимчасового переходу по вул. Леніна
під час дощу;
- обладнання територій (асфальтування, освітлення та
інше) прилеглих до навчальних закладів;
- облаштування міського пляжу на озері Пісчане;
- проведення реконструкції діючих кладовищ;
б) розробити заходи та передбачити виділення коштів
в рамках Стратегічного плану у 2009-2010рр на:
- облаштування набережної
на р. Мертвовід –
перетворення її на зону відпочинку з річковим транспортом
(прогулянковий катер відпочинку);
- впровадження заходів по роздільному збору сміття;
- здійснення будівництва басейну;
- будівництво пішохідного переходу через р. мертвовід
в районі харчосмакової фабрики (вул. Островського – вул.
Леніна);
г) розробити у 2007 р. та передати на розгляд міської
ради та оприлюднити довгострокову програму освітлення м.
Вознесенська.
13. Виконавцям міських програм, які фінансуються з
міського бюджету здійснювати інформування жителів міста
про хід виконання заходів, запланованих в рамках програм.
14. Виконавцям заходів інформувати першого
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Федорова В.М. про хід виконання заходів до 10
числа місяця наступного за звітнім кварталом.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти
на першого заступника міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Федорова В.М.
Міський голова
Ю.І. Гержов
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житлово – комунальній сфері.
9. Комунальним підприємствам «Водопостачання м.
Вознесенськ» (Палєй Н.І.), «Санітарна очистка міста»
(Вербицький О.А.), «Єдність» (Пілюга О.Г.), «Жилсервіс»
(Бочкарьова Г.О.)
а) розробити заходи, тематику та план проведення
«Днів відкритих дверей на підприємствах» у 2007 році;
б) розробити заходи та проводити періодичне
інформування громадськості про тарифи на послуги в розрізі
їх затрат (калькуляція), а також про послуги, які надаються.
10. Комунальним підприємствам «Єдність» (Пілюга
О.Г.) та «Жилсервіс» (Бочкарьова Г.О.)
а) розробити заходи та впровадити ведення
підприємствами особових карток на багатоповерхові будинки, в
яких би відображалася інформація про надходження квартирної
плати та фактично понесені затрати по будинку за рік. Також
впровадити інститут споживчого контролю, шляхом підписання
актів виконаних робіт по будинку уповноваженим від будинку.
Проводити щорічне інформування споживачів по особовим
карткам на будинок – про залишок або перевикористання коштів.
11. Комунальному підприємству «Водопостачання м.
Вознесенськ» (Палєй М.І.)
а) оприлюднити заходи по програмі «Питна вода»
серед широкої громадськості.
12. Управлінню житлово-комунального господарства
та капітального будівництва Вознесенської міської ради
(Котенко Л.П.)
а) розробити заходи та передбачити виділення коштів в
рамках Стратегічного плану у 2008 році на:
- реконструкцію ліній зовнішнього освітлення по
вулицях: Косовського, Лермонтова, Черняхівського та
Лисенко
- асфальтування доріг та тротуарів по вул.: Папаніна,
Вавилова, К Либкнехта, Перемоги, Крупской, тротуару по
вул. Синякова (від комунальної аптеки до вул.
Короленко), тротуару по вул. 60 років Жовтня (буд
18,20,22,24) тротуарів та переходів на 3 мікрорайоні, пров.
Нового та схилів міста;
40

3. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ
3.1 Громадська рада має право:
 Знайомитися з проектами рішень міської ради,
виконавчого комітету, а також з рішеннями
прийнятими у робочому порядку.
 Знайомитись з проектом бюджету міста на майбутній
рік та отримувати матеріали по бюджету міста.
 Виступати з ініціативами щодо розгляду важливих
питань формування бюджету міста та визначення
пріоритетних проблем громади.
3.2. Громадська рада зобов’язана:
 Дотримуватися вимог Конституції та законодавства
України.

