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1. Description
1.1.

Name of Coordinator of the grant contract: Centre for Political Studies and Analysis “Eidos”

1.2.

Name and title of the Contact person: Tarnay Volodymyr

1.3.

Name of Beneficiary(ies) and affiliated entity(ies) in the Action:

1.4.



NGO “Centre for Political Studies and Analysis “Eidos” – Coordinator;



NGO “Philosophy of the Heart” – Co-beneficiary;



NGO “Centre of Civic Advocacy” – Co-beneficiary;



Kherson regional NGO “Agency of Citizen Journalism “MOST” – Co-beneficiary;



Sumy regional NGO “Bureau of Politics Analysis” – Co-beneficiary;

Title of the Action: Creation and Implementation of Public Funds Utilization Monitoring
System "Open Budget"

1.5.

Contract number: 2013/333-651

1.6.

Start date and end date of the reporting period: 16.01.2014-14.07.2016

1.7.

Target country(ies) or region(s): Country – Ukraine; L’viv, Kherson, Vinnitsa & Sumy Regions

1.8.

Final beneficiaries &/or target groups (if different):
NGO activists & mass media journalists
Local authorities & Civil servants
Taxpayers

1.9.

Country(ies) in which the activities take place (if different from 1.7):

The CPSA “EIDOS” Team
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2. Assessment of implementation of Action activities
2.1. Executive summary of the Action
Please give a global overview of the Action’s implementation for the reporting period (no more than ½
page)
Open Budget project managed to put the open spending topic on the main agenda of the country. During
the project we established connections with the OECD, World Bank, UNDP, International Budget
Partnership, GIFT, - organizations, Office of the President of Ukraine, Members of Parliament, Cabinet
of Ministers, Ministry of Finance, Ministry of Economy & Trade, Ministry of Infrastructure, more than
40 local councils.
Key activities were concentrated on such topics as: advocacy of the Draft of the law “On Open
Spending”1, development of “Open Budget” software & control over public procurements.
As a result of advocacy activities the Draft of the Law was adopted by the Parliament. On the basis of the
Law the web-portal www.spending.gov.ua was developed by the Ministry of Finance. Starting from late
2015, first time in the history, transactions of state treasury have become public, providing real tool for
fighting corruption. Journalist audience already published hundreds of violations detected.
Implementation of the Law has given the avalanche effect to the changes in legislation like amendments
to the Law on open data, opening of real estate and movable property registers, implementation of
Prozorro system2. It opened new possibility to develop integration mechanisms between E-date &
Prozorro hardware & software. On the basis of integrated data bases, a state risk-management system can
evolve. One more essential result of the Project is that project team in cooperation with E-data team has
developed the Transparent Budget concept3, which was adopted by the Cabinet of Ministers.
“Open Budget” software4 was developed & implemented in 41 local councils, making them more
accountable to the local communities. It strengthens a trend for implementation of e-governance solutions
on the local level. Also we managed to organize a Forum on the implementation of e-government
innovations, which brought together more than 100 public servants. During the Project software was
presented on international conferences in Washington, Berlin, Barcelona, Ljubljana, Istanbul, Belgrade
& Chisinau, more than 50 seminars & round table discussions all around Ukraine.
Investigations of public procurement at central and local levels were provided. Our experts have found
20 cases of abuse and informed state audit institutions, also our team developed recommendations to
improve procedures for tendering in the areas of health and defense. On the basis of the investigative
materials 8 criminal proceedings were opened. Experts of the project have developed cases of public
monitoring practices & published 1000 brochures. Brochures were spread among interested parties during
the relevant events & seminars. More than 250 participants took part in the seminars & were taught how
to monitor public procurement within the framework of the Project.
Over 850 participants were covered with the seminars where experts of the project disseminated the
products of the Project.

1

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/183-19
https://prozorro.gov.ua/
3
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80
4
www.openbudget.in.ua
2
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2.2 Evaluation of impact on Overall Objective: To improve the system of relations between civil
society and local authorities in Ukraine, through the increasing of transparency, of local budgetary
process.
To accomplish overall objective, key stakeholders were involved in advocacy & communication activities
- Members of Parliament, Office of the President, Local administrations, donor community, International
organizations, NGOs, Media & TV journalists, activists & regular citizens. The biggest effect on the
transparency of budget process was achieved with the adoption & implementation of the Law on Open
Spending. Due to the Law, State Treasury Service is obligated to publish transactions of state & local
budgets online in machine-readable format on a daily basis. Reanimation Package of Reforms5 coalition
stated that the Law is one of 12 biggest achievements of Ukrainian reforms.

Team of Vox Ukraine6 pointed out the Law as a remarkable achievement of the Parliament in 2015. Also
see IMore report in Annex Impact Assessment were the Law has highest rating among anticorruption
decisions of the Parliament.

Volodymyr Groysman - The Prime Minister of Ukraine pointed out E-data portal as one that
brings the transparency, accountability & efficiency to public spending in his speech to
Parliament on the hearings on executives’ budget proposal7 on 21.09.2016.

5

http://rpr.org.ua/
http://www.epravda.com.ua/cdn/cd1/2016/09/hto-ruhae-reformy/index.html
7
https://www.youtube.com/watch?v=qZ8K02RyaC4 (Speech starts at 3:12:40)
6
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The Law helped to strengthen positions of Ukraine in international ratings. It influenced the open
data environment which was stated in UNDP assessment on Ukraine readiness to Open Data8.
Spending.gov.ua is the biggest functioning open data database in Ukraine. That helped to shift
our positions in Open Data Index9 (see picture below).

Implementation of the Law had a significant influence on the use of electronic signatures by the spending
units of state & local budgets. The Law obliges them to upload files that confirm payments in digital
format and sign by the electronic signature. Currently up to 45%10 from the spending units are registered
on E-data portal. Currently more than 45% from all budget spending units have registered on the E-data
portal. Products of the project & trainings that were done for the representatives of executive bodies
helped to accelerate the implementation of the Law.

8

http://egap.in.ua/wp-content/uploads/2016/03/Open_Data_UA.pdf
http://index.okfn.org/
10
Due to the information collected by E-data working group under the MoF
9

2013.1
Open Budget_Final Report.docx

Page 6 of 61

<2013/333-651>

<16.01.2014-14.07.2016>

The Project had influence on Open Budget Index as well. Recommendations on measures that should be
taken by the Ministry of Finance & Accounting chamber were developed and set of meetings was
conducted to convince officials to adopt them. Due to our information some of them will be implemented
during 2016-2017. We will be able to monitor the changes when Open Budget Index 201711 is released.
(Recommendations & supporting documents on Impact can be found in Annex Impact Assessment).
The Achievements of the Project were highly assessed in the Open Government Partnership report 2014201512. Paragraph 22 of the Report (p.95) is almost fully covered with the activities done within the
framework of the Project – adoption of the Law and implementation of the Software by local authorities.
Due to IRI poll in 201513 most of population had a hard time to find where the money was spent.

We
managed to
partially track the effect of the Project media coverage & influence and highlight of the Open Budget

11

http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/update/
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OG_UkraineReport_2016_final_print_0.pdf
13
Municipal Poll “Research of Ukrainian cities” produced by IRI in February-March 2015
12
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topic with the results of IRI poll in 201614. 16% of population think that opening budget information is
useful & if it budget information is accessible – than things are going in the right way (see picture below).

Journalist audience already published hundreds of violations detected15 with the use of E-data portal.
Activists are using E-data to keep local authorities under control.

Implementation of the Law has given the avalanche effect to the changes in legislation like amendments
to the Law on open data, opening of real estate and movable property registers, implementation of
Prozorro system16. This opened new possibility to develop integration mechanisms between E-date &
Prozorro hardware & software. Due to our advocacy activities paragraph on E-data\Prozorro integration
was included into the Decree of the Cabinet of Ministers №418-р 27.05.2016 «On Approval of a Plan of
Priority Actions of the Government in 2016»17

14

http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2016-0708_ukraine_poll_shows_skepticism_glimmer_of_hope.pdf
15
http://www.pravda.com.ua/photo-video/2016/01/21/7096148/
16
https://prozorro.gov.ua/
17
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249104044
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On the basis of integrated data bases, a state risk-management system can evolve. One more essential
result of the Project is that project team in cooperation with E-data team has developed the Transparent
Budget concept18, which was adopted by the Cabinet of Ministers. These regulatory documents will help
to boost implementation of e-governance solutions & strengthen Ukrainian state institutions.
Ministry of Economic Development & Trade used E-data portal as an argument that reforms are going on
in Ukraine, in their promo-video19.

Negative effects:
Implementation of the Law “On Open Spending” lead to the increase of pressure on the spending units
especially of the local level. Executives got more work but didn’t receive additional funding of HR, no
funds to upgrade their accounting systems. Implementation of the Law revealed the problem of access to
Internet of the state bodies & bodies of local administration. This information was gathered during the
training seminars of the civil servant that are responsible for the execution of the Law and were done as
a co-financed activities of the Project. Seminars were financed by GIZ20.
We believe that main objective of the Project was achieved.

18

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=XoFR1j8hObM
20
https://www.giz.de/en/worldwide/302.html
19
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Specific Objective №1 - Increase transparency and accountability of the budgetary spending at the
local level (municipalities and villages) by development and implementation of the monitoring
methodology;
SO 1 "Indicator 1.1" - At least 200 NGOs, local authorities and journalists improved capacities for
public monitoring of the local budgetary process.
During the first year of the project implementation, we developed the monitoring methodologies &
prepared training materials to strengthen the capacity of local activists to conduct monitoring of public
procurement and to citizens’ engagement into the budget process on the local level. To highlight the topic
among local authorities, local regulatory acts were developed (budget reglaments). In 2015 they were
customized by regional partners to the visions of local deputies that were involved in the process.
Methodology with the cases on public procurement were spread among the participants of the 2 sets of
seminars which were held during the project in pilot regions. Seminars were covering the topics of
combating corruption, access to information, budget process & public participation, use of open budget
software, use of public procurement instruments, use of different registers to conduct journalist
investigations, use of the methodology that was developed during the project & also budget reglaments
when implemented in local community.

During the seminars materials of the project were spread among participants. Totally 265 participants
took part in 8 2-day seminars in 4 regions (see the table below).
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Region
Sumy
Vinnitsa
L’viv
Kherson
L’viv
Vinnitsa
Kherson
Sumy
Sum

<16.01.2014-14.07.2016>
Date
17-18.12.2014
4-5.02.2015
6-7.02.2015
12-13.02.2015
21-22.04.2016
13-14.05.2016
20-21.05.2016
26-27.05.2016
-

Quantity
26
24
47
41
38
28
31
30
265

Big deal is that during 2015 we have developed an analytical paper on best practices of transparency &
accountability in budgetary spending21 & spread it among more than 400 pieces among 140 local
administrations with population over 20 000 people (see indicator 3.2.1). Also recommendations were
done to create “Budget sections” on their web-sites. As a result of this effort, budget sections appeared on
more than 15 web-sites of local administrations and now all oblast city centers & state regional
administrations have one. Also we have analyzed the content of these sections & gathered best practices
that are related to budget spending.
Miscellaneous:
Additionally, experts of the project took part in more than 37 seminars organized by different parties’ like
donors, local administrations, NGO partners & by ourselves. On these seminars materials of the Project
were disseminated. More than 850 participants took part in the seminars, among which where policy
makers, members of local administrations, local deputies, journalists & activists (for details see annex
miscellaneous seminars). During these seminars activists were taught to use methodology & cases of
procurement monitoring that was designed during the Project. Also we were talking about the upcoming
law “On the Open Spending”, use of Open Budget Software & participation in budget processes.
Specific Objective №2 – Advocate establishment of the legislative and normative base for civil
society participation in the budgetary process at the local level;
SO 2 “Indicator 2.1” 7 unique tools (citizens budget, local budget reglaments for region and city levels,
budget calendar and four thematic cases for monitoring of public expenditures in the areas of education,
healthcare, municipal infrastructure and international technical assistance) were developed and used by
CSOs for monitoring of public finance and state budgetary process.
Budget reglaments:
Drafts of Budget reglaments for regional & local levels
were developed & spread among pilot local authorities.
Unique feature of the budget reglament is that the
documents that gathers the phases of the budget process
in one documents & holds the instruments of citizens’
engagement.
Regional partners of the Project were responsible for
advocacy activities within their local communities.
During 2015 reglaments were shaped to address the
vision of pilot councils. As a result of advocacy actions
9 of them were adopted in Vinnitsya city council, Bar
region, city councils of Khmilynyk & Kozyatyn of city
councils of Vinnutsyka oblast, Kakhovka city council of
Kherson oblast, Konotop, Romny & Lebedyn city
councils of Sumsyka oblast. (Drafts & decisions of local councils can be found in Annex Budget
Reglaments).

21

http://eidos.org.ua/wp-content/uploads/2015/09/Best_budget.compressed.pdf
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4 cases with the description of typical schemes which can be disclosed with the
public monitoring of public expenditures in the areas of education, healthcare,
municipal infrastructure were developed & published in the brochure “Public
Tools for Monitoring and Evaluation of Budget Expenditures on the Local
Level”22. Also brochure includes information on the possibilities to be involved
in the budget processes, possibilities for public monitoring with program based
budgeting & explanation of the functioning of procurement system in Ukraine.
Manipulations with international technical assistance were disclosed in the
article on Ukrainian Pravda23. 1000 Brochures were published. Approximately
860 brochures were distributed among activists during the seminars & events
organized by CPSA, regional partners & partner NGOs. (more details on the
distribution can be found in Annex Brochure Public Tool for Monitoring).
“Budget Calendar” tool is one of the modules of Open Budget software. It’s a unique tool that combines
calendar, phases of the budget process & activities that are done by all actors involved in the process &
possibilities for civil society to get involved. On the picture below there is a picture of it. Interactive
visualization can be found on the openbudget.in.ua web-site24. We have signed agreement about the
implementation of this module with Sumy Oblast Administration.

“Citizens Budget”25 is another module of the Open Budget software. It is the most popular
module which is implemented in more than 41 local administrations around Ukraine. Main
purpose of this module is to create a visualization that could simplify the understanding of the
local budget for non-professionals. This module combines the simplicity of frontend with huge
functionality on the back-end which makes available to show monthly & quarterly breakdowns,
breakdowns in US $, or per\capita, per\household, per\beneficiary analysis.

22

http://www.cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/04/11/589059/
24
https://openbudget.in.ua/info/budget_cal/show?locale=uk
25
http://openbudget.in.ua/public/towns/559cec136b61730775040000?locale=uk
23

2013.1
Open Budget_Final Report.docx

Page 12 of 61

<2013/333-651>

<16.01.2014-14.07.2016>

Specific Objective №3 - Build the capacity of local NGOs, journalists at the level of municipalities
and villages to participate in the local budgetary process and increase public awareness.
SO 3 "Indicator 3.1” 120 civil activists, journalists participated in
trainings and implemented methodologies of the project in their
work.
Trainings conducted in the framework of the Project included blocks
related to the methodology26 use, strengthening local activists’ capacity
to fight corruption with the use of e-governance & procurement
instruments with the use of state & civic registers as well as software
developed within the Project. As it was mentioned before, 265 activists
& journalists were trained during the Project. Also I would like to
mention that Center & regional partners provided consultations to
citizens of pilot regions on participation in budget process and public
procurement. More than 60 consultations were given to the journalists &
public activists. We managed to find 7 organizations members of which
stated that implemented parts of the methodology in their further work
after the seminars (for additional information see Annex Methodology).
Also partially findings on the methodology where used by Center during the advocacy campaign on
Transparent Councils27 that was aimed on the monitoring of new anticorruption legislature
implementation & covered 7 regions.
During the creation of the Project products we were using huge amount literature sources - books, manuals
& articles written by Ukrainian & foreign experts. It gave us the idea to gather web-library of best books
which depict information on tender monitoring, budget processes, budget system & strategic planning to
strengthen the capacity of our network of activists. That’s why we have created it on the web-portal
openbudget.in.ua28. Currently library contains about 50 pieces of methodologies & publications related to
public control & strengthening participation in budget processes. All of the materials are free to use and
mostly are linked to the original publications of the authors.

26

http://eidos.org.ua/vydannya/metodolohiya-otsinky-stanu-vykonannya-zakonodavstva-ta-vprovadzhennyakraschyh-praktyk-orhanamy-mistsevoho-samovryaduvannya-v-sferi-zaluchennya-hromadskosti-do-uchasti-vbyudzhetnomu-protsesi-ta-hroma/
27
http://eidos.org.ua/vseukrajinska-koalitsiya-prozori-rady/
28
http://openbudget.in.ua/library/books?locale=uk
2013.1
Open Budget_Final Report.docx

Page 13 of 61

<2013/333-651>

<16.01.2014-14.07.2016>

2.2. Results and Activities
What is your assessment of the results of the Action so far? Include observations on the performance and
the achievement of outputs, outcomes and impact in relation to specific and overall objectives, and
whether the Action has had any unforeseen positive or negative results. Following Annex 1, please list all
the results with progress of the related indicators and all the related activities implemented during the
reporting period
Result 1: The capacity of civil society activists and media was increased to oversight the budgetary
process on the local level with the use of practical guidelines of participation in budget process and
monitoring of public procurement.
R1“Indicator 1.1” Two typical budgetary codes (reglaments) for region and city budgets are developed
and given to local councils of six local government bodies in each pilot regions.

