Контроль за публічними коштами на Вінниччині: чи
готова влада та чи зможуть громадяни?
28 липня 2014 р. у приміщенні Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з
громадськістю Вінницької ОДА представники громадської ініціативи «За відкритість
використання публічних коштів» спільно з представниками місцевої влади говорили про
актуальність контролю за виконанням бюджетів.
Експерт «Центру політичних студій та аналітики» Сергій Карелін окреслив основні етапи
та завдання проекту. «На першому етапі проекту є потужна адвокаті-кампанія щодо
прийняття у другому читанні законопроекту № 2012а «Про відкритість використання
публічних коштів». Він розглядатиметься уже 12-15 серпня Верховною Радою» повідомив експерт.
На Вінниччині проект виконуватиме громадська організація «Філософія Серця», яка за
тиждень зібрала коментарі 5 народних депутатів Вінниччини про необхідність і
пріоритетність забезпечення прозорості використання бюджетних коштів. «У Вінницькій
області проект працюватиме в Козятині і Хмільнику, на рівні області та обласного центру.
Основною метою проекту є розробка програмного забезпечення, завдяки якому всі
документи, що стосуються планування та використання бюджетів, будуть об’єднані та
підготовлені в зрозумілій для громадян формі» - розповіла Юлія Грига, голова ГО
«Філософія Серця». Вона також презентувала присутнім «Громадський бюджет м. Одеса»,
який вже запрацював в сусідній області та активно використовується місцевими
активістами.
За словами Ігора Вернигора, голова комісії з питань соціально-економічного розвитку,
бюджету та фінансів Вінницької обласної ради всі документи розміщені на сайті і з ним
може ознайомитись будь-який бажаючий. Профільна комісія також відкрита в своїй
роботі для громадян. А директорка фін департаменту Вінницької міськради Наталія
Луценко наголосила, що дуже важливо спонукати громадян приймати активну участь в
обговоренні бюджету від прийняття до витрачання. «Щороку в березні місяці міська рад
проводить публічне обговорення бюджету. Але для нас важливо, щоб подана нами
інформація була зрозумілою для людей» - зазначила пані Наталія.
Додаткова інформація
З січня 2014 року стартував проект «Створення і впровадження державної системи
контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних
студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональними
партнерами обрано 4 області, в тому числі Вінницьку область.
Проект «Створення і впровадження державної системи контролю за коштами «Відкритий
бюджет» включає в себе три компоненти: діяльності з адвокатування прийняття
законопроекту № 2012а «Про відкритість використання публічних коштів», розробка та
впровадження моніторингової системи за використанням бюджетних коштів
«Громадський бюджет» у виконавчих органах 4 пілотних регіонів та моніторинг
діяльності в галузі державних закупівель.