4. СКЛАД ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ
4.1. До складу Громадської ради можуть залучатися
представники об’єднань громадян, благодійних фондів,
об’єднань
співвласників
багатоповерхових
будинків,
зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України,
активні мешканці міста, студенти, працівники підприємств,
установ та організацій та засобів масової інформації.
4.2. Для отримання членства у Громадській раді
подається до Громадської ради заява. Заява розглядається на
черговому засіданні Громадської ради, рішення приймається
шляхом відкритого голосування.
4.3. Кількість членів Громадської ради не обмежена.
4.4. Члени Громадської ради беруть участь в її роботі
на громадських засадах.
4.5. Припинення членства у Громадській раді
здійснюється на черговому засіданні за заявою та рішенням
Громадської ради. Члена Громадської ради може бути
виключено з її складу, якщо він не брав участі у трьох і
більше засіданнях Громадської ради без поважних причин.
4.6. Громадську раду очолює голова. Голова
обирається членами Громадської ради терміном на три роки.
Голова очолює роботу Громадської ради, скликає засідання,
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головує на них, вносить пропозиції до порядку денного та
розподіляє обов’язки між членами Громадської ради,
контролює діяльність секретаріату Громадської ради.
4.7. Голова Громадської ради має двох заступників зі
складу членів Громадської ради, які за його поданням
обираються на засіданні Громадської ради. У разі тимчасової
відсутності голови Громадської ради виконання його
обов’язків покладається на одного із заступників.
4.8. Голова Громадської ради та його заступники
представляють Громадську раду у відносинах з органами
державної влади, органами місцевого самоврядування,
об’єднаннями громадян та засобами масової інформації.
4.9. Член Громадської ради має право:
 вносити пропозиції щодо розгляду питань на засіданні
Громадської ради;
 брати участь у діяльності експертних робочих груп або
очолювати їх;
 ініціювати залучення фахівців відповідних галузей до
вивчення та вирішення питань, що розглядаються на
засіданнях Громадської ради;
 у випадку незгоди з прийнятим Громадською радою
рішенням викласти власну думку, що заноситься до
протоколу засідання Громадської ради.
4.10. Делегування повноважень члена Громадської ради не
допускається.
4.11. Організаційне та документальне забезпечення
діяльності Громадської ради покладається на секретаріат
Громадської ради з числа її членів, який очолює секретар
Громадської ради. Голова Громадської ради визначає склад
секретаріату Громадської ради та порядок його роботи.
4.12. Секретар Громадської ради зобов’язаний:
 інформувати членів Громадської ради про дату, час,
місце та порядок денний проведення засідання;
 забезпечувати членів Громадської ради необхідними
документами та інформаційними матеріалами, а також
організовувати проведення засідань Громадської ради;
 створювати умови для діяльності робочих та
експертних груп Громадської ради;
10

категоріям населення;
б) передбачити у Стратегічному плані заходи та кошти
на створення у 2008 р. притулку для бездомних громадян.
6. Відділ культури Вознесенської міської ради
(Тимкович Ю.І.)
а) розробити заходи та передбачити кошти в рамках
Стратегічного плану на проведення комп’ютеризації бібліотек
міста у 2008 році;
б) передбачити заходи та кошти в рамках
Стратегічного плану для переводу на автономне опалення
музичної школи у 2008 році;
в) розробити заходи та передбачити кошти в рамках
Стратегічного
плану
для
продовження
проведення
капітального ремонту музею ім. Кібрика у 2008 -2009 рр.;
г) розробити заходи, проект та передбачити кошти в
рамках Стратегічного плану для спорудження в парку ім.
Островського експозиції на тему «Епоха Катерини ІІ»
7. Фінансове управління Вознесенської міської ради
(Москаленко В.В.)
а) розробити заходи та здійснювати періодичне
інформування жителів міста про хід виконання бюджету;
б) забезпечити вільний доступ жителів міста до
бюджетної інформації шляхом розміщення рішення про
бюджет та звітів про його виконання в місцевій бібліотеці, а
також стислої інформації про бюджет на сайті міста;
в) ініціювати проведення аудиту роботи благодійних
фондів при дитячих садочках та школах у 2007 році.
8. Заступнику міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Горбовій В.І.
а)
провести
аналіз
ефективності
реалізації
Стратегічного плану розвитку житлово – комунального
господарства м. Вознесенська на 2004-2010 рр., в разі потреби
внести зміни та доповнення. Презентувати результати виконання
Стратегічного плану та запропоновані зміни на громадських
слуханнях.
б) врахувати можливість та розробити заходи по
залученню коштів Муніципальної програми врядування та
сталого розвитку (програми ООН) для фінансування проектів в
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д) розробити заходи по створенню в місті
інформаційно-консультативного центру для ОСББ.
2. Відділ освіти Вознесенської міської ради (Кісільова
С.В.):
а) передбачити в шкільних програмах на 2007 р.
можливість проведення тематичних уроків: «Діяльність
органів місцевого самоврядування», «Житлово-комунальне
господарство», «Бюджетна система та бюджетна політика»,
«Місто мого дитинства» та інших;
б) передбачити в планах на 2008 рік виділення коштів
на будівництво їдальні та заміну вікон в гімназії №1;
в) в 2007 році розробити та передати на розгляд міської
ради, спільну з благодійними фондами шкіл та дитячих
садочків «Програму розвитку освіти в місті» відповідно до
Розпорядження Кабміну №396 від 12.07.06р «Про схвалення
концепції державної програми розвитку освіти на 20062010рр.».
3. Відділ фізичної культури, спорту та туризму
Вознесенської міської ради (Аверков В.І.) у 2007 році
розробити кошторис та підготувати клопотання
щодо
виділення коштів на будівництво спортивних майданчиків на
базі ЗОШ №4, №3, №6.
4. Комунальній установі «Вознесенська центральна
районна лікарня» (Гоменюк Н.А.)
а) передбачити у Стратегічному плані економічного
розвитку міста «Вознесенськ 2010» (далі стратегічному
плані) заходи та кошти на облаштування міського моргу з
ритуальним залом та придбання холодильних камер у 2008р;
б) здійснити проведення, в рамках коштів
запланованих в бюджет на 2007 р., реконструкцію ВІЛлабораторії, а також розробити заходи по залученню
додаткового фінансування в рамках Муніципальної програми
врядування та сталого розвитку.
5.Управління праці та соціального захисту населення
Вознесенської міської ради (Маймескул А.С.)
а) проводити в місцевій газеті «День за Днем»
періодичне інформування мешканців міста
стосовно
механізму та обсягів надання пільг та субсидій пільговим