Two budgetary codes (reglaments) for region and city levels were developed and transferred to regional
partners. Regional partners were working on the implementation of their advocacy plans. They have
customized budget reglaments to the vision of local deputies that were involved in the process.
Reglaments were widely discussed with local authorities like local council members, deputy mayors and
heads of budget departments & other interested parties. Local partners have strengthened their capacity
in advocacy activities. As a result, 9 budget reglaments were adopted by local authorities in Bar region,
city councils of Vinnitsa, Khmilynyk & Kozyatyn of city councils of Vinnutsyka oblast, Kakhovka city
council of Kherson oblast, Konotop & Lebedyn city councils of Sumsyka oblast. Local communities
received the ability to take part in the budget processes by taking part in commissions, receiving
information ahead of the hearings and having access to the information on: budget requests, explanatory
notes, list of investment programs, plans for the sale of land and municipal property, timeline of the budget
process. In our opinion practice of giving access to this sort of information reduce the corruption risks in
bodies that have implemented budget reglaments & is a basis for the creation of local communities that
will monitor the process of budget execution. (Drafts & decisions of local councils can be found in Annex
Budget Reglaments).
We consider activities done under this indicator as successful because 30% from the quantity of
pilot bodies have implemented budget reglaments.
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R1 “Indicator 1.2”: Four thematic cases on public procurement are developed (in areas of education,
healthcare, municipal infrastructure and international technical assistance).

Thematic cases in the areas of education, healthcare, municipal infrastructure were developed and
published as a part of the brochure “Public Tools for Monitoring and Evaluation of Budget Expenditures
on the Local Level”29. International Aid case was developed during 2015 & published in article of biggest
Ukrainian news-portal Ukrainian Pravda.
Approximately 870 copies of brochure30 were distributed in 12 regions, among journalists and public
activists during events conducted by CPSA, regional partners, public speeches & workshops organized
by the net of partner organizations.

Title of the event
"How to organize a civic anti-corruption monitoring of public
procurement in the health sector at the local level "(Kyiv) CPSA
supported by the Renaissance Foundation
Sent to spread among interested parties to L’viv regional partner

Date

Quantity

15.11.2014
24.11.2014

13
120

29

http://cpsa.org.ua/vydannya/hromadskyj-instrumentarij-monitorynhu-i-otsinyuvannya-vykorystannyabyudzhetnyh-koshtiv-na-mistsevomu-rivni/
30
Over 100 brochures were lost due to the fire in the office of CPSA in 2016.
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Sent to spread among interested parties to Sumy regional partner
Sent to spread among interested parties to Vinnitsa regional partner
Sent to spread among interested parties to Kherson regional partner
“School of responsible citizens” L’viv
Module "Effective management" of L’viv Business School
Seminar “Development of civil society” in Kramators'k by "Donetsk
press club"
Seminar "Women's anti-corruption movement" in Vinnitsa by NGO
"Result"
Advohub portal "Book for Like" event
Seminar “How to control local authorities "in Bila Tserkva by NGO
CPSA
Seminar "How to fight corruption in health care at local level"
"Result" Vinnitsa
Workshop “Development of civil society” in Mariupol NGO
"Donetsk Press Club"
Workshop “Development of civil society” in Krasnoarmiysyk NGO
"Donetsk Press Club"
Workshop “Development of civil society” in Kostyantynivka NGO
"Donetsk Press Club"
Workshop “Development of civil society” in Dobropillya NGO
“Dobro”
Seminar "Anti-corruption activities as a tool of public control at the
local level" CPSA, in. Dnipropetrovsk
“Local authorities under the control of public & patient
organizations” CPSA Kyiv
Total quantity

24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014

60
60
80

27-29.11.2014

160

13-14.12.14

20

24-25.01.15
26.01-06.02.15

21
36

31.01.2015

30

21-22.03.2015

25

25-26.04.2015

20

13-14.06.2015

20

4-5.07.2015

20

06.07.2015

20

27-29.11.2015

35

5-6.11.15
-

25
868

Also brochure was published on the web-site of CPSA and has been downloaded more than 700 times.

All participants of the first round of seminars received the brochure with infographic materials how get
involved into the monitoring of public procurements. During the second round of the seminars,
participants received infographic materials on public procurements, brochure was distributed in electronic
format.
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At the time of the second round of the seminars was held, significant changes to the public procurement
system happened. New Law on Public Procurement31 was adopted by the Parliament. It is known as a
Prozorro system. Due to this we have adjusted the tuition program and updated information related to
public procurement. As a result, second round of seminars was made on the basis of the New Prozorro
system & Business Intelligence Module – BI32. These events helped to strengthen the capacities of local
community activists in 4 pilot regions & additionally 8 cities of Ukraine.
Activity 1.2.3 Cases are used to raise the monitoring capacity of budgetary information of local
CSOs. Cases are published on web sites of NGOs
Cases of public procurement stories & investigations were regularly published on the web-sites of our
regional counterparts. During the first year of the project regional partners were conducting monitoring
activities & published 386 unique short information notifications on suspicious tenders were published
on the web-sites of local NGOs. During the second year of the Project they were conducting journalist
investigations with the aim to uncover schemes & to send queries to the control agencies. 38 journalist
investigations were done in the form of broad articles & published on the web-sites of local NGOs. and
16 video-interviews for local media were done & shown on local TV. Local Partners strengthened their
capacity of anti-corruption monitoring.

Also regional partners have conducted meetings with local citizens & gave consultations on the
possibilities to get involved into the budget processes & control over public procurement. (For details see
Chapter 2 of the Report & links can be found in. Annex Media Report)

31
32

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/922-viii
http://bi.prozorro.org/sense/app/fba3f2f2-cf55-40a0-a79f-b74f5ce947c2/sheet/HbXjQep/state/analysis
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R1 “Indicator 1.3” “Citizens Budget” software is developed and transmitted to NGOs, local
government bodies and public councils in 4 pilot regions.

Activity 1.3.1: Software is developed and used by 24 NGOs, journalists and local councils.
Open Budget Software is a set of modules that were developed within the Project. Software is based on
the web-technologies and is placed into the www.openbudget.in.ua web-site. Software consists of
independent modules. Modules generate different visualizations that are built on the basis of financial &
administrative reports of local authorities. Visualizations can be embedded into the websites of the local
authority. Local authorities receive access and opportunities to upload their datasets & receive
visualizations in super easy way. This approach is unique because it gives necessary flexibility and can
be scaled to cover all the bodies of state & local authorities.
Here is the description of modules build within the Project:
Budget Module – on the basis of financial report of local administration builds different sort of
visualizations like bubble-chart, pie-chart, horizontal histograms & tables. Also it brings up a possibility
to check previous periods in monthly & quarterly breakdowns. (see button local budget).

Sunkey Module – brings up the visualization of connection between revenues & expenditures & cashflows between general & special fund & is automatically build on the basis of previous module. (it is
located within the Budget Module (to enable it one must click on Interconnection button).
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KPI Module – shows the visualization of key performance indicators of local authority, which are based
on the sustainable development concept. Usability of the module provides the possibility to attach long
read documents to each indicator.

Budget Calendar Module – brings up the visualization of budget process & shows the possibilities to
take part in it for local activists. Budget calendar is based on the budget code & local regulatory acts.

“Budget on a map” Module – helps to visualize “development budget”. Development budget consists
of all objects that should be renovated during the budget year. (button budget on a map)
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“Local Programs” Module – helps to visualize the performance indicators of the local programs.

“Portal of Public Finance” Module shows the transactions of the local administration through the API
from the spending.gov.ua website.

Our main efforts were focused on the engagement of local authorities. Software was described in the
brochure “Best practices of transparency & accountability on the local level” & delivered to all city
administration with population over 20 000 people (143 administrations). Also these administrations
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received appeals to take part in the project to visualize their budgets & to create a budget section on their
web-sites. Currently more than 100 local administrations have registered on the Open budget portal. 43
local administrations have implemented “Citizens budget” visualization, among them are:
7 Oblast administrations:
L’viv Oblast Administration, Dnipropetrovsk Oblast Administration, Donetsk Oblast Administration,
Zhytomyr Oblast Administration, Odesa Oblast Administration, Kyiv Oblast Administration, Sumy
Oblast Administration33.
17 Cities that are oblast centers (2\3 of Ukraine)!
Vinnitsa city, L’viv city, Kherson city, Ternopil city, Cherkasy city, Kharkiv city, Lutsk city, Dnipro city,
Kramatorsk (Donetsk region), Zhytomyr city, Ivano-Frankivsk city, Mykolaiv city, Khmelnitsky city,
Chernihiv city, Sumy city, Chernivci city, Severodonecyk (Lugansk region).
18 Other cities & rayon administrations:
Artemivsk (Donetsk region), Berdyansyk (Zaporizysyka oblast), Dolyna (Ivano-Frankivsk city), Kahovka
(Kherson region), Yavoriv (L’viv Region), Kuznecovsk (Rivne region), Krasni Okny (Odesa Region),
Balta (Odesa Region), Konotop (Sumy region), Sambir Rayon (L’viv region), Drogobych (L’viv region),
Marhanec’ (Dnipropetrovsk region), Dubno (Rivne Oblast), Mariupol (Donetsk region), Chuhuiv
(Kharkiv region), Korostyshivsyka rayon (Zhytomursyka oblast), Chornomorsyk city (Odesa region),
Burshtyn city (Ivano-Frankivsk region).

All registered administrations receive regular information on the renovations on the open budget portal.
On the trainings & seminars related to transparency & accountability we teach journalists & activists
about the possibilities of the software.
Implementation of Open Budget Software already saved 9 000 000 UAH from Dnipro local Councils.
Local deputies of Dnipro council decided to adopt a local program called “Open Budget”. When we found
it out – we organized a meeting with the city Mayor – Borys Filatov and offered to implement our software
free of charge. City Mayor by his decree lowered the amount of the local program by 9 MLN. UAH. Next
day the press conference on this topic was held34.

33

Sumy Oblast Administration signed the Memorandum about the implementation of Open Budget Software but
didn’t do it yet.
34
http://dniprograd.org/2016/06/10/u-dnipri-na-pres-konferentsii-rozpovili-pro-vidkritiy-byudzhet_46560
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We had a set of meetings with Kyiv “Samopomich” party organization and advocated implementation of
open budget in Kyiv. Samopomich party took the open budget idea as their strategic priority into their
strategy (see annex Impact assessment)

Our core team & IT-developers took part in 2 hackathons in Kiev & Dnipro with the Open Budget
Software. We become finalists of Challengetone 201635 & got a special prize of EGAP Dnipro36 2016.

35

http://www.prostir.ua/event/chelendzhton-v-amerykanskomu-domi-ruh-vpered-dlya-ukrajiny/
https://site.ua/alex.krakovetskiy/4496-viznacheno-finalistiv-konkursu-it-proektiv-v-sferi-elektronnoyidemokratiyi-egap-challenge/
36
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Open Budget Software was presented during 7 international conferences: (for details see Annex
Media Events – other activities).
№ Date
1 2528.03.2014

2

37
38

Event
Harnessing
accountability
and
monitoring approaches to mobilize
domestic funding for harm reduction in
Eastern & Central Asia
International Budget Partnership
partners conference 2015
Eurasia OGP training

3

2224.07.2015
20-24.10.15

4

19-21.05.16

European Youth Conference on
Internet as a Commons and the New
Politics of Commoning37

5

30.11-1.12.15

Open Budget Stakeholder Workshop38

6

13-15.06.16

7

28-29.06.16

International Budget Partnership
partners conference 2016
Central, Eastern & South-Eastern
European Senior Budget Officials
Conference

Country
Moldova,
Chisinau

Organizer
Open
Foundation

USA,
Washington
Turkey,
Istanbul
Serbia,
Belgrade

International Budget
Partnership
Natural
Resource
Governance Institute
Heinrich-BöllStiftung and the
Green
European
Foundation
Open
Knowledge
Foundation
International Budget
Partnership
OECD

Germany,
Berlin
Spain,
Barcelona
Slovenia,
Ljubljana

Society

http://gef.eu/event/youth-conference-digital-commons-in-belgrade/
http://openbudgets.eu/events/2015/10/13/open-budgets-stakeholder-workshop/
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Open Budget website launched on October 2014. During 2 month of 2014 – 556 visitors entered the
website including 374 visitors in December.

During 2015 – 16 939 visitors entered the website, including 1850 during June 2015.

During Jan–Oct 2016 – 135 419 visitors entered the website, including 18 576 during July 2016.

Totally, almost 153 000 visitors had visited the Open Budget website & the widgets paced on the
websites of local authorities. Information was gathered by the Google Analytics tool.
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Open Budget portal & CPSA activities were marked by the Open Data for Development Network
(OD4D)39 as an organization that uses and promotes Open Data in Ukraine.
Implementation of Open Budget Software is an attribute of local administrations becoming smart cities40.
To involve people, we developed infographic materials and shared them during public events. For
example, a memo-book on the Open Budget for public servants & regular citizens (for details see Annex
– Infographic materials)

39
40

http://opendataimpactmap.org/map.html
http://delo.ua/ukraine/smart-lvov-kak-turisticheskij-centr-ukrainy-perehodit-k-novym-t-323733/
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Activity 1.3.2: Public awareness is raised on public monitoring of local budgetary process
Public awareness on the topic of monitoring of budgetary process was highlighted during public events
& Media publications. The topic is highly connected with the implementation of budget reglaments &
budget calendar. We were sharing information about the possibilities for active citizens to jump into the
budget process & to make changes during each activities the experts were involved in. To highlight the
topic in mass media we were publishing articles & took part in TV programs. 13 publications were done,
13 video-interviews shoot and went into production (for details see Media Report)

Public monitoring of local budgetary process was included into seminars organized in the framework of
the Project & into the seminars where the experts took part in as invited speakers. With the help of round
tables, we’ve been inviting expert society to get involved into the control activities.
Monitoring of budget processes was interconnected with other activities – like implementation of budget
reglament created a legal framework for the citizen’s involvement. Creation of the modules like
interactive budget calendar – guided the activists through the budget process & gave hint on the
instruments that can be used in the certain phase of the budget process. Brochures published have insights
on the participation & guiding materials on the possibilities to take part or in the decision making process
& in control activities like monitoring of public procurement.
Journalist were using Open Budge modules to explain public expenditures for regular citizens. That’s
how it is used by local journalists in Dnipro.41 & Kyiv42.
Open Budget topic was highlighted in media on the central level: by 20 publications, 6 TV- interviews &
2 radio-interviews were. Regional partners added their media contribution - 15 publications by regional
partners, 6 TV-reports, 5 radio-interviews in Vinnitsa. Also communication with local administrations
was accomplished through the conduction of 8 round tables & 7 press-conferences where the topic of
Open Budget implementation was spoken.
Most impact on media on the local level was done with the highlighting the expenditure part of the budget
through the publication of materials on the topic of pubic procurements. On the topic of public
procurement, regional partners of the Project managed to publish 38 original journalist investigations,
give 16 TV-interviews & 386 original short informational notifications about suspicious tenders. Over
230 times the publications were reprinted by other websites. (for details see page 31 of the Report or
Annex Media Report)
To involve citizens’ infographic materials were developed & distributed (see the picture below).

41
42

http://zabeba.li/news/medreforma-postavila-patsientov-v-dnepre-na-gran-golodnoj-smerti
http://dhrp.org.ua/uk/news/734-20150429-ua
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R1 Indicator 1.4 Trainings are conducted for 120 NGOs, municipal servants and mass-media to
use software.
Trainings conducted in the framework of the Project include blocks related to
the methodology use, strengthening local activists’ capacity to fight corruption
with the use of e-governance instruments and state & civic registers as well as
software developed within the Project. We have developed Open Budget
Software Manual43. Manual has a step by step instruction how to use &
implement the Modules of the Software. Also it has the description of the
mechanics of each module & necessary datasets for implementation in the
bodies of local authorities. Also a typical memorandum on cooperation with
local administration was developed and attached to the manual. We decided to
divide the trainings of local activists & municipal servants because of the
different approaches that were necessary to reach these target groups. To reach
municipal servants, we have conducted webinars & Skype trainings with
municipals servants that would be involved into the implementation process of Software. 127 participants
where taught how to use the Software & over 30 municipal servants’ through the Skype trainings.
(Information on participants can be found in Annex Media Events – Seminars).
Region
L’viv
Vinnitsa
Kherson
Sumy
Sum

Date
21-22.04.2016
13-14.05.2016
20-21.05.2016
26-27.05.2016
-

Quantity
38
28
31
30
127

Indicator 1.4 – Achieved
R1 Indicator 1.5. Awareness raising campaign is conducted at inter-regional level:
10 TV-report, 10 radio-reports, 20 publications are published in state and regional mass media.