5.1. Організаційними формами роботи Громадської
ради є її засідання та засідання утворених Громадською
радою робочих і експертних груп, які проводяться за
потребою.
5.2. Громадська рада діє згідно з планом роботи і
проводить свої засідання за потребою, але не менше ніж один
раз на квартал.
5.3. Засідання Громадської ради є легітимним, якщо на
ньому присутні не менш як дві третини її членів.
5.4. Рішення Громадської ради вважається прийнятим,
якщо воно приймається відкритим голосуванням простою
більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого
на
засіданні.
Рішення
Громадської
ради
мають
рекомендаційний характер і подаються на розгляд міському
голові, членам постійних депутатських комісій та
фінансовому управлінню Вознесенської міської ради для
врахування в роботі.
5.5. Результати обговорення розглянутих питань
оформляються рішеннями Громадської ради і протоколами,
які готуються не пізніше, ніж у триденний термін від дня
проведення засідання і підписуються особою, яка вела
засідання Громадської ради, та секретарем Громадської ради.
5.6. Члени Громадської ради здійснюють свої
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організовувати ведення діловодства Громадської ради
та листування з питань її діяльності згідно з чинним
законодавством;
організовувати висвітлення діяльності Громадської
ради в засобах масової інформації;
забезпечувати одержання в установленому порядку від
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування, закладів, установ, підприємств і
організацій інформації, матеріалів та документів,
необхідних для виконання покладених на Громадську
раду завдань.



5. ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

повноваження,
передбачені
цим
Положенням.
Для
забезпечення виконання завдань Громадська рада може
створювати робочі та експертні групи з вивчення та
підготовки до розгляду Громадською радою питань,
віднесених до її компетенції.
5.7. Рішення про утворення та припинення діяльності
робочих та експертних груп, затвердження їх складу
приймаються Громадською радою.
5.8. Для отримання консультацій та проведення
експертизи документів Громадська рада має право залучати
на громадських засадах (за згодою) державних службовців,
посадових осіб органів місцевого самоврядування , наукових
працівників та інших фахівців.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Положення про Громадську раду набирає чинності з
дня його затвердження рішенням виконавчого комітету
міської ради.
Секретар виконавчого
комітету міської ради

Ю.І. Балашов

Україна!

ВОЗНЕСЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 16.02.07 № 22

м. Вознесенськ

Про розгляд та врахування
пропозицій від громадськості
за результатами проведення
громадських бюджетних
слухань
З метою врахування потреб та пропозицій жителів
міста Вознесенська при формуванні та розподілі бюджетних
коштів у поточному та
наступних бюджетних роках,
відповідно до Протоколу
проведення громадських
бюджетних слухань від 4.01.07р., керуючись п.3 ст. 13 та
ст.40, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», виконавчий комітет міської ради

1. Відділ з питань

Вирішив
внутрішньої політики (Зелінська

Т.Л.):
а) розробити графік та тематику зустрічей з головами
квартальних,
вуличних
комітетів,
щодо
вирішення
проблемних питань районів у 2007 р.;
б) розробити та передати на розгляд міський раді
Програму розвитку органів самоорганізації міста у 2007 р.;
в) розробити заходи та провести конкурс на кращий
вуличний комітет у 2007 р.;
г) здійснити щомісячний випуск інформаційного
бюлетеня
з
аналізом
роботи
органів
місцевого
самоврядування;
12
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2. Чи доступною та зрозумілою була для Вас
інформація про бюджет міста?
Так
Ні
Частково
3. Чи вважаєте Ви, що міська рада ефективно
витрачає бюджетні кошти?
Так
Ні
Частково
4. На Вашу думку, формування та використання
бюджетних коштів в місті відбувається прозоро з
врахуванням думки та потреб громадськості?
Так
Ні
Частково
5. У якій формі Ви хотіли б приймати участь у
бюджетному процесі в місті?
Ознайомитись з бюджетом в місцевій газеті
Приймати участь у громадських слуханнях з питань
бюджету
Приймати участь у роботі громадської бюджетної ради
Направляти свої пропозиції стосовно використання
бюджетних коштів до міської ради
Інше
_____________________________________________________
___
4. Чи Ви раніше брали участь у громадських
слуханнях?
Так
Ні

Дякуємо вам за допомогу
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Склад громадської бюджетної ради
№

ФІО

Контакти

1

Астахова Наталия Михаловна

4-28-58

2

Аверкова Вікторія Вікторівна

3-22-50

3

Андрухова Наталія Ігорівна

4

Антонюк Наталія Євгенівна

4-49-18

5

Арташ Алексій Михайлович

4-09-82

6

Губарева Світлана Євгенівна

80502843229

7

Гуртова Юлія Ігорівна

4-25-01

8

Заїка Олександр Анатолійович

4-25-01

9

Здовбель Тетяна Олегівна

3-21-76

10

Кобилянський Богдан Дмитрович

5-34-44,
80973081351

11

Ковальов Сергей Федорович

12

Коробченко Володимир Миколайович

3-78-52

13

Косова Олена Вадимівна

4-01-00р

14

Лагерній Юрій Дмитрович

3-23-72

15

Лагода Наталія Миколаївна

80962226995

16

Москаленко Ігор Миколайович

3-71-76

17

Мустафіна Надія Михайлівна

80679361998

18

Новосадова Тетяна Петрівна

5-44-20

19

Попова Олена Леонідівна

4-34-66

20

Ріпушевська Вікторія Миколаївна

4-47-17

21

Синяков Ігор Валерійович

80661360610

22

Швидка Людмила Леонідівна

4-35-36
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УКРАЇНА
ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 26.12.06 № 202-р
Про заходи щодо організації
громадських бюджетних слухань
Відповідно до ст. 2.6.2 Статуту територіальної громади, п.
20 ст. 42 Закону України «про місцеве самоврядування в
Україні» з метою організації громадських бюджетних
слухань:
1. Затвердити заходи та календарний план робіт щодо
підготовки
громадських
бюджетних
слухань
(додається).
2. Призначити громадські бюджетні слухання на 04 січня
2007 року о 10:00 годині в приміщенні міського
будинку культури.

3. Доручити виступити з доповіддю про стан розвитку
міста та напрямки бюджетної політики та бюджетною
доповіддю на слуханнях:
- міському голові - Гержову Ю.І.
- першому заступнику міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради - Федорову В.М.
- начальнику фінансового управління Вознесенської
міської ради - Москаленко В.В
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молоді про бюджетний процес та бюджет міста.
66. Інформувати громадськість міста про розроблені та
затверджені міські програми, які фінансуються за
рахунок бюджетних коштів.
67. Розробити та прийняти на рівні міської ради «Бюджетний
регламент».
Забезпечити вільний доступ громадськості дол.
Бюджетної інформації, шляхом розміщення рішення
про бюджет міста та звітів про його виконання в
місцевій бібліотеці, а також стислу інформацію про
бюджет на сайті міста.
Виконавчий директор

Аверкова В.В

АНКЕТА
Шановні учасники громадських слухань!
ГО
«Агентство
економічного
розвитку
м.
Вознесенська» спільно з Вознесенською міською радою
проводить опитування мешканців міста стосовно їх участі у
бюджетному процесі. Дане опитування здійснюється в рамках
проекту «Прозорий бюджет» при фінансовій підтримці «
Мережі громадянської дії в Україні» (UCAN), що
впроваджується Інститутом сталих спільнот, США та за
підтримки народу Сполучених Штатів Америки отриманої
через Агентство Сполучених Штатів з Міжнародного
розвитку (USAID.
Прочитайте питання, оберіть варіант, що співпадає з
Вашою думкою та позначте його. Наперед вдячні Вам за
участь в опитуванні.
1. З яких джерел Ви дізналися про ці громадські
слухання?
Газета День за Днем
Радіо
Листівки в маршрутках
Від знайомих
Інше________________________________________
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тематичних занять присвячених інформуванню: про
діяльність органів місцевого самоврядування, житлово комунальне господарство, питання бюджетування та
розвитку міста.
55. Провести аналіз ефективності реалізації Стратегічного
плану розвитку житлово – комунального господарства м.
Вознесенська на 2004-2010 рр., в разі потреби внести
зміни та доповнення. Презентувати результати виконання
Стратегічного плану та запропоновані зміни
на
громадських слуханнях.
56. Врахувати можливість та розробити заходи по залученню
коштів Муніципальної програми врядування та сталого
розвитку (програми ООН) для фінансування проектів в
житлово – комунальній сфері.
57. Створити в місті інформаційно – консультативний центр
для ОСББ.
58. Проводити дні відкритих дверей на комунальних
підприємствах міста.
59. Провести реконструкцію діючих кладовищ.
60. Розробити та оприлюднити довгострокову програму
освітлення м. Вознесенська.
61. Впровадити ведення підприємствами по обслуговуванню
житла особових карток на багатоповерхові будинки, в
яких би відображалася інформація про надходження
квартирної плати та фактичні понесені затрати по будинку
за рік. Також впровадити інститут споживчого контролю,
шляхом підписання актів виконаних робіт по будинку
уповноваженим від будинку. Проводити щорічне
інформування споживачів по особовим карткам на
будинок – про залишок або перевикористання коштів.
62. Проводити інформування громадськості про ставки
тарифів на основні види комунальних послуг в розрізі їх
затрат (калькуляція).
63. Розробити, затвердити та оприлюднити довгострокову
Програму водопостачання міста Вознесенська.
64. Розробити та затвердити на рівні міської ради Положення
про стягнення податку з власників собак.
65. Здійснювати періодичне інформування учнівської
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4. Виконавчому директору
Вознесенської міської
громадської організації «Агентство економічного
розвитку м. Вознесенська» Аверковій В.В. забезпечити
підготовку матеріалів до бюджетних слухань, їх
організацію, залучення громадськості на слухання,
висвітлення слухань у ЗМІ, а також сприяння
підготовці співдоповідей представників громадської
бюджетної ради .
5. Протокол бюджетних слухань розглянути на засіданні
виконавчого комітету міської ради.