Activity 1.4: Organization of 4 regional and 1 national round tables to present achievements (R1)
6 Round tables were conducted during the Project to present achievements on central & regional level in
5 cities with 189 participants involved.
№
Topic
Region
Date
Participants
1 Open Budget – Open City
Khmilyk
23.01.2015
16
2 Law on open spending: legislative innovations &
challenges in implementation
Kyiv
15.04.2015
55
3 Implementation of budget reglament
Sumy
22.04.2015
25
4 Budget reglament as an instrument of influence on
budget processes on local level
Sumy
06.06.2015
22
5 Public participation in the budget process through the
implementation of budgetary reglaments
L’viv
21.07.2015
51
6 Road of Reforms: How the legislation will affect the
life of Sumy citizens
Sumy
20.07.2015
20
5 cities
189

43

http://eidos.org.ua/wpcontent/uploads/2016/05/%D0%86%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D1%96
%D1%8F_OpenBudget.pdf
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Awareness rising campaign: 10 TV-report, 10 radio-reports, 20 publications are published in state
and regional mass media.
Media campaign on result №1 included preparation of 39 publications, 15 tv-interviews that were done
during different events & 10 radio-interviews. Additionally, a huge number of different meetings with
officials of national & local level were conducted during the Project.
TV-reports:
№
Title
1 Press conference on the launch of the Project
2 Open Budget: control over the money
3 “New Look” Program on the New Country TV station
4 Seminar held by Center for Political Studies & Analysis in Vinnitsa
5 Sergey Karelin on the Open Spending
6 Treason or victory? How do cities report on the use of budget funds
7 On the Open Budget in Sumy
8 Open Budget presented in Rivne
9 L’viv launched online map where you can track repairs at your home
10 Andriy Sadovy asked L’viv residents to report repairs of bad quality
11 On maps and budgetary control by the mayor of residents’ appeal
12 Chernivtsi reporter
13 Chernivtsi news
14 Transparent budget presented in Chernivtsi
15 Policy Program episode 141

Date
31.06.2014
31.06.2014
20.10.2014
16.02.2015
04.03.2016
26.10.2015
16.12.2016
25.01.2016
14.04.2016
15.04.2016
15.04.2016
2.05.2016
2.05.2016
2.05.2016
2.05.2016

City
Lviv
Lviv
Kyiv
Vinnitsa
Kyiv
Kyiv
Sumy
Rivne
Lviv
Lviv
Lviv
Chernivci
Chernivci
Chernivci
Chernivci

Date
31.07.2014

City
Vinnitsa

31.07.2014

Vinnitsa

16.08.2014

Vinnitsa

20.10.2014
13.02.2015

IvanoFrankivsk
Vinnitsa

18.11.2015
11.02.2014
20.09.2014

Kyiv
Kyiv
Kyiv

11.02.2015
09.04.2015

Kyiv
Kyiv

Radio Interviews on Result 1
№
Title
1 Reportage from the press conference in Vinnitsa (City over Buh Radio
station)
2 Reportage from the press conference in Vinnitsa (The wave radio
station)
3 On the initiative of the Philosophy of Heart to monitor budget
expenditures (City over Buh Radio station)
4 About the Open Budget Project (Oblast State Broadcasting Station
Karpaty Ivano-Frankivsk)
5 The "Community": How to monitor public procurement by the public
activists?
6 About the local budgets in radio format
7 Voice of Kyiv – Glib Kanevsky
8 A key issue is to ensure disruption Ukrainian armed forces - excessive
bureaucracy of our government
9 What are the problems with the purchase of medicines
10 What are the problems with the purchase of military units

39 publications were published in national & local media (for details see Annex Media Report).
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It is necessary to add that implementation of the Open Budget Software was presented during the press
conference of L’viv City Administration with the ambassador of USA to Ukraine – Mr. Geoffrey Pyatt44,45
on the 27.05.2016. Open Budget Software was presented on the mutual press conference with Dnipro City
Mayor – Borys Filatov46 on 10.06.2016.

L’viv City Mayor – Andriy Sadovuy recorded a
video-appeal47 to the citizens of L’viv city to use Open Budget Software and report city administration on
spotted shortcomings on the objects to be maintained or constructed.
Achievements of the Project were highlighted in the bibliographic information bulletin of the National
Library named after V.Vernadskiy “Strategy 2020 Information technologies in public governance”48 in
2016.

44

http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/232444-u-lvovi-prezentuvaly-dosiahnennia-u-sferielektronnoho-vriaduvannia
45
http://city-service.lviv.ua/u-lvovi-prezentuvaly-dosyagnennya-u-sferi-elektronnogo-vryaduvannya/
46
http://dniprograd.org/2016/06/10/u-dnipri-na-pres-konferentsii-rozpovili-pro-vidkritiy-byudzhet_46560
47
https://www.youtube.com/watch?v=J54fXC7RA8U
48
http://nbuviap.gov.ua/images/informaciyni_texnologii/13.pdf
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Result 2: Platform of NGOs in pilot regions for monitoring budgetary spending is established
under the National Coalition “For Transparent Budgetary Spending”
R2 “Indicator 2.1” Inter-Regional Platform is established and active
In July of 2014, Interregional platform was established. Inter-regional platform includes five
organizations – Centre for Political Studies and Analysis and four co-applicant organizations: NGO
“MOST”, NGO “Centre of Civic Advocacy “, Sumy regional NGO "Bureau of Politics Analysis" & NGO
“Philosophy of the Heart”. Members of the platform are involved in the advocacy activities and spreading
best practices of implementation of budget reglaments throughout the country. Additionally, new
supporters of the platform register on the open budget web-site & are supporting implementation of the
Software that helps to bring transparency to public spending on local level. Currently more than 30 NGOs’
and activists registered on the Open Budget portal. Members of the Platform took part in trainings &
received necessary materials to conduct advocacy activities & investigations. 868 people received
brochure on the public procurement, over 700 downloaded the digital version of the brochure.
Additionally, 16 NGOs joined the coalition that supported the implementation of the Law on Open
Spending49.
R2 “Indicator 2.2” Financing is provided to 4 regional NGOs to promote local budgets monitoring
Financing is provided to four organizations – co-applicants: NGO “MOST”, NGO “Centre of Civic
Advocacy “, Sumy regional NGO "Bureau of politics analysis" & NGO “Philosophy of the Heart”.
During the Project, regional platform advocated the implementation of 9 budget reglaments & did
significant input in the advocacy of the Law On Open Spending. A lot of communication has been done
by regional partners to implement the Software. Public procurements from the local budgets were
monitored by regional partners.
Public Procurement Monitoring at the regional level:
On the topic of public procurement, regional partners of the Project managed to publish 38 original
journalist investigations, give 16 TV-interviews & 386 original short informational notifications about
suspicious tenders. Over 230 times the publications were reprinted by other websites. Central expert was
working in tight cooperation with regional partners. As a result, over 100 government bodies become the
objects of investigations (10% - the central government bodies and 90% of local authorities). Regional
partners carried out systematic monitoring of local procurement also in various fields. And systematizes
most typical violations:
1. The majority of supplier companies have no business history.
2. Low level of professionalism of procurers.
3. Conspiracy between suppliers & procurers
NGO Bureau of Policy Analysis (Sumy) conducted 10 journalist investigations in the fields of housing
& healthcare. On the basis of 6 journalist investigations local TV-station managed to start an investigative
TV-program. As a result of the action the Anti-Monopoly Committee cancelled the procurements of the
Academy of National Bank. 58 informational notifications were published. 6 TV-episodes were produced
and broadcasted in local media.
№
Title of the Investigation
1 How the public funds are spent (Oblast Regional TV Station)
2 Financial support of the “Barsa” Football Club (Oblast Regional TV Station)
3 Reconstruction of the emergency station of medical care building (Oblast Regional
TV Station)
4 Road Maintenance Tender Sumy-Poltava (Oblast Regional TV Station)
5 Trolleybus tenders (Oblast Regional TV-station)
6 In Konotop MPs company again receives more than 4 million from the city budget
7
8
9

49

Chmyr Legacy. "Barsa" was sued for 5 million (Oblast Regional TV Station)
Road maintenance on Kovpaka street is leading DNR
Trolley epic in Sumy: success or failure?

Date
29.09.2014
17.10.2014
15.12.2014
06.01.2015
09.03.2015
March
2015
01.04.2015
May 2015
September
2015

http://publicpolicy.org.ua/partnery/uchasnyky/
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10 Dubious firms played the tender for the purchase of X-ray apparatus for children
in Sumy

October
2015

NGO Center for Civil Advocacy (L’viv) conducted 10 journalist investigations in the fields of housing,
education & healthcare. Cases of the Law violation were transferred to the control agencies. As a result
of the action case of Municipal company “Lvivvodokanal” was taken by the State Fiscal Service and
transferred the Ministry of internal affairs, the criminal prosecution was opened. 90 informational
notifications were produced.
№
1
2
3
4
5
6
7

Title of the Investigation
Catering for schools, whether the tendering is procurement?
Purchases of food in schools: the equation with many unknowns?
The most active "washing machines" in hospital procurement in L’viv region
Government money in bath
Few companies in the hands of two sisters find success in procurement
Does the medical market breathe freely?
Related or unrelated? How does the "departmental" structure try to compete with
each other and share "market" procurement
8 Unwanted members of L’viv tenders
9 L’viv Railway bought Russian spair parts
10 Without the right on truth and public control? Violation of legislation on
procurement Lvivvodokanal transferred to the criminal investigation.

Date
26.03.2015
26.03.2015
09.04.2015
13.04.2015
30.04.2015
22.05.2015
18.08.2015
02.09.2015
10.09.2015
08.10.2015

Kherson regional NGO “Agency of Citizen Journalism “MOST” conducted 9 journalist investigations
in the fields of housing, education & healthcare. As a result of the actions Kherson Oblast Administration
began the audit of public procurements of Kherson higher school of culture. Kerhson branch of AntiMonopoly Committee began the audit of the Educational Department of Kherson City Administration,
Department of The State Guard in Kherson Region & Housing Department of Kherson City. 128
informational notifications were prepared & published.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Title of the Investigation
Interconnected companies once again "sawed" millions of Kahovsky channel
Tender chaos in Kherson psychiatric hospital
Who profits from Kherson pupils?
Sports sag. Where to spend the budget funds in Kherson?
Heating front soldiers will transfer the military town in Chernobaevke on
alternative fuel
People Poroshenko quietly played a million in the tender of the State Guard
Neighbors of the Head of the Tender Committee were not able to sell computers to
the pupils of Kherson
A candidate for the MP post from "Our Region" My sister and I "fooled" the
Presidents Corporation
Roman Romanov and fugitive Kazakh oligarch Dmitry Svyatash bypassed in the
tender SBU

Date
10.11.2014
30.01.2015
08.04.2015
01.06.2015
06.05.2015
01.09.2015
28.09.2015
15.10.2015
03.12.2015

NGO “Philosophy of the Heart” conducted 10 journalist investigations in the fields of housing,
education & healthcare. In Vinnitsa region, based on the results of investigations, the State Financial
Inspection pulled contractor "Vintea" to pay 122 000 UAH of taxes for the misuses during the
procurements in local children's hospital. The “Vintea” company took the NGO to the court but lost50.
“Philosophy of the Heart” was publishing a digital weekly procurement monitor journal. 110
informational notifications were produced. They were reprinted by other newspapers additionally 199
times.7 TV-reports prepared by the NGO and shared in local media.
№
1
2
3
4
50

Title of the Investigation
Tender held. Money left. Children did not rest
Kozyatyn City Council has become a looter
Battle of the Heat Titans continues
Schemes that the Financial Department is afraid to uncover

Date
20.09.2014
06.11.2014
17.11.2014
18.11.2014

http://www.cpsa.org.ua/novyny/koordynator-tsentru-vyhrala-sud-eks-nardepa/
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Heat from Cyprus to Children's Hospital or heating in new ways
Monopoly on of heat the patients in Vinnitsa
Diplomas from 50 to 200 UAH (And it should be 34!)
The government intends to order hospital construction from the unknown
Two million budget money for a private house
To Repair roads and fly abroad

09.01.2015
04.04.2015
26.06.2015
25.08.2015
10.09.2015
20.10.2015

A 2.2.1. Regional partners have successfully implemented projects, thematic cases are developed,
24 citizens budget are created and distributed in pilot regions.
Regional partners also did a good job on the advocacy of the open Budget Software promotion. Main
impact of the regional component was on “opening the doors” of local administrations. Local partners
conducted 3 meeting with each body of local administrations of pilot cities. Also a small media component
was involved – 15 publications by regional partners, 6 TV-reports, 5 radio-interviews in Vinnitsa. Also
communication with local administrations was accomplished through the conduction of 8 round tables &
7 press-conferences where the topic of Open Budget implementation was spoken.
As a result of the action in pilot Open Budget software was implemented in 2 oblast administrations, all
cities that are oblast centers implemented at least one of the modules of the Software. Additionally, six
councils of lower level have connected to the net of open budget users. Totally 12 councils of pilot regions.
We consider it as a success because the deeper the level is; the conservative & lower motivated public
servants are.
Oblast Administrations: L’viv Oblast Administration, Sumy oblast administration51
Cities that are Oblast city centers: Vinnitsa city, L’viv city, Kherson city, Sumy city
Other local authorities: Kahovka (Kherson region), Yavoriv (Lviv Region), Drogobych (Lviv region),
Konotop (Sumy region), , Drogobych (L’viv region), Sambir Rayon (L’viv region).
Also it is needed to add that totally 43 local administrations have implemented the Open Budget Software,
more than 100 connected and are in a row for implementation. (for details see Annex Open Budget users
or page 21 of the report).
R2 “Indicator 3”: As the result of the action 40 journalist investigations were conducted and
published, 8 video reports were produced (R2)
On the central level 38 journalist investigations, 7 TV-interviews & 4 radio reports were conducted during
the Project. Also Conduction of journalist investigation strengthened the anti-corruption capacities of
central experts & regional partners because all the insights were shared with them (for details see Annex
Media Report). As a result of the investigations three criminal proceedings were opened, five cases were
taken by State Financial Inspection, two cases were taken by the Antimonopoly Committee of Ukraine,
internal audits were initiated in the Ministry of Defense of Ukraine, Kyiv City State Administration and
Kherson Regional State Administration. Totally - 13 cases were investigated by control agencies where
money misuses were found.
Most influential investigations& their impacts are described in this paragraph.
Investigation were conducted in the following areas: energy, defense, education, social security, finance,
international technical assistance, environment and healthcare.
Energy sector: 6 investigations were conducted
Journalist investigations regarding more than 2 billion of UAH were conducted. Criminal proceeding was
opened on a 900 million transferred from the state company "Naftogaz" to fake companies. After the
journalist investigation was published52 – the Prime Minister – Arseniy Yacenyuk ordered the Minister of
Internal Affairs & Head of the “Haftogaz” Board to study the situation53. Prosecutor General’s Office of

Sighned the memorandum of cooperation but didn’t launch the software yet
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/07/10/474826/
53
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247453857
51
52
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Ukraine conducts criminal proceedings № 4201400000000025954, state losses confirmed on over 650
million UAH. Prosecutor General is keeping the situation under control55.

“How did the "gasket" develop energy independence56” investigation was dedicated to the procurements
of 3 state monopolies – “Ukrgeofizyka”, “UkrEnergo”, “ChornomorNaftogaz”. It was found out that these
companies were paying for the bad quality products over 81 million UAH. Investigation lead to the
changes in the chief management. Publication “Such gasket is needed for myself”57 & “Anti-corruption
order of the Prime Minister was "multiplied by zero”58 were upholding the situation under the public
control. Later all the procurement committee was changed by Naftogaz.
“Greetings with the new tender, Igor Valeriyevich”59 depicts that two interconnected firms that had the
connection with the Head of the Dnipropetrovsk region, and under the time of his cadency were taking
part in public procurements of the authorities, mutual tenders were uncovered total value of 100 million
UAH. Babushkinskiy rayon Court opened a criminal prosecution № 12015040640000538 on this case.
With the publication “Tender, where the "Avias" is under the investigation”60 this case was monitored.
In the publication “Anatomy of the AMCs conspiracy, investigating tender violations”61, CPSA experts
uncovered the scheme on the Ministry of Defense tender. Two firms were plotting to win the tenders with
the non-market prices on 500 000 UAH. As a result of the appeal, the Anti-Monopoly Committee found
out that these firms were using the same scheme in the procurements in L’viv, Zaporizhzhya & Kharkiv
54

http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/54973782f17d5/
http://www.ukrinform.ua/rubric-politycs/2043761-lucenko-vvazae-so-sergij-kacuba-moze-dremenuti-iz-franciiv-rosiu.html
56
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/06/12/462195
57
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/12/18/513989
58
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/54973782f17d5
59
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520419
60
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/54eb3732f3d9d
61
http://www.epravda.com.ua/columns/2016/06/3/594610/
55
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regions with the total prices of 11 Millions of UAH. After the letters of the Anti-Monopoly Committee,
Ministry of Defense had terminated the contracts with these firms.
“Conspiracy at the auction, detect and determine the fine”62 was published in the state journal “Public
Procurements” for the officials not to fall on this trick again.
Defense: two materials were produced that grew into the big advocacy campaign on improving the
efficiency of procurement units during anti-terrorist operations.
Publication “How does the "gasket" earn money on the Army”63 depicts the situation of the Ministry of
Defense was buying products from the non-existing company. Officials that were responsible for these
tenders were removed.
“The National Guard. The wounded will wait”64 & “Mister Avakov, Wounded can’t wait”65 uncovered
the juridical collision of the Law on Public Procurement – the differences of timeframes to conduct public
procurements in central bodies & bodies that are spending units of lower level (military bases) that lead
to inefficient money use . On the April 2015 we received the answer of the Ministry of Economy &
Trade66 that they are ready to include the solvation of this issue into the amendments to the Law. On the
September 2015, relevant amendments to the Law were adopted by the Parliament67. The solvation of this
juridical collision has helped to save a lot of lives of the soldiers that defend Ukraine from the Russian
military aggression.
Other topics:
“When the "Okhmatdyt" will be completed?”68 highlighted the topic of the Hospitals’ frozen construction.
“When will the medical public procurements be conducted?” shows the solvation of the issues on the
procurements in healthcare system. “What do the public procurement promise to the business?” was aimed
to form the positive opinion on the implementation of Prozorro system. Due to the “About the elections
& the roads”69 investigation recommendation to Kyiv City Administrations were sent to lower the
corruption risks during the road construction works. “Kyivavtodor” took them into account70. “How do
the Donetsk officials dress the orphans”71 was aimed to protect the rights of vulnerable group of orphans.
As a result of the investigation and appeal to control agencies, this case was put into the plant of audits of
State Fiscal Inspection. “Training on “How throw funds onto the wind””72 depicts the non-efficient use
of international technical assistance funds. Criminal prosecution on this case was opened by the
prosecutor's office. “Discriminatory conditions -analysis of Anit-Monopoly Committee”73 – Department
of Education in Bila Cerkva city was not able to conduct public procurement of services for the children
from poor families. Expert developed recommendations and send them to local council. “Kyoto money.
How did the Kamikaze return two hundred million to Japan?”74 – as a result of the publication the head
of the State owned enterprise “Ukrecoinvest” was fired. He is accused in the gross violation of job duties
due to the information published on the web site of the Ministry of Ecology & Natural Resources75. The
Tender committee has changed. The Ministry cancelled the tender with total value on over 1 billion of
UAH.