Міський голова

Гержов Ю.І.
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Додаток
до розпорядження
міського голови
№ 202-р від 26.12.06

Заходи та календарний план робіт щодо
підготовки громадських
бюджетних слухань
Найменування заходу
Підготовка бюджетної
доповіді

Підготовка презентації
по проекту бюджету на
2007 р.
Технічне забезпечення
проведення заходу
(ноутбук, диапроектор)
Повідомлення
населення про
бюджетні слухання
(оголошення в газеті та
на радіо, листівки в
маршрутках,
телефонограми та
особисті запрошення)
Підготовка залу для
проведення слухань.
Забезпечення залу
засобами зв’язку
Забезпечення
учасників громадських
слухань роздатковими
матеріалами
Забезпечення
громадського порядку

Термін
виконання
з
25.12.2006р.
по
03.01.2007р.
03.01.07 р.

04.01.2007р.

з
25.12.2006р.
по
03.01.2007
р.

03.01.2007р.

Відповідальна
особа
Начальник
фінансового
управління
Москаленко В.В.
Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.
Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.В
Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.В.,
начальник відділу
внутрішньої
політики Зелінська
Т.Л.
Директор міського
будинку культури
Сорокин Ю.В.

04.01.07 р.

Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.В
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04.01.2007р.

Начальник КП
«Правопорядок» -

36. Здійснити комп’ютеризацію всіх шкіл міста.
37. Виділити кошти на обладнання територій прилеглих
до учбових закладів (асфальтування , освітлення і т.д.)
38. В повному об’ємі фінансувати позакласну роботу,
повернути в школу посаду педагога-організатора та в
штатні розписи дитячих закладів посаду психолога.
39. Передбачити керівникам учбових закладів надбавки та
педпрацівникам премію у розмірі 100%.
40. Виділяти більше коштів на грейдерування вулиць
особливо віддалених від центру (район МРЕО).
41. Розробити схему перебудови центральної частини
міста (перебудова старих будинків).
42. Розглянути можливість добудови 2-гоповерху над
молочним і м’ясним корпусом.
43. В парку Островського біля Ротонди побудувати
експозицію на тему «Епоха Катерини ІІ).
44. Передбачити в бюджеті кошти на проведення
капітального ремонту та технічного переоснащення ВІЛ –
лабораторії.
45. Передбачити в бюджеті кошти на створення притулку для
бездомних громадян.
46. Проводити періодичне інформування громадян про
механізми та розміри надання пільг та субсидій.
47. Здійснити перевод на автономне опалення музичної
школи.
48. Передбачити в бюджеті кошти для ремонту виставкової
зали в музеї ім.. Кібрика.
49. Передбачити в бюджеті кошти для будівництва та
технічного оснащення трьох спортивних майданчиків під
відкритим небом на території шкіл: № 4,3,6.
50. Виділення коштів для будівництва їдальні в гімназії №1.
51. Виділення бюджетних коштів для заміни вікон в гімназії
№1.
52. Провести аудит роботи благодійних фондів при дитячих
садочках та школах.
53. Розробити та затвердити спільну з благодійними фондами
програму «Реформування освіти в місті».
54. Передбачити в шкільних планах проведення уроків та
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16. Розпочати роздільний збір сміття.
17. Підвищити заробітну плату працівникам бюджетних
установ.
18. Збільшити кількість комунальних підприємств.
19. Зменшити оплату послуг радіомовлення.
20. Виділити кошти з міського бюджету на утримання
шкільних гуртків.
21. Збільшити видатки на освіту з 30% до 32%, за рахунок
зменшення коштів на утримання органів місцевого
самоврядування на 2%.
22. Виділяти більше коштів на утримання спортивної
школи.
23. Виділити кошти на спорудження
тимчасового
переходу під час дощу по вул. Леніна.
24. Збільшити обсяг виділених коштів на капітальний
ремонт житлових будинків.
25. Здійснювати в місті будівництво спортивних
майданчиків.
26. Виділити кошти на облаштування міського моргу з
ритуальним залом. Особливо придбання холодильних
камер.
27. Реконструкція водопровідної мережі провулку
8
Березня.
28. Збільшити виділення коштів на санітарну очистку
міста, екологічні заходи, охорону навколишнього
середовища.
29. Здійснити виділення коштів на будівництво басейну.
30. Відкрити на 3 мікрорайоні спортивну секцію та
танцювальний гурток.
31. В газеті «День за Днем» щоквартально висвітлювати
аналіз виконання бюджету.
32. Побудувати міст через річку Мертвовід з’єднавши
вулицю Островського з вул. Леніна.
33. Будівництво об’їзної дороги.
34. Заборонити продаж спиртних напоїв, сигарет та
розміщення гральних автоматів в районі учбових
закладів
35. Фінансувати галузь освіти в 100% розмірі.
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Забезпечення
громадського порядку

04.01.2007р.

Забезпечення
протоколювання та
стенографування.

04.01.2007р.

Забезпечення
учасників
індивідуальними
анкетами. Збір
пропозицій.
Передача записок із
залу до головуючого
під час слухань

04.01.07 р.

Висвітлення
результатів
громадських слухань в
ЗМІ.

04.01.07 р. 20.01.07 р.

04.01.2007р.

Секретар виконавчого
комітету міської ради

Начальник КП
«Правопорядок» Бондар Ю.В.
Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.В,
начальник
загального відділу
Охрімчук Н.А.
Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.В

Начальник відділу
внутрішньої
політики Зелінська
Т.Л
Виконавчий
директор ГО «АЕР»
Аверкова В.В

Балашов Ю.І.
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4 січня 2007 року - Громадські бюджетні слухання

За результатами аналізу зібраних 286 анкет від учасників
громадських слухань надійшло 67 пропозицій та
зауважень до проекту бюджету 2007 та міської бюджетної
політики:
1. Здійснення асфальтування доріг та тротуарів по
вулицям: Папаніна, Вавилова, К Либкнехта, Перемоги,
Крупской, тротуару по вул. Синякова (від комунальної
аптеки до вул. Короленко), тротуару по вул. 60 років
Жовтня (буд 18,20,22,24) тротуарів та переходів на 3
мікрорайоні, пров. Нового та схилів міста.
2. Обладнання пляжу на озері Пісчаному.
3. Виділення бюджетних коштів на утримання вуличних
комітетів. Розробка міської програми. Сприяння роботі
органів самоорганізації населення.
4. Організація конкурсу на кращий вуличний комітет з
фінансовим заохоченням.
5. Випуск щомісячних інформаційних бюлетенів з
аналізом діяльності органів місцевого самоврядування.
6. Проведення комп’ютеризації бібліотек міста.
7. Зовнішнє освітлення по вулицям: Папаніна , Лисенко,
Черняхівського, Лермонтова.
8. Встановлення контейнерів для збору сміття по вул.
Папаніна та вул. Крупской.
9. Оплата інформаційних послуг газет і телебачення
міста по висвітленню роботи виконкому та міської
ради.
10. Збільшити збір за парковку автомобілів та ринковий
збір.
11. Облаштувати ( тротуарні доріжки, освітлення, клумби,
вирізати сухостій) в: сквері Ворошилова, парку
Горького, парку 1 Травня, сквері Будівельників та
сквері Незалежності.
12. Облаштувати набережну на р. Мертвовід – зробити її
зоною відпочинку.
13. Продовжити розчистку русла р. Мертвовід, відновити
річкове сполучення з м. Миколаєвом.
14. Відкрити в місті філію центру дитячого мистецтва.
15. Ввести в 1-4 класах урок «Місто мого дитинства».
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Круглий стіл - «Проект бюджету м. Вознесенська
на 2007 р.: доходи та видатки»

У якій формі Ви хотіли б приймати участь у
бюджетному процесі в місті
Направляти
свої
пропозиції
стосовно
використанн
я бюджетних
коштів до
міської ради
12%

Ознайомитись з
бюджетом в
місцевій газеті
41%

Інше
1%

Приймати
участь у
громадських
слуханнях з
питань
бюджету
31%

Приймати
участь у
роботі
громадської
бюджетної
ради
15%

Збір пропозицій від учасників громадських слухань

Чи Ви раніше брали участь у громадських
слуханнях?

Так
46%
Ні
54%

Семінар-тренінг – «Бюджет очима дітей»
30
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Протокол
проведення громадських бюджетних слухань
4 січня 2007 р.

м. Вознесенськ

Присутні 384 особи
Голова громадських слухань: Гержов Юрій
Іванович
Секретар громадських слухань: Аверкова Вікторія
Вікторівна
Присутні: голови вуличних, квартальних комітетів і
об'єднань
співвласників
багатоповерхових
будинків,
представники громадських організацій, благодійних фондів,
політичних партій, депутати міської ради, керівники та
спеціалісти відділів та управлінь виконавчого комітету,
керівники комунальних підприємств, директори шкіл та
дошкільних навчальних закладів, члени громадських рад та
активні жителі міста.
Порядок денний
1.
Відкриття громадських бюджетних слухань,
вступне слово міського голови Гержова Ю.І.
2.
Вибори голови, секретаря, президії та
лічильної комісії.
3.
Виступ першого заступника міського голови
Федорова В.М. «Програма соціально-економічного
розвитку м. Вознесенська на 2007 р.»
4.
Бюджетна доповідь начальника фінансового
управління Москаленко В.В. «Основні показники
міського бюджету на 2007 р.: доходи та видатки».
5.
Виступи учасників слухань (запитання,
коментарі, пропозиції).
6.
Підбиття підсумків громадських слухань,
прийняття резолюції.

Навашудумку, формуваннятавикористання
бюджетнихкоштів вмісті відбуваетьсяпрозоро з
врахуваннямдумкитапотребгромадськості
Частково
33%

Так
57%

Ні
10%

На питання: «У якій формі ви б хотіли приймати
участь у бюджетному процесі?» - 41% опитаних відповіли, що
вони хотіли б ознайомитись з бюджетом у міський газеті, 31%
виявили бажання приймати участь у громадських слуханнях з
питань бюджету, приймати участь у роботі громадської
бюджетної ради виявили бажання 15% опитаних та 12%
вважають, що зможуть підвищити ефективність бюджетного
процесу шляхом направлення своїх пропозицій стосовно
використання бюджетних коштів до міської ради.