62

http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=463330
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/05/20/454476
64
http://society.lb.ua/life/2014/10/01/281126_natsgvardiya_poraneni_pochekayut.html
65
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/542c07ed5bd0c
66
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/5525124b6e081/
67
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/679-19/paran165#n165
68
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/02/24/421374
69
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/27/564877
70
http://www.cpsa.org.ua/novyny/kmda-poobitsyala-vykonuvaty-rekomendatsiji-tsentru-politychnyh-studij-taanalityky/
71
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/13/566222
72
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/12/23/573549
73
http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=470256
74
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/04/11/589059
75
http://www.menr.gov.ua/press-center/news/150-news28/4763-v-o-dyrektora-dp-ukrekoinvest-kovalia-o-yuzvilneno-za-hrube-porushennia-trudovykh-obov-iazkiv
63
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R2 Indicator 2.3. Trainings are conducted for NGOs in the area of budgetary monitoring

R2 Activity 2.1. - Conduction of 4 trainings for participants of the inter-regional platform
(A2.1.1.: 100 participants took part in trainings)
As it was mentioned before (see page 11 of the Report) eight 2-day trainings were conducted during the
Project. They were divided into two waves each one of them contain blocks devoted to budget monitoring
& usage of the methodology combined with public procurement topic.265 people took part in 2-day
trainings. Additionally, materials on public procurements were shared on the events that were organized
by other parties, as a result more than 600 people strengthened their capacity to conduct public
procurement monitoring. A handbook was distributed among the participants of the seminars. (see pages
15-16 of the Report).
R 2 “Indicator 4”: As the result of the action not less than 40 journalists trained (R2)
8 seminars were held during the Project in 4 pilot regions. We have gathered a mixed auditory of the
participants with the involvement of local activists, NGOs, journalists’ representatives of local
administration & deputies.
Region
Date
Quantity of
Quantity of
journalists
participants
Sumy
17-18.12.2014
5
26
Vinnitsa
4-5.02.2015
7
24
L’viv
6-7.02.2015
2
47
Kherson
12-13.02.2015
14
41
L’viv
21-22.04.2016
4
38
Vinnitsa
13-14.05.2016
8
28
Kherson
20-21.05.2016
Approx. 6-7*76
31
Sumy
26-27.05.2016
Approx. 6-7*
30
Sum
Approx. 53
265
Totally over 50 journalists become the participants of the Seminars held within the Project, among them
were representatives of local media: Kherson: “Pik” inform-agency, “Holos Narodu” internet-TV, Radio
“Tavriya”, “Khersonsyki visti”, Newspaper “Day”, “Svobodny reporter” newspaper, Postfactum, 5th
channel. Sumy: Oblast regional TV Sumy, “Dankor” newspaper, “Ukrainsyka sprava” internet site.
Vinnitsa: Press-point, , Media-center “Vlasno”, “Znamyanyski visti” newspaper, “Donbass” internet site,
“Melitopolysyki vidomosti” newspaper, Oblast radio “Vinnitsa”, “Znamyanysyky press-club”,
“Illichevetc” newspaper. L’viv: Truskavetysyka newspaper, Ratusha newspaper, “Ideya & Chun” journal.
Journalists received information on the instruments & techniques to control over the expenditures &
public procurements of local authorities. Also a set of information materials of the Project were provided.
Local partners were giving consultations to the participants & shared their experience in journalist
investigations.
R2 Activity 2.1.2 A handbook was developed and distributed among the participants
Peculiarities of the budgetary monitoring were described in two brochures that were published during the
Project - “Public Tools for Monitoring and Evaluation of Budget Expenditures on the Local Level”
brochure & Open Budget Manual which were distributed during the first & second wave of the seminars.
(List of participants can be found in annex Media events – Seminars)

76

Unfortunately, registration form doesn’t contain information on the organization that participant was representing
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R2 Indicator 3.3 awareness raised among the relevant central executive bodies, associations of local
authorities

R2 Activity 2.3: 12 regional media events and 2 press conferences in Kyiv are conducted
№
Topic of press conferences
Region
Date
Participants
1 Control of public funds in Vinnitsa: Are the Authorities
Ready? Are the citizens capable?
Vinnitsa
28.07.14
19
2 Access to information on the use of public funds depends
on the signature of the President
Kyiv
02.03.15
Approx. 5
3 Results of Anti-Corruption legislature convening VII:
Fight or imitation?
Kyiv
10.09.15
7
4 How to ensure the control of public funds?
L’viv
31.07.14
6
5 Price of public activity in facts and figures
Vinnitsa
21.10.15
9
6 How many more budget funds will be "rolled up" into the
asphalt on the Kovpak street?
Sumy
21.05.16
7
7 How to provide control over public funds?
Sumy
29.07.14
10
8 How to ensure the control of public funds; practical
steps today
Kherson
29.06.14
9
9 Government web portal on open spending goes OnLine!
Kyiv
15.09.15
Approx. 20
10 Treason or victory: how do the cities of Ukraine report
on the use of budgets?
Kyiv
30.09.15
Approx. 8
11 How the Ukrainians Can Check Online How
Government Spends Their Money!
Kyiv
7.10.15
Approx. 15
12 Implementation of Open Budget in Dnipropetrovsk
Dnipro
10.06.16
12
Totally127
To highlight the Result №2 of the Project, 12 press-conferences with attendance of more than 127
journalists were held. Regional partners conducted different types of media activities like 8 round tables,
24 video interviews, 6 radio-interviews, over 73 publication in the form of journalist investigation & 388
publications in the form of short-information notifications. (for details see Annex Media Report).
R2 Activity 2.4 Web page is created on the web site of the National Coalition “For Transparent
Budgetary Spending” http://www.publicpolicy.org.ua/
Related web pages were created on the web-portal of the Coalition “For Transparent Budgetary
Spending”77& the web-site of Center for Political Studies & Analysis “Eidos”78. Milestones of the Project
were regularly published on the website of the Center.

77

http://publicpolicy.org.ua/

78

http://cpsa.org.ua/proekty/stvorennya-i-vprovadzhennya-derzhavnoji-systemy-kontrolyu-zakoshtamy-vidkrytyj-byudzhet/
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R2 Activity 2.4.1. A forum will be organized with participation of civil society, mass-media,
representatives of local councils, associations of local authorities, central executive bodies to present
results of the project.
On the 9th of June 2016 The Forum “Future of E-government in Ukraine” was held in Kyiv at NSC
Olimpiyskiy. Forum was devoted to the presentation of the E-government products (E-data & Open
Budget Software) that were developed within the Framework of the Project & future of the E-governance
in Ukraine.

Among the speakers of the Forum were: Head of the Parliament – Andriy Parubiy, Deputy Head of the
Administration of the President of Ukraine – Dmytro Shymkiv, Head of Agency on E-governance –
Oleksandr Ruzhenko, Deputy Minister of Infrastructure – Dmytro Romensykuy, Deputy Head of the State
Treasury – Oleksandr Grybiyan, Head of IT-department at the Cabinet of Ministers – Egor Stefanovych,
representatives of regional administrations, regional partners of the Project. Forum gathered more than
150 participants, over 30 journalist highlighted the event.
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There were two events which should be mentioned. In the late January 2015 we had a chance to organize
the Forum on “E-governance 2016”79 supported by IRF Ukraine. We gathered 124 representatives of local
administrations from all over Ukraine & 22 journalists to introduce them the e-governance solutions like
Prozorro, E-data, Open Budget, E-petitions Initiative, Open City Initiative. Among the Participants we
invited to speak – Oksana Markarova – Deputy Minister of Finance, Jaanika Merilo – Open Data
Evangelist, representatives of local administrations – Ivan Korzhov – Head of the Lviv IT-department,
Ljyba Shupovich – Head of the IT Department at Odesa Oblast Administration and others.

The third big deal event, were we’ve had a chance to promote the Products of the project was a
panel discussion on the 14th of June 2016 “Republic of Korea, Ukraine, exchange of experience
to improve transparency in the construction industry for the budget”80 held by UNDP. Sergiy
Karelin presented the “Budget on a Map” tool to the Korean delegation & particiants of the event.

79

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1103269203051253&set=a.346275058750675.85757.100001045524
458&type=3&theater
80
http://mtu.gov.ua/news/27279.html
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R3: Legislative and regulatory acts, increasing the transparency and accountability of local
authorities through involvement of civil society are advocated at central and local levels; relevant
acts are approved.
R 3 “Indicator 1”: At least 5 advocacy campaigns. Each advocacy campaign contains not less than
5 media-events

Action 3.1. Advocacy of the draft law #2012a “On Transparency of Budgetary Spending” (R3)
Advocacy actions on the Draft of the Law №2012a where on the priority list of our agenda. On the 14 th
of January 2014 under the pressure of the NGO movement the Draft of the Law passed through the
Parliaments’ committee on freedom of expression and media with the amendments that were proposed by
the coalition of NGO81. The Committee recommended supporting the Law on second reading and as a
whole. CPSA has launched the memorandum signing process between the Reanimation Package of
Reforms (RPR) and MP candidates. On the local level regional partners were conducting advocacy
activities with the MP from the pilot oblasts. By the beginning of 2015 we had about 310 deputies that
signed the memorandum to support the first priority Law drafts that RPR put on the agenda. Law №2012а
was on the first priority of the list. Also head of CPSA – Victor Taran had a chance to advocate the Draft
on the hearings in Parliaments’ committee. We’ve also gathered a coalition on “On the Responsible
Parliament!”82 which contains of 24 organizations.

81

http://www.cpsa.org.ua/novyny/komitet-z-pytan-svobody-slova-ta-zmi-uhvalyv-pravky-hromadskosti-dozakonoproektu-0949-pro-vidkrytist-vykorystannya-publichnyh-koshtiv/
82
http://eidos.org.ua/novyny/kaalicija-peredala-memorandum/
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On the voting day we organized meetings under the Parliament. Also on the 11th of February each MP
got infographic materials about the Law №2012a, it can be seen on the picture above. The same day
Law has been voted by the MPs.

After the Law passed the Parliament there was another
round of communication activities with the Presidents
Administration. The Law has to be signed by the
President in the timeframe of 15 days. After 20 days
passed, on the 2nd of March CPSA organized pressconference in Ukrainian Crisis Media Center to push
the Office of the President to accomplish the signing
procedures. And finally on the 3rd of March the
Presidents’ Administration published the signed Law
on its web-site. On the next day it appeared on the
web-site of the Parliament as a Law on Open
Spending83.
Before the Law was adopted we have published 44
publications in national & local media jointly with
regional partners. 8 TV-interviews & 3 radiointerviews were produced (Hyperlinks on the media
publications can be found in Annex Media Report).
83

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/183-19
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R3 “Indicator 3.2” Round tables are organized at the regional and central levels to promote the
necessity to improve local regulations and approve the draft law №2012a “On Transparency of
Budgetary Spending”
The Law passed the Parliament before the relevant round tables
were conducted. Due to this we switched our activities on the
implementation of the Law.
To implement the Law, it was necessary to conduct advocacy
activities on the implementation of relevant regulatory acts of
the Cabinet of Ministers on the functioning of the Law &
responsible executives (see Annex E-data).
Second huge challenge was to teach the responsible executive
bodies to properly execute the Law.
To Accomplish it we got support of the GIZ & IRF which had
helped us to find necessary resources for the development of
educational brochures (manuals) for the executives84. 1000
pieces of the First edition were printed & widely distributed
among the executive bodies.
2 rounds of educational seminars were held with the Ministry
of Youth & Sports.
National Naftogaz company asked us to conduct educational
seminars for the executives of central apparatus & regional
branches.
With the support of GIZ 5 one-day seminars were held in 5
regions. With the help of relevant oblast administrations, we
gathered the representatives of rayon administrations. 215
public servants were taught about how to execute the Law and
received relevant materials in printed & digital version.
№ City

Date

1
2
3
4
5
-

23.02.2016
01.03.2016
15.03.2016
21.03.2016
22.03.2016
-

Chernihiv
Kherson
Kharkiv
Vinnitsa
L’viv
-

Quantity of
Participants
35 persons
35 persons
50 persons
50 persons
65 persons
215

First manual was disseminated between the regional
administrations were the seminar was held. Due to this we
decided to publish additional edition of brochures. We took
into account the propositions of executives and formed a
handbook of FAQ – Frequently asked questions about the
execution of the Law & E-data portal itself. 1000 pieces of the
brochure was published. Almost 200 already disseminated
between interested parties. (For details about the seminars see Annex Media Events – GIZ seminars).
Another challenge we are still facing is a need to do a promotion of the anti-corruption possibilities that
are opened with the implementation of the Law. On the seminars where our experts are taking part we
share the information about the E-data. Over 2,5 millions of transactions are already published and their
quantity is rising on a daily basis. Currently E-data has become the biggest open data base in Ukraine.
Key auditory in our opinion are the journalists, because they are making their “daily bread” out of hot
stories. And E-data is a good source for a good story about the use of public funds.

84

http://eidos.org.ua/vydannya/funktsionuvannya-edynoho-veb-portalu-vykorystannya-publichnyh-koshtiv-e-data/
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To rise the interest of the journalist we
decided to conduct a journalist
competition on the materials were the
information from the E-data portal was
used. Journalist competition took place
from the October 25th 2015 till January 31st
2016. 24 journalists send their materials.
Dmytro Hnap (Gromadsyke TV) won the
competition with the “Christmas Eve in the
prosecutor's office”85 investigation. This
Video version of the investigation was
vied over 22 000 times on You-tube.
Second place was taken by Iryna Saliy –
journalist of “Nashi Groshi” site, with the
article “Land Magic of the Prosecutors
General Investigators Wife”86, and the third place was taken by
Oksana Pilyansyka “Vikna” site with the article “Firm close to the MP - Igor Nasalyk, "bit off" the most
delicious piece of tender "pirogue” for the sixth time”87. First place received as an award – 5000 UAH,
second place – 3000 UAH & the third place – 2000 UAH.
The winners were presented on a mutual press-conference on the 11th of February 2016 in the Ministry of
Finance88 which was dedicated to 1 year of the Law on Open Spending adopted by the Parliament. Top
officials were speaking on the press-conference – Head of the Parliament – Andriy Parubiy, Deputy Head
of the Office of the President – Dmytro Shymkiv, Nataliya Jaresko – Minister of Finance, Oksana
Markarova – Deputy Head of the Ministry of Finance, Tetyana Slyuz – Head of the State Treasury Service
& Victor Taran represented the Center for Political Studies and Analysis “Eidos”.

After the Law was adopted we didn’t “throw away” media activities. Since March 2015, 9 TV interviews
were done on national & regional TV stations. Jointly with regional partners - over 28 unique articles
were published highlighting the use of E-data Portal. (For more details see Annex Media Report).

85

https://www.youtube.com/watch?v=26Ok0sdz0Ds
http://nashigroshi.org/2015/12/31/zemelna-mahiya-druzhyny-slidchoho-hpu/
87
http://vikna.if.ua/news/category/gover/2016/01/29/48460/view#ad-image-0
88
http://www.minfin.gov.ua/news/view/anons-preskonferentsiia-rik-dii-zakonu-ukrainy-pro-vidkrytistvykorystannia-publichnykh-koshtiv-za-uchasti-ministra-finansiv-natalii-iaresko-ta-zastupnyka-ministra-finansivoksany-markarovoi?category=novini-ta-media
86
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R3 “Indicator 2”: At least 40 CSOs use methodology for public finance monitoring developed by
the Project
During the Project we have shared the materials of the project with the
auditorium of more than 1000 activists. Trainings conducted in the
framework of the Project, included blocks on the use of monitoring
methodology89, strengthening local activists’ capacity to fight corruption
with the use of e-governance & procurement monitoring instruments90
with the use of state & civic registers as well as software developed
within the Project. We managed to find 7 organizations members of
which stated that implemented parts of the methodology in their further
work after the seminars (for additional information see Annexes
Methodology). Year 2015 was very fruitful for innovations in the aeris
of anti-corruption practices that involve people into the decision making
process so we have updated the methodology with the inclusion of newly
adopted practices. Partially findings on the methodology where used by
CPSA during the advocacy campaign on Transparent Councils91 that was
aimed on the monitoring of new anticorruption legislature
implementation & covered 7 regions. Coalition made of 10 organizations gathered initiatives92 that are
aiming on transparency and fighting corruption and began the advocacy campaign on their
implementation in local regulatory acts. Implementation of budget reglament is part of the advocacy
campaign. Among the participants of the Coalition are: Chernihiv City Youth NGO "Education Center
“Initiative”, Chernihiv oblast NGO "Center for Political Studies and Analysis", NGO "Center" Anticorruption platform, Ukrainian Association of the student government in Ivano-Frankivsk, NGO "Center
for Public activity "Result", Regional Resource and Information Center "Community Vinnitsa”,
Ukrainian public youth organization" European Youth of Ukraine”, NGO “Youth Mayor”, NGO “Institute
of Political Information”, NGO "Center for Regional Analysis. Infographics below shows which political
parties were contacted & proclaimed obligations to support amendments. It is important to mention that
Vinnitsa region which belongs to pilot regions of “Open Budget” project was also covered in
communication under this coalition. We’ve found proofs of 19 organizations using the participation
methodology.

89

http://eidos.org.ua/vydannya/metodolohiya-otsinky-stanu-vykonannya-zakonodavstva-ta-vprovadzhennyakraschyh-praktyk-orhanamy-mistsevoho-samovryaduvannya-v-sferi-zaluchennya-hromadskosti-do-uchasti-vbyudzhetnomu-protsesi-ta-hroma/
90
http://www.cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf
91
http://eidos.org.ua/vseukrajinska-koalitsiya-prozori-rady/
92
http://transparentcouncils.anticorruption.club/coalition/
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Methodology on public procurement was used by 4 regional partners of the Project. Also we have proofs
that participants of the seminars where the methodology was distributed use it : NGO “Postup”93, NGO
“Center of Civil Development”94, NGO “Institute Respublica”95, NGO “Result”96 in Vinnitsa region,
NGO “Ukrainian Galicia Assembly”97 in L’viv region, NGO “Center of Local Self-government” Bila
Cerkva98, Sergiy Dubovy NGO “Center for Community Development”99, Kolodeev H. NGO “Ukrainian
special board on combating corruption and organized crime”100, Balog Oleh “Union of the management
security “Anticorruption””101, Kalitsyky V. NGO “Commission on Lustration in Odesa region”102,
Shevchenko M. NGO “Ternopil Human Reights Group”103, Dizyk Kristina – NGO “Institute
Respublica”104, Dmytrienko Olena – “Peoples Control Movement”105, Tetyana Zhurba “participatory
budget”106, NGO “Young Nationalist Movement”107, Kreydenko V. “Anticorruption headquarter”108,
Dmytro Bulakh NGO “Kharkiv Anticorruption Center”109, Tetyana Kirilova “Civic initiative Lugansk”,
Golub Irina NGO “Bureau of Independent research” had projects related to the monitoring of public
procurement & budget spending where the elements of the methodology were used. Finally, we’ve found
a proof of 41 organizations that used the methodology that were developed within the Project.
R3“Indicator 3”: not less than 5 recommendations were developed for further interventions and
communicated to donors, CSO and media
During the Project we conducted a lot of research activities. Not only the
Brochures were created & published, but also a communication with the
executives was done. In the process of communication, the
recommendations were send to the executives to strengthen their
capacities. In the field of public procurement, we have chosen too topics
to concentrate on – Military Service & Healthcare. At first the journalist
investigations were done & money misuse were found. Then we decided
to “dig these topics”. Investigations became the grassroots for tight
communication with the Ministry of Economy and Trade. As a result, we
decided to develop the brochure for tender procedures especially for
military units. Together with Ministry of Economy and Trade, we
gathered all regulations that are actual for the public procurement in
military sphere and published the brochure “Legal Framework for the
Conduction of Public Procurement in Military Sphere”110. We found
resources for this publication in Friedrich Neumann Foundation. We
have spread this publication among 120 military units all over the country. Approach that was used by
Glib has shown its’ effectiveness because we received dozens of gratitude-letters from the military bases
& recipients of the brochures. Unfortunately, we cannot consider it as co-financing because the Neumann
Foundation Foundation was paying directly to the publishers for these brochures avoiding CPSA
accounts. As far as Healthcare was one of the areas of interest we decided to develop recommendations
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http://www.postup.rv.ua/component/content/article/2-uncategorised/193-gromadskij-monitoryng
http://cgr.org.ua/2014/11/prozoriy-byudzhet/
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http://inrespublica.org.ua/podii/boguslavska-zhek-ne-projshla-test-na-perevirku-derzhavnyh-zakupivel-gajd.html
96
http://www.ngo-result.com.ua/vidteper-xarchuvannya-shkolyariv-i-zhkg-pid-kontrolem/
97
http://www.uha.org.ua/uk/projects/monitoryng-derzhavnyh-zakupivel/
98
https://ord-ua.com/print/2016/09/07/rezultati-antikoruptsijnogo-monitoringu-v-sferi-zhkg-protyagom-grudnya2015-roku---lipnya-2016_1/
99
http://cgr.org.ua/2014/11/prozoriy-byudzhet/
100
http://www.vsk.kiev.ua/
101
http://antycorupcia.at.ua/
102
http://oda.court.gov.ua/userfiles/file/sud1590/News/Komisiya.pdf
103
https://www.facebook.com/TeHRG/
104
http://inrespublica.org.ua/vseukrayinska-kampaniya-stezh-za-groshyma
105
http://nkontrol.org.ua/antikorupcijjnijj-plan/
106
https://www.facebook.com/tatyana.zhurba.9?fref=ts
107
http://www.mnr.in.ua/novini/dnpropetrovsykiy-natsonalyniy-unversitet-men-gontchara-koshtoris-tazakupvl.html
108
http://gurt.org.ua/vacancies/32032/
109
https://www.facebook.com/anticor.kharkiv/
110
http://eidos.org.ua/vydannya/zakonodavchi-zasady-zdijsnennya-derzhavnyh-zakupivel-dlya-sylovyh-struktur-2/
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to the Hospitals on the public procurement and developed the brochure “Legal Framework for the
Conduction of Public Procurement in Healthcare”111.
Over 200 hospitals received manuals on how to conduct public
procurement with latest amendments to the Law and practical
comments. Nevertheless, journalist investigations were made in the
framework of the “Open Budget”. Project had such unexpected impact
and strengthened the Defense & Healthcare system of Ukraine and
capability of military units & hospitals to conduct public procurement.
A lot of communication was done with the Ministry of Finance. Mostly
it was connected with the implementation on the Law on Open
Spending. We managed to organize a working group aimed to develop
the concept of transparent budget & implementation of the E-data
portal. Working group was founded with the Decree of the Ministry of
Finance №1237 29.12.2015.

To fulfil our main objective of the Project, we have developed the recommendations to the Ministry of
Finance about the strengthen their accountability & transparency & to receive highest score in the Open
Budget Index Rating112. & presented them on the working group.
Also recommendations for Accounting
Chamber113 on the involvement of civil
society in the control over the public
finances were developed and delivered.
Recommendations were presented during
the Budget Parliament Committee
meeting114 on 22.11.2015.
Recommendations on the strengthening the
positions of Ukraine in the OGP were
developed and communicated to the OGP
Initiative Ukraine115. (for details see Annex
Impact Assessment).
An interview was given to the Open data analytic – Daniel Dietrich with the recommendations on the
strengthening the readiness of Ukraine to implement open data. Materials of the interview were included
into the UNDP assessment on Ukraine readiness to Open Data 2016.
111

http://eidos.org.ua/vydannya/praktychnyj-komentar-zakonodavchi-zasady-zdijsnennya-derzhavnyh-zakupivelu-sferi-ohorony-zdorovya/
112
http://www.internationalbudget.org/opening-budgets/open-budget-initiative/open-budget-survey/
113
http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
114
http://eidos.org.ua/novyny/yakym-chynom-rahunkova-palata-mozhe-vykorystovuvaty-potentsialhromadyanskoho-suspilstva-dlya-pidvyschennya-svojeji-efektyvnosti/
115
http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OG_UkraineReport_2016_final_print_0.pdf
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R3 “Indicator 4”: More than 20 CSOs participate in public councils under central & local executive
bodies as a result of the action
We managed to find 20 that participants of the seminars that become members of local public councils:
Public Council under the Vinnitsa oblast administration - NGO “Automobilists of Vinnitsa”, NGO
“Pravo”, NGO “Lustration commission of Vinnitsa region”, NGO “Vinnitsa medical association”, NGO
“Media Center “Vlasno”116 & Anatoliy Tobilko - NGO “Public studio”117
Public Council under the Lviv oblast administration - Association of employers in L’viv region118
Public Council under the Kherson oblast administration – Zorya Irina119, Kherson Fund "Protection",
Gurkivsyky V.V120,
Public Council under the Kherson city mayor – Tkachenko A.M. -NGO “We are Khersonians”121,
Prokopenko A - NGO “Committee of Voters of Ukraine”, Tanenok O. NGO “Kobzar” Voteichkina
N.M122, Tatyana Kirilova “Public initiative Lugansk”123.
Also participants of the miscellaneous events where the experts of the Project shared the methodology
become the participants of the public councils:
Public Council under the Bila Cerkva city council – O. Lemenov124
Public Council under the Donetsk regional administration – Kravcova Yana “Charity Foundation
Help & Business”125, Samarsyky Sergiy – NGO “Not words but deeds”
Public Council under the Severodonecyk city council: Oros Volodymyr - Dobropilskiy youth center,
“Goodness”126,
Public council under the Artmevisk city council: Plyashechnyk Ljydmila Central rayon committee of
Artemivsyk city127
(For details on the participants see Annex Media events – Seminars & Other Activties).
Action 3.2. Advocacy of development and adoption of legislative and regulatory acts at the local level,
aimed at implementation of budgetary codes (reglaments) in municipalities (R3)
Two budget reglaments (for oblast & local level) were prepared by the CPSA team in 2014 and transmitted
to regional partners. Our regional Partners were working on the advocacy of budget reglaments in their
pilot local councils. During 2015 two rounds of public appeals were sent to local councils in each pilot
region. Regional partners had meetings with city mayors and deputies from different local parties that are
part of city & oblast councils. CPSA conducted field visits with local officials in each pilot region.
L’viv region: Under the L’viv oblast budget committee the working group on budget reglament
implementation was established on 14 May 2015 (Act №193-k). Two meetings of the working group were
held, but due to the elections that were held on the 25th of November 2015 the members of the committee
changed. All developments that were made were transferred to new members of the committee. Pressconference to support the implementation of budget reglament was held on the 23 of December 2015.
Officials in smaller communities were very interested only verbally but when it came to practice didn’t
support the document.
Sumy region: Regional partners in Sumy aimed their main advocacy efforts on small cities of pilot region.
Two round tables on April & May, several publications and TV-interviews were done to strengthen the
campaign. But most effective were face-to-face meetings. NGO “Bureau of Policy Analysis” organized
meetings of CPSA with representatives of local councils of each pilot city, as a result of advocacy actions

116

http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/web_alldocs/Doc%D0%9B%D0%9C%D0%9B%D0%A79USJSE?Open
Document&PrFriendly=y
117
http://www.vinrada.gov.ua/struktura-gromadskoi-radi-pri-vinnickij-oblasnij-radi.htm
118
http://bit.ly/2dcTEbg
119
http://khoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/04/502.pdf
120
http://khoda.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/rozporjadgennja_517_250714.doc
121
http://www.city.kherson.ua/c/miska-vlada/s/gromadska-rada-pri-miskomu-golovi
122
http://p.ks.ua/obshestvo/4449-zmi-povidomili-pro-masovu-koruptsiyu-u-khersonribookhoroni.html
123
http://samoorg.com.ua/blog/2016/03/03/13923/
124
http://bc-rada.gov.ua/sites/default/files/2016/160429_gr_protokol.pdf
125
http://donoda.gov.ua/index.php?spec_cmd=download&args=id:e7efc46f334991947133527b56b879831252b99b
2f2220783a786d70746b3d22584d50
126
http://sed-rada.org.ua/sklad-gromadskoyi-radi-pri-sievierodoneckiy-miskiy-radi_05-05-2016
127
http://artemrada.gov.ua/uk/10843
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3 budget reglaments were adopted (Okhtyrka128, Lebedyn129, Romny130). Budget reglaments of Konotop131
& Sumy city132 currently are debated by local deputies. Draft of Sumy budget reglament was given to the
City Mayor during the TV-interview. Drafts of budget reglament can be found on their web-sites.
Vinnitsa region:
Regional partners held a round table on budget reglaments on 05 of August 2015. Local councils of the
region were very much interested in implementation of budget reglament. 3 Local councils adopted budget
reglaments Khmilynyk local council133, Bar region134, Lityn local council135. Kozyatyn136 city had budget
reglament before the beginning of the project; local deputies developed amendments to the act with the
support of regional partner and adopted them in August 2015.
Kherson region:
Advocacy of the budget reglaments in Kherson region is still in active phase. Several agreements were
set with member of Kherson oblast council’s budget committee Oleksandr Shumey, member of Kherson
city council’s budget committee Andrey Dmytriyev to support the adoption of budget reglaments.
Regional partner published articles & prepared TV-interviews with local officials on the topic of budget
reglament. Skadovsk & Trurypinsk mayors were not interested in reglaments implementation. Kahovka137
city council adopted budget reglament on the 25th of December.
Indicator 3.2: We consider this activity as successful because 8 budget reglaments were adopted (30%
from the quantity of pilot cities). 2 are on the last phase of advocation when drafts are published on the
local council’s website. Also we managed to expand the geography of budget reglaments to other
communities.
Indicator 3.1 Analytical paper was prepared with the analysis of the
current national and local regulations with recommendations. (Activity
3.2.1)
During April-May of 2014 analytical report on the juridical rights to
conduct public monitoring was prepared and published in article “You Have
the Right for Public Control!”138 on the web site of CPSA. Also juridical
peculiarities of transparency & involvement in budget processes were
highlighted in the handbooks “Public Tools for Monitoring and Evaluation
of Budget Expenditures on the Local Level” &“Best practices of budget
transparency & accountability in Ukraine”139. Handbook was developed as
recommendation for local authorities. It includes information on best
practices that are already implemented in Ukraine by different local
authorities. Also handbook includes information on juridical basis for
transparency accountability & community involvement in budget
processes, best practices of strategic planning & programs of socioeconomic development & additional documents that are created to support the budget processes. 1000
Brochures were published. 429 brochures were distributed among local authorities; about 300 were used
during the seminars which were held by CPSA in 2015. This brochure was co-financed by UNDP. (for
details see Annex Impact assessment). On the 30th of September 2015 key results from the brochure were
presented on the press-conference “Treason or victory: How do Ukrainian cities report on the use of their
budgets?”140 in UkrInform.
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http://www.misto.okhtyrka.net/content/view/9817/41/
http://lebedyn.com.ua/download/03-pro-byudzhetnij-reglament-lebedinsko%D1%97-misko%D1%97-radishostogo-sklikannya-2/
130
http://romny.osp-ua.info/system/files/760_29072015.doc
131
http://rada.konotop.org/files/2015/budg_regl.pdf
132
http://www.meria.sumy.ua/index.php?newsid=47187
133
http://hmilnyk.osp-ua.info/userfiles/file/2015/07%20%20%202015/0307/2258.doc
134
http://www.barrda.gov.ua/index.php?page=280&news=8893
135
http://lityn-selrada.com.ua/images/stories/2015/6/12.06.2015.pdf
136
https://www.youtube.com/watch?v=QTmfkfBYMBc
137
https://www.kakhovka-rada.gov.ua/files/3362.doc
129
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http://cpsa.org.ua/novyny/majesh-pravo-na-hromadskyj-kontrol/
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http://eidos.org.ua/vydannya/kraschi-praktyky-byudzhetnoji-prozorosti-ta-pidzvitnosti-orhaniv-mistsevohosamovryaduvannya/
140
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Activity 3.3 Conduction of four round-tables to foster the involvement of civil society in the local
budgetary process (R3)
During 2015 regional partners conducted five round tables to strengthen the advocacy campaign of budget
reglaments implementation. Round tables gathered more than 114 local activists, public servants &
members of local councils. Round tables were focused on the topic of civil society involvement in the
budgetary process & implementation of this ability in local regulatory acts for example in budget
reglament. To ease the budgetary process for non-professionals infographic materials were created by the
CPSA experts.
№
Title of the round tables
Region
Date
Participants
1 "Open Budget – Open City"
Vinnitsa
23.01.2015
16
2 Implementation of budget reglament
Sumy
22.04.2015
25
3 Budget reglament as an instrument of influence on
budget processes on local level
Sumy
06.06.2015
22
4 “Development of mechanisms for public influence on
the formation & control of the city budget”
Sumy
15.06.2015 Approx. 20
5 Public participation in the budget process through the
implementation of budgetary reglaments
L’viv
21.07.2015
51
114
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A 3.3.2. One roundtable for 50 representatives of local authorities, NGOs, associations of local
authorities, the Parliamentary Budgetary Committee, the Ministry of Finance of Ukraine, the
Ministry of Economic Development and Trade will be organized in Kyiv to present results of the
project
As far as the Law was adopted by Parliament in
February 2015, there was no need for regional
round tables. Instead we decided to organize
press-conference to push the Office of the
President to sign & publish the Law. After the
Law passed the Parliament there was another
round of communication activities with the
Presidents Administration. The Law has to be
signed by the President in the timeframe of 15
days. After 20 days passed, on the 2nd of March
CPSA organized press-conference in Ukrainian
Crisis Media Center to push the Office of the
President to accomplish the signing procedures.
And finally on the 3rd of March the Presidents’
Administration published the signed Law on its
web-site.
On the 15th of April we had a round table “Law on
open spending: legislative innovations &
challenges in implementation”141 devoted to the
topic of the implementation of the Law. More than
55 participants took part in it, among the
Participants there were: Deputy Head of the
Parliament – Andriy Parubiy, Deputy Head of the
State Treasury Service – Oleksandr Grubiyan,
Head of the IT- Department at the Ministry of
Finance – Zinoviy Prony & others.
Main outcome of the Round table was the
announcement of the action plan on
implementation of the Law. CPSA took the
obligation to support the process & help with the
tuition of public servants on local level.