1. СЛУХАЛИ
Гержова Юрія Івановича, який проінформував
учасників громадських слухань про хід бюджетного процесу
в місті та основні напрямки бюджетної політики на 2007.
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ЧивважаєтеВищоміськарадаефективно
витрачаєбюджетні кошти?
Частково
39%
Так
57%

Особливу увагу в своїй доповіді міський голова приділив
співпраці Вознесенської міської ради з громадською
організацією «Агентство економічного розвитку міста» в
рамках проекту Прозорий бюджет», який реалізовується при
фінансовій підтримці проекту "Мережа громадянської дії в
Україні" (UCAN). За словами Юрія Івановича – «Завдяки
співпраці в рамках проекту нам вдалося зробити бюджетний
процес відкритим, прозорим та зрозумілим для його
учасників (депутатів, членів громадської бюджетної ради,
жителів міста), а також зібрати і врахувати пропозиції від
громадськості при розподілі бюджетних коштів у 2007р.»
2. СЛУХАЛИ

Ні
4%
Формування та використання бюджетних коштів в
місті відбувається прозоро та з врахуванням думки та потреб
громадськості – так вважають 57% респондентів, 33% вважають, що цей процес відбувається лише частково з
врахуванням думки та потреб громадськості і 10% опитаних
стверджують, що формування та розподіл бюджетних коштів
відбувається без врахування думки та потреб громадськості.
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Волкова
Олександра
Володимировича,
який
запропонував обрати головою громадських бюджетних
слухань – Гержова Ю.І. (міського голову), секретарем –
Аверкову В.В. (члена громадської бюджетної ради),
сформувати президію у складі: Гержов Ю.І., Федоров В.М.
(перший заступник міського голови), Волков О.В. (секретар
ради), Москаленко В.В. (начальник фінансового управління)
та Аверкова В.В. Обрати лічильну комісію у наступному
складі: голова - Волков О.В., члени: – Москаленко В.В.,
Федоров В.М.
Голосували відкритим голосуванням:
За – 384, проти – 0, утрималось – 0.
ВИРІШИЛИ:
Обрати
головою
громадських
бюджетних слухань – Гержова Ю.І. (міського голову),
секретарем – Аверкову В.В. (члена громадської бюджетної
ради), сформувати президію у складі: Гержов Ю.І., Федоров
В.М. (перший заступник міського голови), Волков О.В.
(секретар ради), Москаленко В.В. (начальник фінансового
управління) та Аверкова В.В. Обрати лічильну комісію у
наступному складі: голова - Волков О.В., члени: –
Москаленко В.В., Федоров В.М.

21

2. СЛУХАЛИ
Федорова Василя Михайловича, який доповів про
основні напрямки «Програми соціально – економічного
розвитку м. Вознесенська на 2007 р.» (доповідь додається)

зрозумілою, це свідчить про доступність викладення
бюджетного матеріалу, застосування передових технологій та
забезпечення учасників індивідуальними роздатковими
матеріалами про бюджет міста.
-проте частина громадян – це 2% опитуваних
вважають, що інформація про міський бюджет була
незрозумілою.

3. СЛУХАЛИ
Москаленко Валентину Володимирівну – начальника
фінансового управління, яка доповіла, що згідно проекту
бюджету на 2007 рік доходи міського бюджету складуть 56
668,2 тис. грн., у тому числі доходи загального фонду – 52
858,2 тис. грн або 93% доходів міського бюджету, доходи
спеціального фонду 3 810,0 тис. грн. – 7% . Доходи бюджету
розвитку складуть 1 600 тис. грн. Розподіл доходів міського
бюджету по галузях в 2007 році планується наступним чином:
- Освіта – 16 673,2 тис. грн. - 30%.
- Соціальний захист – 16 084 тис. грн. - 28%.
- Охорона здоров'я – 13 544 тис. грн. - 24%.
- Органи місцевого самоврядування – 3 842 тис. грн. - 7%.
- Житлово-комунальне господарство – 2 965 тис. грн. - 5%
- Культура і мистецтво – 1 631тис. грн. - 3%
- Фізкультура і спорт – 626 тис. грн. - 1%
- Інші витрати – 1303 тис. грн. - 2%
У структурі витрат міського бюджету на 2007 рік
заробітна плата має питому вагу 49%, поточні видатки –
40%, капітальні видатки – 6% і оплата комунальних послуг і
енергоносіїв – 5%. В ході презентації також була доведена до
відома жителів міста детальна інформація по капітальних
видатках в розрізі галузей: освіта (капітальні видатки -305,0
тис.грн.), культура і мистецтво (221,0 тис.грн), охорона
здоров'я ( 347,0 тис.грн.), фізична культура і спорт (146,0
тис.грн.) і житлово – комунальне господарство ( 2 965,0
тис.грн).
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ЧидоступноютазрозумілоюбуладляВас
інформаціяпробюджет?
Частково
16%
Ні
2%

Так
82%

Щодо ефективності витрачання бюджетних коштів
ситуація склалась наступним чином: 57% респондентів
вважають, що кошти витрачаються ефективно, 39% вважають, що кошти використовуються не зовсім ефективно і
4% опитаних відзначають, що міська рада неефективно
витрачає бюджетні кошти.
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радіостанції «Імідж» (3 рази в день з 28.12.06 – 4.01.07),
листівок в маршрутних автобусах та шляхом передачі
телефонограм.
Як показало опитування,
найбільш
ефективною та доступною була інформація в газеті «День за
Днем» - з оголошення в газеті про бюджетні слухання
дізнались – 45% учасників слухань, приблизно однакова
кількість респондентів отримала інформацію через листівки
та радіо 6% та 8% відповідно, 10% опитаних дізналися про
громадські слухання від знайомих та 31% опитаних - з інших
джерел, таких як: телефонограми, повідомлення на роботі та
інше.