2.3 Describe if the Action will continue after the
support from the European Union has ended. Are there any follow up activities envisaged? What
will ensure the sustainability of the Action?
The Law on Open Spending will function after the end of the project. Due to the Decree № 911-р of the
Cabinet of Ministers issued on 14.09.15142, E-data portal will be maintained by State owned Enterprise
“Golovfintex”. Budget reglaments of the local administrations remain active instruments of public
participation in budget processes on local level. Open Budget portal need further support of the CPSA
team. We took the obligation to uphold the software functionality at least 2 years beyond the timeline of
the project. Also we are working on the communication with the Ministry of Finance to share the code of
the modules and to fulfill the Transparent Budget Concept143.
2.4 Explain how the Action has mainstreamed cross-cutting issues such as promotion of human
rights,144 gender equality,145 democracy, good governance, children’s rights and indigenous
141

http://ua.korrespondent.net/ukraine/3503883-kabmin-obitsiaie-zapustyty-veb-portal-pro-vsi-vytratyderzhkoshtiv
142
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/911-2015-%D1%80
143
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/92-2016-%D1%80
144
Including those of people with disabilities. For more information, see ‘Guidance note on disability and
development’ at http://ec.europa.eu/europeaid/infopoint/publications/development/19b_en.htm
145
http://ec.europa.eu/europeaid/sp/gender-toolkit/index.htm
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peoples, environmental sustainability146 and combating HIV/AIDS (if there is a strong prevalence
in the target country/region).147
Monitoring activities of the central expert & regional partners in public procurement were attached to the
vulnerable groups in the fields of (education, health care, road maintenance and municipal infrastructure).
4 citizens’ budgets were created in the field of healthcare with the concentration on expenditures for
patients with tuberculosis148 It was done with the support of IRF foundation. Among these were disabled
persons, orphans, youth and groups of women, elderly people and those who do not have a sustainable
livelihood. Expenditures in the field of environmental protection were monitored (see Media Report).
During the timeline of the Project, Glib Kanevskiy conducted an anticorruption seminar on 24-25.01.15
for the Women Anticorruption Movement (WAM) based in Vinnitsa. 21 young women took part in the
seminar & strengthened their capacity in fighting corruption by monitoring of public procurement.

2.5 How and by whom have the activities been monitored/evaluated? Please summarise the results
of the feedback received from the beneficiaries and others.
Head of the Project was conducting internal monitoring activities. Activities of regional partners were
monitored by the regular checks of their quarterly reports & skype meetings. Quality of seminars was
monitored with use of questionaries’ that were filled out by participants. Activities regarding the open
budget website were measured with the use of Google analytics tool. Financial report was evaluated by
the independent evaluators. Audit report is added to the report. In the chapter which describes the overall
objective (p.5-9 of the Report) there is information gathered from the open sources with the evaluation of
the Project products by public officials, international organizations, Ukrainian NGO & expert society.
Investigation that was done by Glib Kanevsky149, within the framework of the Project, was awarded by
the “Honor of the Profession” Prize of the Independent Association of Broadcasters in 2014150.

146

Guidelines for environmental integration are available at:
http://ec.europa.eu/environment/integration/integration.htm
147
Please refer to EC Guidelines on gender equality, disabilities, etc.
148
http://eidos.org.ua/novyny/tsentr-pidhotuvav-hromadski-byudzhety-u-sferi-ohorony-zdorovya-dlya-4-oblastej/
149
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/02/17/420338/
150
http://eidos.org.ua/novyny/stattya-eksperta-tspsa-stala-finalistom-v-konkursi-profesijnoji-zhurnalistyky-chestprofesiji-2014/
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The team received a lot of gratitude letters from the beneficiaries like: Office of the President, Ministry
of Youth & Sports, L’viv Business School, Kyiv City Administration, different non-governmental
organizations. (for details see Annex Gratitude letters)
2.6 What has your organisation or any actor involved in the Action learned from the Action and
how has this learning been utilised and disseminated?
Advocacy activities had shown the productivity of coalitions like Reanimation Package of Reforms. By
the creation of Open Budget software, we’ve tested the approach of multi-stakeholder software
development. An approach of the upgrade of web-sites of local authorities with the help of embed codes
proved its’ efficiency and flexibility. This knowledge was used for the spreading of the software use to
more than 35 local administrations.
2.7 Please list all materials (and number of copies) produced during the Action on whatever format
(please enclose a copy of each item, except if you have already done so in the past).
Copies of the tangible products are added to the digital & printed version of the report as Annexes.
Brochure “Public Tools for Monitoring and Evaluation of Budget Expenditures on the Local Level” –
1000 pieces published. Over 850 distributed + 700 downloads of digital version.
Brochure “Methodology of the assessment on performance & implementation of citizen participation in
the budget process & public control best practices by local authorities” developed & shared in digital on
8 seminars of the Project.
Brochure “Best practices of budget transparency & accountability in Ukraine” 1000 pieces printed, over
700 distributed among local authorities & relevant public events
Brochure “Legal Framework for the Conduction of Public Procurement in Military Sphere”, 1000 printed
& distributed among 120 military bases.
Brochure “Legal Framework for the Conduction of Public Procurement in Healthcare”, 1000 printed &
distributed among 200 hospitals.
Brochure “Open Spending Web Portal (E-Data) Manual”, 1000 printed, over 800 distributed among state
& local bodies that are budget spending units.
Brochure “Work on the Open Spending Web Portal (E-Data): Frequently Asked Questions” 1000 printed,
currently almost 500 distributed among interested parties.
Website – one website developed - www.openbudget.in.ua – more than 1500 shares on social media.
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Software – 7 modules developed. Partially implemented in more than 41 local bodies.
Journalist investigations – 67 published in national & local media.
Publications – 531 in local & national media.
TV appearances – 69 video interviews were conducted.
Radio appearances – 15 radio interviews were done.
Budget reglaments – 2 types (regional & local) were developed. Implemented in 9 local administrations
Advocacy of the Law – one Law adopted by the Parliament, over 2,5 million transactions published.
Recommendations – 5 developed, send to the relevant state bodies. Partially implemented.
Seminars for activists– 8 seminars in pilot regions held. 265 participants trained.
Seminars for public servants – 5 seminars were held with more than 215 participants.
Press-conferences – 13 press conducted in pilot regions & Kyiv.
Round tables – 9 round tables conducted in pilot regions & Kyiv.
Forum – 2 Forums with the involvement of more than 250 participants were held.
Materials developed within the project were shared during 35 seminars conducted by different parties.
They covered the auditory of more than 1500 participants
2.8 Please list all contracts (works, supplies, services) above € 60 000 awarded for the
implementation of the action since the last interim report if any or during the reporting period,
giving for each contract the amount, the award procedure followed and the name of the contractor.
- N\A
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3. Beneficiaries/affiliated entities and other Cooperation
3.1.
How do you assess the relationship between the Beneficiaries/affiliated entities of this grant
contract (i.e. those having signed the mandate for the Coordinator)? Please provide specific information
for each Beneficiary/affiliated entity.
We assess the relationship between CPSA & regional coordinators as normal. Regional partners
conducted their part of the project due to quarter plans & reporting with quantitative indicators & narrative
report quarterly. Communication is based on e-mails & telephone consultations. In addition, we have
practiced Skype-conferences. Regional partners did a good job in the framework of the log frame
indicators. No affiliated entities were incorporated into the project.
NGO “Philosophy of Heart” had proven themselves as a good partner. Even after the timeframe of the
regional component has ended they were pushing the Vinnitsa city administration on the implementation
of budget reglament, & they succeed! They were standing strong at the time of a company was suing them
for their investigation and at a court & won the case.
NGO Sumy regional NGO “Bureau of Politics Analysis” - They did a good job on public procurements.
Very creative folks – introduced a cooperation with local TV-station. They were “fighting” local officials
that have been involved into the corruption-risky activities even they knew they have to work with them
on the implementation of the Project.
NGO Kherson regional NGO “Agency of Citizen Journalism “MOST” – are issuing the newspaper of
their own. Are very good at local political analysis, that’s why their journalist investigations are
remarkably influent.
NGO “Centre of Civic Advocacy” – have a strong juridical component. Also they did a good
communication job with IT-department - L’viv was among the first local administrations to implement
the Open Budget Software.
3.2.
How would you assess the relationship between your organization and State authorities in the
Action countries? How has this relationship affected the Action?
We managed to organize strong relationship with & support from more than 300 MPs., In the Parliament
of the 7th convocation the Law received support from all parties. Strongest supporters of the Law were
leaders like: Mykola Tomenko & Oleg Medunitsya Head of Parliament Information Committee and her
Deputy Head - Victoria Syumar & Opanasenko Alexander. Alliance “Eurooptimists” – Hanna Hopko,
Sergiy Leshchenko, Mustafa Nayem & others, Head of Anti-Corruption Committee - Yegor Sobolev.
Media-influent members of Parliament- Anriy Parubiy, Julia Tymoshenko, Juriy Lutsenko etc. One of the
MP supporters even managed to cover the seats of all deputies with infographic materials that describe
the benefits of the Law.

2013.1
Open Budget_Final Report.docx

Page 54 of 61

<2013/333-651>

<16.01.2014-14.07.2016>

At the level of Central Executive Bodies, we established good connections with the Ministry of Finance,
Ministry of Economy & Trade, Ministry of Infrastructure, Ministry of Youth & Sports, Ministry of
Ecology & Accounting Chamber of Ukraine, Cabinet of Ministers, State Treasury Service.
On the local level, we have good support from cities-regional centers & regional administrations – over
41 local councils implemented the Software on their websites. Also 9 local administrations have
implemented budget reglaments (see Annex Budget Reglament).
3.3.
Where applicable, describe your relationship with any other organizations involved in
implementing the Action:
During the execution of the Project in 2015, we strengthened our communications with non-governmental
organizations, for example, the cooperation with NGO “Result”, NGO “Donetsk press-club”, NGO
«LOGO Business-Club “European Choice”, NGO «Center Dobrochyn», NGO «Dobropilysyky Center
for Youth», Civitta, L’viv, NGO Inter-news, Association of Self-government Business School, a bunch
of meetings & trainings were done (see page 3-4 of the report). Strongest cooperation was established
between members of Reanimation Package of Reforms151 which strengthened positioning of the Law. 5
members of CPSA, engaged in the Open Budget project, are taking part in this community in the sectors
of anti-corruption & public finance.
During the work on the Open Budget portal we established cooperation with such initiatives as – Rozumne
misto – mutual promotion, Transliteration.ua – pro bono conducted a transliteration of the Names of
Ukrainian Cities in the Open Budget Software, thanks to UaRoads & Navizor services we can merge the
information about the quality of roads with the information about the road construction, DeNovo company
helps with the hosting.

151

http://rpr.org.ua/
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3.4.
Where applicable, outline any links and synergies you have developed with other actions.
Center for Political Studies and Analysis is a member “Reanimation Package of Reforms”. With the help
of the coalition we are communicating with the most relevant central executive bodies, MPs,
Administration of President of Ukraine, Heads of the fractions & other stakeholders to push the initiatives
that are strengthening the transparency & accountability. Also we managed to become a part of a working
group on the implementation of the Law under the Ministry of Finance. Recommendations on
strengthening transparency & accountability of the Ministry of Finance were developed and given to the
MoF representatives. Expert of the project – Glib Kanevsky become a partner of Ministry of Economy &
Trade & helps to implement the Prozorro system by teaching activists how one can fight corruption with
the instruments this system provides. When we conducted the seminars on E-data we have invited the
representatives of prozorro system to teach the budget spending units how to implement Prozorro as well.
Such approach gave the synergy effect. Implementation of the Open Budget Software at local level helps
to promote the initiatives with the high social added value as Navisor & UaRoads for example. Budget
reglaments that were developed and implemented in pilot regions were also taken by on the NGOs for
implementation in their regions. Like Zdolbuniv based NGO Zeon published a brochure on the basis of
materials developed within the Open Budget project (see Annex Recommendations).
3.5.
If your organisation has received previous EU grants in view of strengthening the same target
group, in how far has this Action been able to build upon/complement the previous one(s)? (List all
previous relevant EU grants).
N\A
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4. Visibility
How is the visibility of the EU contribution being ensured in the Action?
Due to the requirements of Communication toolkit (chapters 1.2-1.3) EU disclaimer was placed on most
of products produced during the project, like (press releases, press-announces, infographics, publications,
brochure, banners, etc.)
EU flag was placed in all materials of the project, where format conditions allowed doing that (press
releases, infographics, and brochure). Publications on the web site of CPSA were published with the
disclaimer of EU but without the Flag. Samples of Visibility are listed down here:


Open Budget Portal contains the flag & announcement that the Project was funded by the EU.


Sample of visibility in press releases & programs. Press releases included the EU flag and
mentioning that the EU provided funding. Templates from communication toolkits were used for press
releases.
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Sample of visibility in publications152


Sample of visibility in infographic materials. Totally over 40 infographic materials were
produced.



152

Sample of visibility in Brochures

in the cases when the presence of the disclaimer didn’t contradict the policy of the media or the editor
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Sample of visibility on the Banner


Invitations for press conference contained an EU flag in accordance with the applicable general
rules. Invitation for press-conference were designed with the template recommended for press-release
template (See Annex 5).


For the conduction of regional seminars & public activities, we have printed banner of the
Project (120x180).
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For the picketing of Parliament, we decided to print banner without EU flag to avoid reputation
risks for European Union. Best photos taken during the project can be found in Annex Media
activities.



Templates provided in Communication toolkit were used to print the brochure
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Diploma for the journalist investigation competition held by CPSA

During TV- interviews it was mentioned that the Project is funded by EU, for example153154.

The
European
Commission
may
wish to publicize the results of Actions. Do you have any objection to this report being published on
the EuropeAid website? If so, please state your objections here.
-

No objections for the further report publication

Name of the contact person for the Action: Tarnay Volodymyr – Head of the Project
Signature: ………………………………………
Location: Kyiv, Dilova str. 22 office 1
Date report due: 16.01.2014 – 14.07.2016
Date report sent: 17.10.2016

153

http://tv.sumy.ua/u-sumah-vchyly-lovyty-za-ruku-posadovtsiv-habarnykiv-ta-kontrolyuvaty-kozhnu-kopijkumistsevyh-byudzhetiv/
154
https://www.youtube.com/watch?v=HmIPCGhZ4ZE
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FINAL NARRATIVE REPORT PROJECT №<2013/333-651> <16.01.2014-14.07.2016> ANNEX №1 MEDIA REPORT
Лінк
Тема

Тип повідомлення

Регіон

Держзакупівлі
Журрозслідування

Радіо
Стаття
Стаття

Київ
Київ
Київ

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Стаття
Стаття

Київ
Київ

Бюджет

Стаття

Київ

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Стаття
Стаття

Київ
Київ

11.02.2014

http://old.cpsa.org.ua/news/ekspert_tspsa_glib_kanjevskij_v_e
Держзакупівлі
firi_radio_golos_kijeva

14.03.2014

http://www.epravda.com.ua/columns/2014/02/13/419900/
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/02/24/421374/
http://eidos.org.ua/novyny/rozrobleno_novu_redaktsiju_zakonu_pro_zdijsne
nnja_derzhavnih_zakupivel/
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/03/14/427510/
http://eidos.org.ua/novyny/m_kijiv_groshi_mistsevogo_bjudzhetu_vitracheni
_a_zvitu_nema/
http://gazeta.dt.ua/macrolevel/sistema-derzhzakupivel-na-startiperezavantazhennya-_.html
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/03/18/428653/
http://eidos.org.ua/novyny/sistema_derzhzakupivel_na_starti_perezavantazh
ennja/

Експерт ЦПСА Гліб Канєвський в ефірі радіо "Голос Києва"
13.02.2014 Шагренева шкіра держзакупівель
24.02.2014 Коли добудують "Охматдит"
Розроблено нову редакцію Закону Про здійснення державних
12.03.2014
закупівель
14.03.2014 Путін залишить кримських школярів без молока
М. Київ: Гроші місцевого бюджету витрачені, а звіту нема

14.03.2014

Система держзакупівель: на старті перезавантаження?
18.03.2014 Курс на реприватизацію
18.03.2014

Система держзакупівель: на старті перезавантаження?

23.03.2014

Держзакупівлі: друга куля в лоб премєр-міністра Яценка?
Зловживання, викриті прокуратурою 25 березня, були описані
25.03.2014
експертом ЦПСА ще в серпні 2013 року
25.03.2014 Тендерні загрози
27.03.2014
08.04.2014
10.04.2014
16.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
17.04.2014
18.04.2014
25.04.2014
14.05.2014
14.05.2014
15.05.2014
20.05.2014
20.05.2014

Гліб Канєвський: За нинішнього фінансування Охматдит добудують
лише у 2029 році
Прозорість наближається
Володимир Тарнай, експерт центру політичних студій і аналітики
09.03.14
Мітинг під Верховною Радою в підтримку законопроекту 2012а
Про що парламенту говорити зі Сходом?
Ольга Буднік, експерт Центру Політичних студій та аналітики 17 04 14
Експерти та активісти провели мітинг під Верховною Радою з
вимогою прийняти закон «Про відкритість використання публічних
коштів»
Нова влада боїться приймати незручний закон?
Ольга Будник у програмі "Економічне коло" на КДР ТРК
Мітинг під Верховною Радою в підтримку законопроекту №2012а
"Про відкритість використання публічних коштів"
Новий закон про державні закупівлі — ключові антикорупційні
нововведення
Депутати отримали від активістів торт для святкування річниці своєї
бездіяльності
Як "прокладка" заробляла на армії
Активісти ЦПСА знову агітували депутатів голосувати за закон
№2012а

30.05.2014 Платформа реформ наполягає на прийнятті законопроекту #2012а
Верховна Рада прийняла в першому читанні закон №2012а "Про
03.06.2014
відкритість використання публічних коштів"

Держзакупівлі

Стаття

Київ

http://old.cpsa.org.ua/news/derzhzakupivli_druga_kulja_v_lob
Держзакупівлі
_premjer_ministra_jatsenjuka

Стаття

Київ

http://eidos.org.ua/novyny/zlovzhivannja_vikriti_prokuraturoju_25_bereznja
_buli_opisani_ekspertom_tspsa_sche_v_serpni_2013_roku/
Держзакупівлі
http://eidos.org.ua/novyny/tenderni_zagrozi/
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Стаття

Київ
Київ

http://old.cpsa.org.ua/news/glib_kanjevskij_za_ninishnogo_fin
Держзакупівлі
ansuvannja_ohmatdit_dobudujut_lishe_u_2029_rotsi
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/5343e26fe88b3/

Є-дата

Стаття
Стаття

Київ
Київ

https://www.youtube.com/watch?v=HmIPCGhZ4ZE
http://eidos.org.ua/novyny/2082/
http://blogs.pravda.com.ua/authors/sokolenko/534fd6ec4cf38/
https://www.youtube.com/watch?v=zCXx0glAV6s
http://eidos.org.ua/novyny/eksperty-ta-aktyvisty-provely-mitynh-pidverhovnoyu-radoyu-z-vymohoyu-pryjnyaty-zakon-pro-vidkrytistvykorystannya-publichnyh-koshtiv/
http://eidos.org.ua/novyny/nova-vlada-bojitsya-pryjmaty-nezruchnyj-zakon/
https://www.youtube.com/watch?v=G0s-VNmuQJw#t=486
http://eidos.org.ua/novyny/mitynh-pid-verhovnoyu-radoyu-v-pidtrymkuzakonoproektu-2012a-pro-vidkrytist-vykorystannya-publichnyh-koshtiv/
http://eidos.org.ua/novyny/novyj-zakon-pro-derzhavni-zakupivli-klyuchoviantykoruptsijni-novovvedennya/
http://eidos.org.ua/novyny/deputaty-otrymaly-vid-aktyvistiv-tort-dlyasvyatkuvannya-richnytsi-svojeji-bezdiyalnosti/
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/05/20/454476/
http://eidos.org.ua/novyny/aktyvisty-tspsa-znovu-ahituvaly-deputativholosuvaty-za-zakon-2012a/
http://eidos.org.ua/novyny/platforma-reform-napolyahaje-na-pryjnyattizakonoproektu-2012a/
http://eidos.org.ua/novyny/verhovna-rada-pryjnyala-v-pershomu-chytannizakon-2012a-pro-vidkrytist-vykorystannya-publichnyh-koshtiv/

Є-дата
Є-дата
Є-дата
Є-дата

Відео
Інформповідомлення
Стаття
Відео

Київ
Київ
Київ
Київ

Є-дата
Є-дата
Є-дата

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Відео

Київ
Київ
Київ

Є-дата

Стаття

Київ

Держзакупівлі

Стаття

Київ

Є-дата
Держзакупівлі

Стаття
Стаття

Київ
Київ

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Є-дата

Стаття

Київ

12.06.2014 Як "прокладка" розвивала енергонезалежність
16.06.2014 Вакцина від сказу як високодохідний бізнес
Експерти ЦПСА відвідають засідання комітету Ради щоб
01.07.2014
проконтролювати розгляд змін до законопроекту №2012а
Профільний комітет схвалив правки експертів до закону №2012а. На
02.07.2014
черзі голосування в другому читанні
10.07.2014 Стара "прокладка" для нової влади
14.07.2014 Яценюк починає знищувати корупцію
20.07.2014 Старт проекту по прозорому бюджету у Вінницькій області
21.07.2014 Нардеп от Сумщины продвигает закон об открытости госзакупок
21.07.2014 Новый закон об открытых госзакупках

Журрозслідування
Журрозслідування

Стаття
Стаття

Київ
Київ

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Є-дата
Журрозслідування
Є-дата
Відкритий бюджет
Є-дата
Є-дата

Стаття
Стаття
Інформповідомлення
Радіо
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Київ
Київ
Вінниця
Суми
Суми

Є-дата
Є-дата

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Суми
Суми

Є-дата
Є-дата
Є-дата
Є-дата
Є-дата

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Суми
Львів
Львів
Львів
Львів

Є-дата

Відео

Київ

Є-дата
Є-дата
Є-дата

Стаття
Стаття
Стаття

Херсон
Херсон
Херсон

Є-дата

Стаття

Херсон

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Вінниця

Відкритий бюджет
Відкритий бюджет

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Суми

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Суми

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Вінниця

Відкритий бюджет
31.07.2014 Прес-конференція про початок проекту
https://www.youtube.com/watch?v=G0kOWeOeOw4
Відкритий бюджет
Радіо "Місто над Бугом" 31.07.2014
Відкритий бюджет
31.07.2014 Репортаж з прес-конференції у Вінниці по проекту
У радах Львівщини апробують пілотну систему контролю за коштами http://pressclub.lviv.ua/index.php?id=view&tx_ttnews%5Btt_news%5D=2527
31.07.2014
громад "Відкритий бюджет"
&cHash=8fbb87bfb0f8e286f352ba6782baa68f
Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Вінниця

Відео
Радіо

Львів
Вінниця

Інформповідомлення

Львів

Відео
Радіо
Стаття

Львів
Вінниця
Вінниця

21.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
21.07.2014
22.07.2014
24.07.2014
24.07.2014
24.07.2014
24.07.2014
28.07.2014
28.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014
29.07.2014

31.07.2014

http://www.epravda.com.ua/columns/2014/06/12/462195/
http://eidos.org.ua/novyny/vaktsyna-vid-skazu-yak-vysokodohidnyj-biznes/
http://eidos.org.ua/novyny/eksperty-tspsa-vidvidayut-zasidannya-komiteturady-schob-prokontrolyuvaty-rozhlyad-zmin-do-zakonoproektu-2012a/
http://eidos.org.ua/novyny/profilnyj-komitet-shvalyv-pravky-ekspertiv-dozakonu-2012a-na-cherzi-holosuvannya-v-druhomu-chytanni/
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/07/10/474826/
http://eidos.org.ua/novyny/yatsenyuk-pochynaje-znyschuvaty-koruptsiyu/
Радіо «Хвиля» 20.07.2014
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/136835
http://www.advo-help.ru/help/4/novyj-zakon-ob-otkrytyh-goszakupkah
http://pressclub.at.ua/news/realno_bachiti_kudi_vitrachajutsja_derzhavni_groshi/2014Реально бачити, куди витрачаються державні гроші
07-21-84
Як очистити Суми від корупції
http://100.sumy.ua/index.php/articles/politics/5592-2014-07-21-09-51-17
Олег Очкалов: Кожен платник податків знатиме, куди саме витрачені http://politanalityk.com/events/oleh-ochkalov-kozhen-platnyk-podatkivйого кошти
znatyme-kudy-same-vytracheni-ioho-koshty.html
Як очистити Львів від корупції?
http://www.pilga.in.ua/node/6455
Як очистити Львів від корупції?
https://twitter.com/civicadvocacy
Як очистити Львів від корупції?
http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1307
Як очистити Львів від корупції?
http://lawngo.net/index.php?itemid=2203
нна Грищенко про важливість закону про відкритість використання
публічних коштів
https://www.youtube.com/watch?v=YyPu7d-YbFE
http://khersonline.net/novosti/obschestvo/26930-yak-ochistiti-herson-vdЯк очистити Херсон від корупції
korupcyi.html
http://most.ks.ua/news/url/jak_ochistiti_herson_vid_koruptsiji
Як очистити Херсон від корупції
http://ks.strichka.com/item/11309155
Як очистити Херсон від корупції
http://pik.ua/news/url/nardep_putilov_podderzhivaet_prinjatie_zakonoproek
Нардеп Путилов поддерживает принятие законопроекта «Об
ta_ob_otkrytosti_ispolzovanija_publichnyh_sredstv
открытости использования публичных средств»
Контроль за публічними коштами на Вінниччині: чи готова влада та
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/225/vn/
чи зможуть громадяни?
Контроль за публічними коштами на Вінниччині: чи готова влада та
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/79/vn
чи зможуть громадяни?
http://www.gorod.sumy.ua/news_16800.html
Далекого от горбюджета сумчанина хотят внедрить в систему
http://politanalityk.com/events/yak-zabezpechyty-kontrol-za-publichnymyЯк забезпечити контроль за публічними коштами
koshtamy.html
Контроль за публічними коштами на Вінниччині: чи готова влада та
https://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/kontrol-za-publichnimi-koshtami-naчи зможуть громадяни?
vinnichchini-chi-gotova-vlada-ta-ch-10408869.html
http://www.grivna.ks.ua/news/v-khersone-budut-monitorit-sferuВ ХЕРСОНЕ БУДУТ МОНИТОРИТЬ СФЕРУ ГОСЗАКУПОК
goszakupok/40824-v-khersone-budut-monitorit-sferu-goszakupok

Відкритий бюджет: контроль за коштами
01.08.2014 Репортаж з прес-конференції у Вінниці по проекту
01.08.2014 Як очистити Вінницю від корупції або Чи потрібні прозорі бюджети

https://www.youtube.com/watch?v=G0kOWeOeOw4&feature=
Відкритий бюджет
youtube_gdata_player
Радіо «Хвиля» 01.08.2014

Відкритий бюджет
Є-дата

06.08.2014 Козятинська мерія стала мародером
ЦГА звернувся до народних депутатів щодо підтримки законопроекту
07.08.2014
про прозорість бюджетних коштів
ЦГА звернувся до народних депутатів щодо підтримки законопроекту
07.08.2014
про прозорість бюджетних коштів
ЦГА звернувся до народних депутатів щодо підтримки законопроекту
07.08.2014
про прозорість бюджетних коштів
12.08.2014 Нардеп от Сумщины продвигает закон об открытости госзакупок
12.08.2014 Новый закон об открытых госзакупках
14.08.2014 Скільки чиновників звільнив уряд
Про ініціативу ГО «Філософія Серця» з приводу Громадського вісника
16.08.2014
закупівель Вінниччини
18.08.2014 Київавтожор
21.08.2014 Вбивці з Міноборони
28.08.2014 Прозорістю бюджетів по корупції: законопроект №2012а
28.08.2014 Прозорістю бюджетів по корупції: законопроект №2012а
28.08.2014 Прозорістю бюджетів по корупції: законопроект №2012а
28.08.2014 Прозорістю бюджетів по корупції: законопроект №2012а
01.09.2014 Вимагаємо від депутатів прийняття антикорупційних законів!
01.09.2014 Вимагаємо від депутатів прийняття антикорупційних законів!
Прес-конференція «Підсумки Антикорупційної діяльності Верховної
04.09.2014
Ради VII скликання: Боротьба чи імітація?»
Проект Державного бюджету України: Публікувати, не можна
05.09.2014
приховувати?
08.09.2014 Громадський вісник закупівель Вінниччини (30.08-08.09.2014)
08.09.2014 Громадський вісник закупівель Вінниччини (30.08-08.09.2014)
08.09.2014 Громадський вісник закупівель Вінниччини (30.08-08.09.2014)
08.09.2014 Громадський вісник закупівель Вінниччини (30.08-08.09.2014)
10.09.2014

Експерти оцінили антикорупційну діяльність ВРУ на трійку
Громадський вісник закупівель Вінниччини: Хмільник закуповує
картоплю
19.09.2014 Бюджетна інтрига: чого чекати регіонам?
19.09.2014

20.09.2014
20.09.2014
20.09.2014
20.09.2014
21.09.2014
22.09.2014

http://kazatin.com/Podii/kozyatins-ka-meriya-stala-maroderom-

Журрозслідування

Стаття

Вінниця

http://www.lawngo.net/index.php?itemid=2207

Є-дата

Інформповідомлення

Львів

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1312

Є-дата

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6463
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/136835
http://www.advo-help.ru/help/4/novyj-zakon-ob-otkrytyh-goszakupkah
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/08/14/482790/

Є-дата
Є-дата
Є-дата
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Стаття

Львів
Суми
Суми
Київ

Радіо "Місто над Бугом" 16.08.2014
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/08/18/482890/
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/08/21/484351/
http://www.lawngo.net/index.php?itemid=2209
http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1314
http://www.pilga.in.ua/node/6465
https://www.facebook.com/civicadvocacy.ngo?fref=nf
http://www.pravda.com.ua/columns/2014/09/1/7036133/
http://eidos.org.ua/novyny/vymahajemo-vid-deputativ-pryjnyattyaantykoruptsijnyh-zakoniv/

Відкритий бюджет
Журрозслідування
Журрозслідування
Є-дата
Є-дата
Є-дата
Є-дата
Журрозслідування

Радіо
Стаття
Стаття
Стаття
Стаття
Стаття
Стаття
Стаття

Вінниця
Київ
Київ
Львів
Львів
Львів
Львів
Київ

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Інформповідомлення

Київ

Стаття
Інформповідомлення

Київ
Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Стаття

Київ

Інформповідомлення
Стаття

Вінниця
Київ

Радіо
Стаття
Стаття

Київ
Вінниця
Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

http://eidos.org.ua/novyny/2715/
Є-дата
http://eidos.org.ua/novyny/proekt-derzhavnoho-byudzhetu-ukrajinypublikuvaty-ne-mozhna-pryhovuvaty/
Бюджет
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/101/vn/
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini3008-08092014-10414275.html
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini3008-08092014-10414275.html
Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/245/vn/
Держзакупівлі
http://eidos.org.ua/novyny/eksperty-otsinyly-antykoruptsijnu-diyalnistverhovnoji-rady-na-trijku/
Є-дата

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/109/vn/
Держзакупівлі
http://gazeta.dt.ua/finances/byudzhetna-intriga-chogo-chekati-regionamБюджет
http://eramedia.com.ua/article/208046Ключова проблема зриву забезпечення україниських Збройних сил - klyuchova_problema_zrivu_zabezpechennya_ukranskih_zbroyinih_sil_/#.VCFi
забюрократизованість нашого уряду
aJ_XdYA.facebook
Держзакупівлі
Тендер провалили. Гроші "згоріли". Діти не відпочили.
Журрозслідування
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/255/vn/
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/107/vn/
Журрозслідування
Тендер провалили. Гроші "згоріли". Діти не відпочили.
Громадський вісник закупівель Вінниччини: Вінницька міськрада
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/111/vn/
Держзакупівлі
ремонтує комп'ютерну техніку
Громадський вісник закупівель Вінниччини: у хмільницькому
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/113/vn/
Держзакупівлі
терцентрі торги не відбулися
http://most.ks.ua/news/url/remont_ulitsy_v_goloj_pristani_obojdetsja_oblas
Ремонт улицы в Голой пристани обойдется областному бюджету в
tnomu_bjudzhetu_v_15_mln_griven_new
Держзакупівлі
1,5 млн. гривен

22.09.2014
22.09.2014
22.09.2014
22.09.2014
23.09.2014
23.09.2014
23.09.2014

Ремонт улицы в Голой пристани обойдется областному бюджету в
1,5 млн. гривен
Ремонт улицы в Голой пристани обойдется областному бюджету в
1,5 млн. гривен
Громадський вісник закупівель Вінниччини: у Вінниці будуватимуть
вставку для трамвайної колії
Громадський вісник закупівель Вінниччини: у Вінниці будуватимуть
вставку для трамвайної колії
Громадський вісник закупівель Вінниччини: станція швидкої
допомоги буде з теплом і гарячою водою
Громадський вісник закупівель Вінниччини: станція швидкої
допомоги буде з теплом і гарячою водою
Громадський вісник закупівель Вінниччини: станція швидкої
допомоги буде з теплом і гарячою водою

29.09.2014

Як витрачаються бюджетні кошти (ОДТРК)
29.09.2014 Під прицілом 1. Як витрачаються бюджетні кошти
01.10.2014

Весела ферма: викривати корупціонерів легко і весело

01.10.2014 Нацгвардія. Поранені почекають
01.10.2014 Арсен Аваков, поранені не можуть чекати
Публікування інформації щодо закупівель, які здійснюються без
проведення конкурсних торгів і закупівель, які здійснюються
03.10.2014 державними підприємствами, щодо планів річних закупівель і звітів
щодо виконання договорів на веб-сторінках закупівельних
організацій
Публікування інформації щодо закупівель, які здійснюються без
проведення конкурсних торгів і закупівель, які здійснюються
03.10.2014 державними підприємствами, щодо планів річних закупівель і звітів
щодо виконання договорів на веб-сторінках закупівельних
організацій
Публікування інформації щодо закупівель, які здійснюються без
проведення конкурсних торгів і закупівель, які здійснюються
03.10.2014 державними підприємствами, щодо планів річних закупівель і звітів
щодо виконання договорів на веб-сторінках закупівельних
організацій
Три парламентські партії публічно зобов’язались підтримати
05.10.2014
законопроект № 2012а в новому парламенті
Суттєве скорочення переліку винятків, передбачених Законом
України про державні закупівлі, приведення положень Закону у
08.10.2014
відповідність до категорій винятків, передбачених Директивами ЄС у
сфері державних закупівель.
Суттєве скорочення переліку винятків, передбачених Законом
України про державні закупівлі, приведення положень Закону у
08.10.2014
відповідність до категорій винятків, передбачених Директивами ЄС у
сфері державних закупівель.

http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/24365-remont-ulicy-druzhby-vgoloj-pristani-obojdetsya.html
http://khersonline.net/novosti/ekonomika/29311-ulica-druzhby-v-goloypristani-oboydetsya-oblbyudzhetu-v-15-mln-grn.html