4. СЛУХАЛИ

Переважна більшість опитаних респондентів, а саме
-82% вважають, що інформація про бюджет міста 2007
була доступною та зрозумілою
-для 16% опитаних інформація була частково

Учасників громадських слухань та членів громадської
бюджетної ради, які внесли наступні пропозиції:
1. Провести реконструкцію ліній зовнішнього
освітлення по вул. Папаніна.
2. Передбачити будівництво крематорію в м.
Вознесенську.
3. Передбачити виділення земельної ділянки під нове
кладовище.
4. Провести реконструкцію та закриття центрального
кладовища.
5. Провести асфальтування та реконструкцію ліній
зовнішнього освітлення по вул. Косовського.
6. Завершити реконструкцію ліній зовнішнього
освітлення по вул. Лермонтова.
7. Провести реконструкцію водогону, який проходить
на території Лагерського кладовища.
8. Проводити регулярні засідання з головами
вуличних комітетів з питань інформування про хід
освоєння
бюджетних
коштів виділених
на
вирішення наболілих проблем районів та збору
пропозицій на наступний рік.
9. Провести встановленні індивідуальних ліхтарів по
заявам мешканців на вул. Папаніна та пров.
Молодіжний.
10. Надати роз’яснення стосовно механізму та обсягів
надання пільг та субсидій пільговим категоріям
населення в місцевій газеті «День за Днем».
11. Забезпечити радіотрансляцію на території міста.
12. Здійснити
реконструкцію ліній зовнішнього
освітлення по вул. Черняховського та вул. Лисенко.
13. Включити
в
програму
водопостачання
реконструкцію водопровідних мереж по вул.
Вознесенській та пров. 8 Березня.
14. Провести реконструкцій тротуарних доріжок в
місті.
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Зякихджерел Видізналися проці
громадські слухання
Інше
31%

Радіо
8%

Відзнайомих
10%
Газета Деньза
Днем
45%

Листівки в
маршрутках
6%

15. Здійснити будівництво пішохідного мосту через
річку Мертвовід в районі харчосмакової фабрики.

Додаток до
протоколу громадських
слухань від 4 січня 2007 р.

5. СЛУХАЛИ
Міського голову Гержова Ю.І., який проінформував
присутніх, що під час громадських слухань були роздані
індивідуальні анкети, за результатами розгляду анкет буде
сформований звіт до якого увійдуть усі письмові пропозиції.
Звіт додається до протоколу та буде розглянутий разом з
протоколом на засіданні виконавчого комітету Вознесенської
міської ради. Також міський голова запропонував передати на
розгляд сесії міської ради вищезазначені пропозиції та за
результатами громадського обговорення проекту бюджету на
2007 р. та погодити запропонований проект та передати його
на розгляд та затвердження сесії міської ради.
Голосували відкритим голосуванням:
За – 384, проти – 0, утрималось – 0.
ВИРІШИЛИ: Схвалити та передати на розгляд та
затвердження сесії міської ради проект бюджету на 2007 р. та
пропозиції від громадськості.
Голова громадських слухань

Секретар громадських слухань
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Гержов Ю.І.

Аверкова В.В.

Звіт за результатами анкетування учасників
громадських слухань
«Формування міського бюджету на 2007 рік:
доходи та видатки»
Вознесенською міською громадською організацією
«Агентство економічного розвитку м. Вознесенськ» було
проведене анкетування учасників громадських слухань
«Формування міського бюджету на 2007 рік: доходи та
видатки», що здійснювалось в рамках реалізації проекту
«Прозорий бюджет» при фінансовій підтримці проекту
"Мережа громадянської дії в Україні" (UCAN), що
впроваджується Інститутом сталих спільнот.
Метою проведення анкетування було:
- визначення думки громадськості стосовно прозорості
формування
міського
бюджету,
ефективності
та
раціональності використання бюджетних коштів органами
місцевого самоврядування. В ході анкетування, також
проводився збір письмових пропозицій та зауважень від
учасників громадських слухань стосовно формування
бюджету міста, пошуку шляхів наповнення дохідної частини
міського бюджету та більш ефективного його розподілу та
використання.
Вході анкетування було розповсюджено 386 анкет з
яких повернулося 286 анкет, що складає 75 % від загальної
кількості розповсюджених анкет. За результати анкетування
було зібрано 67 письмових пропозицій та зауважень до
проекту міського бюджету на 2007 р. та бюджетної політики
взагалі.
Інформація
про
громадські
слухання
розповсюджувалась шляхом розміщення: об’яви в місцевій
газеті «День за Днем» (27 грудня 2006 р.), трансляції на
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