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/115/vn/

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/261/vn/

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/119/vn/

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.civicua.org/news/view.html?q=2300161
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini0909-22092014-10416339.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/yak-vytrachaiutsia-biudzhetnikoshty.html
Журрозслідування
https://www.youtube.com/watch?v=Y3Rtnu-aV1U
Журрозслідування
http://sashko.kulchytsky.com/vesela-ferma-vykryvaty-koruptsioneriv-lehko-iveselo/
Є-дата
http://lb.ua/society/2014/10/01/281126_natsgvardiya_poraneni_pochekayut
.html
Держзакупівлі
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/542c07ed5bd0c/
Журрозслідування

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Відео
Стаття

Суми
Суми

Стаття

Київ

Стаття
Стаття

Київ
Київ

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1328

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6486

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://lawngo.net/index.php?itemid=2221
http://eidos.org.ua/novyny/try-parlamentski-partiji-publichno-zobovyazalyspidtrymaty-zakonoproekt-2012a-v-novomu-parlamenti/

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1329

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6488

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Суттєве скорочення переліку винятків, передбачених Законом
України про державні закупівлі, приведення положень Закону у
08.10.2014
відповідність до категорій винятків, передбачених Директивами ЄС у
сфері державних закупівель.
http://lawngo.net/index.php?itemid=2222
http://politanalityk.com/blogs/konotopcki-shkoliari-istymut-dorohu13.10.2014 Конотопcькі школярі їстимуть дорогу картоплю
kartopliu.html
http://politanalityk.com/tender-purchases/v-okhtyrtsi-natshvardiia-zakupyt-813.10.2014
В Охтирці Нацгвардія закупить 8 тисяч шоломів
tysiach-sholomiv.html
http://politanalityk.com/tender-purchases/okhtyrska-likarnia-zakupyt13.10.2014
Охтирська лікарня закупить рентген за 1.8 млн грн
renthen-za-1-8-mln-hrn.html
http://konotop.in.ua/novosti/ostann-novini/konotopck-shkolyar-stimut13.10.2014
Конотопські школярі їстимуть дорогу картоплю
dorogu-kartoplyu
13.10.2014

13.10.2014

13.10.2014

14.10.2014
14.10.2014
15.10.2014

15.10.2014

15.10.2014

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Суми

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Суми

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Суми

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Суми

Зменшення обсягів закупівель, що здійснюються без проведення
конкурсних торгів (за договірною процедурою) до 10% від загального
обсягу державних закупівель у першій половині 2015 року.
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1330

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Зменшення обсягів закупівель, що здійснюються без проведення
конкурсних торгів (за договірною процедурою) до 10% від загального
обсягу державних закупівель у першій половині 2015 року.
http://www.pilga.in.ua/node/6490

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://lawngo.net/index.php?itemid=2223
Держзакупівлі
http://eidos.org.ua/novyny/pryjnyata-radoyu-antykoruptsijna-stratehiya-20142017-rr-peredbachaje-pryjnyattya-zakonoproektu-2012a/
Є-дата
http://eidos.org.ua/novyny/pryjnyati-radoyu-antykoruptsijni-zakony-vazhlyvyjale-nedostatnij-krok-dlya-podolannya-koruptsiji-eksperty-tspsa/
Є-дата

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Київ

Інформповідомлення

Київ

http://www.lawngo.net//index.php?itemid=2224

Відкритий бюджет

Стаття

Львів

http://www.cga.in.ua/index.php?itemid=1332

Відкритий бюджет

Стаття

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6491
http://eidos.org.ua/novyny/zapratsyuvala-robocha-hrupa-z-vidkrytohobyudzhetu-v-kyjevi/
http://politanalityk.com/tender-purchases/materialne-zabezpechennia-fkbarsa.html
http://eidos.org.ua/novyny/yak-i-dlya-choho-vykorystovuvaty-vizualizatsiyudanyh/

Відкритий бюджет

Стаття

Львів

Відкритий бюджет

Стаття

Київ

Журрозслідування

Відео

Суми

Відкритий бюджет
Відкритий бюджет
Відкритий бюджет
Є-дата
Відкритий бюджет
Відкритий бюджет

Стаття
Відео
Радіо
Радіо
Стаття
Стаття

Київ
Київ
Київ
Київ
Львів
Львів

Зменшення обсягів закупівель, що здійснюються без проведення
конкурсних торгів (за договірною процедурою) до 10% від загального
обсягу державних закупівель у першій половині 2015 року.
Прийнята Радою Антикорупційна стратегія 2014-2017 рр. передбачає
прийняття законопроекту 2012а
Прийняті Радою антикорупційні закони – важливий, але недостатній
крок для подолання корупції – експерти ЦПСА
по виконанні бюджету м.Львова “Звідки бере і куди спрямовує кошти
Львівська міська рада. Звіт виконання бюджету за 1-2 квартал 2014
року”.
по виконанні бюджету м.Львова “Звідки бере і куди спрямовує кошти
Львівська міська рада. Звіт виконання бюджету за 1-2 квартал 2014
року”.
по виконанні бюджету м.Львова “Звідки бере і куди спрямовує кошти
Львівська міська рада. Звіт виконання бюджету за 1-2 квартал 2014
року”.

15.10.2014 Запрацювала робоча група з “Відкритого бюджету” в Києві
17.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
20.10.2014
30.10.2014
30.10.2014

Матеріальне забезпечення ФК "Барса" (ОДТРК)
Як і для чого використовувати візуалізацію даних?
Володимир Тарнай у ефірі програми "Новий погляд"
ОДТРК "Карпати" Івано-Франківськ
Володимир Тарнай на радіо "Карпати"
Громадський бюджет. Досвід Республіки Казахстан.
Громадський бюджет. Досвід Республіки Казахстан.

https://www.youtube.com/watch?v=GcN9g3y05o4
http://lawngo.net/index.php?itemid=2225
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1333

30.10.2014 Громадський бюджет. Досвід Республіки Казахстан.
Школа-мрія з ремонтом в 36 млн. грн. є на Вінниччині? Громадський
30.10.2014
вісник закупівель Вінниччини (12.10-28.10.2014)
Школа-мрія з ремонтом в 36 млн. грн. є на Вінниччині? Громадський
30.10.2014
вісник закупівель Вінниччини (12.10-28.10.2014)
Школа-мрія з ремонтом в 36 млн. грн. є на Вінниччині? Громадський
30.10.2014
вісник закупівель Вінниччини (12.10-28.10.2014)
Школа-мрія з ремонтом в 36 млн. грн. є на Вінниччині? Громадський
30.10.2014
вісник закупівель Вінниччини (12.10-28.10.2014)
Сумський обласний Центр медико-соціальної експертизи закупив
03.11.2014
бензин у фірми Коломойського
У Конотопі послуги з озелення міста буде надавати фірма депутатів
03.11.2014
міської ради
Сумський водоканал витратить 140 тисяч гривень на проектну
03.11.2014
документацію
В Охтирці закупили картоплю для дітей у підприємства, що торгує
03.11.2014
кормами для тварин
Охрана здания Херсонского областного совета в следующем году
03.11.2014
будет стоить 544 977 грн
Охрана здания Херсонского областного совета в следующем году
03.11.2014
будет стоить 544 977 грн
03.11.2014

Охрана здания Херсонского областного совета в следующем году
будет стоить 544 977 грн

04.11.2014 Публічне обговорення бюджету в Києві
Фирма из Броваров отремонтирует трассу на Херсонщине за 38
05.11.2014
миллионов гривен
Фирма из Броваров отремонтирует трассу на Херсонщине за 38
05.11.2014
миллионов гривен
10.11.2014 Тема: «Чому українська армія роздягнута перед агресором?»
10.11.2014

Связанные между собой фирмы в очередной раз «распилили»
миллионы Каховского магистрального канала

ЯКИМ МЕДОМ ПОМАЗАНІ ГРОШІ ЗА ТЕПЛО В КОЗЯТИНІ? або Битва
17.11.2014
теплових титанів триває
ЯКИМ МЕДОМ ПОМАЗАНІ ГРОШІ ЗА ТЕПЛО В КОЗЯТИНІ? або Битва
17.11.2014
теплових титанів триває
17.11.2014 Битва теплових титанів триває в Козятині
17.11.2014

Битва теплових титанів триває в Козятині

17.11.2014

Битва теплових титанів триває в Козятині
17.11.2014 Битва теплових титанів триває в Козятині
18.11.2014 Які схеми боїться відкривати фін департамент Вінницької ОДА
18.11.2014

Які схеми боїться відкривати фін департамент Вінницької ОДА

http://www.pilga.in.ua/node/6492
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/288/vn/Школа-мрія-з-ремонтом-в-36-млнгрн-є-на-Вінниччині-Громадський-вісник-закупівель-Вінниччини-12/#

Відкритий бюджет

Стаття

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/141
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini1210-28102014-shkola-mriya-z--10421908.html
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.civicua.org/news/view.html?q=2324156
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumskyi-oblasnyi-tsentr-medykosotsialnoi-ekspertyzy-zakupyv-benzyn-u-firmy-kolomoiskoho.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-konotopi-posluhy-z-ozelenenniamista-znovu-bude-nadavaty-firma-deputativ-miskoi-rady.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumskyi-vodokanal-vytratyt-140tys-hrn-na-proektnu-dokumentatsiiu.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/blogs/v-okhtyrtsi-zakupyly-kartopliu-dlia-ditei-upidpryiemstva-shcho-torhuie-kormamy-dlia-tvaryn.html
Держзакупівлі
http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/24817-oxrana-zdaniyaxersonskogo-oblastnogo-soveta-v.html
Держзакупівлі
http://khersonline.net/novosti/ekonomika/31178-ohrana-oblastnogo-sovetaoboydetsya-oblbyudzhetu-v-polmilliona-griven.html
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення
Стаття

Херсон
Київ

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення
Радіо

Херсон
Київ

Стаття

Херсон

Стаття

Вінниця

Стаття
Стаття

Вінниця
Вінниця

Стаття

Вінниця

Стаття
Стаття
Стаття

Вінниця
Вінниця
Вінниця

Стаття

Вінниця

http://most.ks.ua/news/url/ohrana_zdanija_hersonskogo_oblastnogo_soveta
_v_sledujuschem_godu_budet_stoit_544_977_grn
Держзакупівлі
http://eidos.org.ua/novyny/publichne-obhovorennya-byudzhetu-v-kyjevi/
Відкритий бюджет
http://khersonline.net/novosti/ekonomika/31268-firma-iz-brovarovotremontiruet-trassu-na-hersonschine-za-38-millionov-griven.html
Держзакупівлі
http://golapristan.com/khersonnews/34659-firma-iz-brovarov-otremontiruetdorogu-na-hersonschine-za-38-millionov-griven.html
Держзакупівлі
Держзакупівлі
3. https://uk-ua.facebook.com/radioeramedia/posts/1510181639234448

http://most.ks.ua/news/url/svjazannye_mezhdu_soboj_firmy_v
_ocherednoj_raz_raspilili_milliony_kahovskogo_magistralnogo_
Держзакупівлі
kanala
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/yakim-medom-pomazani-groshi-za-teplov-kozyatini-abo-bitva-teplovih-ti-10424246.html
Журрозслідування
http://kazatin.com/Vid-Chytachiv/yakim-medom-pomazani-groshi-za-teplo-vkozyatini-abo-bitva-teplovih-ti-10424247.html
Журрозслідування
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/296
Журрозслідування
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/yakim-medom-pomazani-groshi-za-teplov-kozyatini-abo-bitva-teplovih-ti-10424246.html
Журрозслідування
http://kazatin.com/Vid-Chytachiv/yakim-medom-pomazani-groshi-za-teplo-vkozyatini-abo-bitva-teplovih-ti-10424247.html
Журрозслідування
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/149
Журрозслідування
Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/299#
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/yaki-shemi-boyitsya-vidkrivati-findepartament-vinnitskoyi-oda-10424457.html
Держзакупівлі

19.11.2014 Чому українська армія роздягнута перед агресором?
19.11.2014 Друк і депутати
19.11.2014 Друк і депутати
19.11.2014 Друк і депутати
20.11.2014
20.11.2014
20.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
23.11.2014
24.11.2014
24.11.2014

На определение оздоровительных и рекреационных ресурсов
морского побережья Херсонщины потратят 187 тыс. грн.
На определение оздоровительных и рекреационных ресурсов
морского побережья Херсонщины потратят 187 тыс. грн.
На определение оздоровительных и рекреационных ресурсов
морского побережья Херсонщины потратят 187 тыс. грн.
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 7 (29.10-22.11.
2014 р) Можна купити за 500 тис, а купляють за 850 тис!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 7 (29.10-22.11.
2014 р) Можна купити за 500 тис, а купляють за 850 тис!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 7 (29.10-22.11.
2014 р) Можна купити за 500 тис, а купляють за 850 тис!
Сумська міська рада не змогла знайти продавця бензину
Конотопська районна лікарня купила фіброколоноскоп

24.11.2014

На Сумщині опинилися під загрозою закупівлі для швидких
Сумська міська клінічна лікарня №1 придбає рентген-апарат за 2,5
24.11.2014
млн. грн.
24.11.2014 На Конотопщині придбають автомобіль швидкої допомоги
24.11.2014 Сумська обласна лікарня переплатила 53 тисячі за медичний апарат
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014

На Сумщині опинилися під загрозою закупівлі для швидких
На Сумщині опинилися під загрозою закупівлі для швидких
На Сумщині опинилися під загрозою закупівлі для швидких
На Сумщині опинилися під загрозою закупівлі для швидких
На Сумщині опинилися під загрозою закупівлі для швидких

24.11.2014

«Сумыоблэнерго» отдаст 43 миллиона кипрской фирме
«Сумыоблэнерго» отдаст 43 миллиона кипрской фирме
«Сумыоблэнерго» отдаст 43 миллиона кипрской фирме
«Сумыоблэнерго» отдаст 43 миллиона кипрской фирме
«Сумыоблэнерго» отдаст 43 миллиона кипрской фирме
Аналітична запискапро виконання бюджету м.
01.12.2014
Сумиза І півріччя 2014 року
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014
24.11.2014

01.12.2014
01.12.2014

Укргазвидобування хоче розпиляти 8 мільйонів на двигун
Сумиобленерго віддасть 43 мільйони кіпрській фірмі

http://www.eramedia.com.ua/article/210683chomu_ukranska_armya_rozdyagnuta_pered_agresorom/
Є-дата
http://www.pilga.in.ua/node/6498
Держзакупівлі
http://lawngo.net/index.php?itemid=2229
Держзакупівлі
http://cga.in.ua/index.php?itemid=1339
Держзакупівлі
http://khersonline.net/novosti/turizm/31960-na-opredelenie-ozdorovitelnyh-irekreacionnyh-resursov-morskogo-poberezhya-hersonschiny-potratyat-187tys-grn.html
Держзакупівлі
http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/24938-na-opredelenieozdorovitelnyx-i-rekreacionnyx.html
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/na_opredelenie_ozdorovitelnyh_i_rekreatsionnyh
_resursov_morskogo_poberezhja_hersonschiny_potratjat_187_tys_grn
Держзакупівлі

Радіо
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Львів
Львів
Львів

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/304
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--7-2910-2211-2014-r-mozhna-k-10425283.html
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://bit.ly/2eaALKB
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumska-miska-rada-ne-zmohlaznaity-prodavtsia-benzynu.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/konotopska-rajonna-likarnyakupila-fibrokolonoskop.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/na-sumshchyni-opynylysia-pidzahrozoiu-zakupivli-dlia-shvydkykh.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumska-miska-klinichna-likarnia-1prydbaie-renthen-aparat-za-2-5-mln-hrn.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/na-konotopshchyni-prydbaiutavtomobil-shvydkoi-dopomohy.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/blogs/sumska-oblasna-likarnia-pereplatyla-53tysiachi-za-medychnyi-aparat.html
Держзакупівлі
http://konotop.in.ua/novosti/ostann-novini/na-sumshchin-opinilisya-p-dzagrozoyu-zakup-vl-dlya-shvidkikh
Держзакупівлі
http://rama.com.ua/na-sumshhine-zakupki-dlya-skoryih-okazalis-podДержзакупівлі
http://inform.sumy.ua/news1/index.php?id=91125
Держзакупівлі
http://regionews.sumy.ua/node/39587
Держзакупівлі
http://www.gorod.sumy.ua/news_19093.html
Держзакупівлі
http://like.sumy.ua/news/ekonomika-i-biznes/4369-sumyoblenergo-otdast-43milliona-kiprskoj-firme
Держзакупівлі
http://www.dancor.sumy.ua/news/newsline/142577
Держзакупівлі
http://rama.com.ua/sumyioblenergo-otdast-43-mln-kiprskoy-firme/#adДержзакупівлі
http://antiraider.ua/ucp_mod_news_list_show_12901.html
Держзакупівлі
http://sumypost.com/sumynews/analitika/sumyoblenergo_cyprus
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/documents/analitichna-zapiska-pro-vikonannyabyudzhetu-m-sumi-za-i-pivrichchya-2014-roku.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/blogs/ukrhazvydobuvannia-khoche-rozpyliaty-8milioniv-na-dvyhun.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/blogs/sumyoblenerho-viddast-43-miliony-kiprskiifirmi.html
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Суми
Суми
Суми
Суми
Суми

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Суми
Суми
Суми
Суми
Суми

Стаття

Суми

Стаття

Суми

Стаття

Суми

08.12.2014 Управление главного Каховского магистрального канала
отремонтирует
08.12.2014

Херсонтеплоэнерго потратит на два авто более
Управление главного Каховского магистрального канала
08.12.2014
отремонтирует
Управление главного Каховского магистрального канала
08.12.2014
отремонтирует
08.12.2014

Херсонтеплоэнерго потратит на два авто более
Управление главного Каховского магистрального канала
08.12.2014
отремонтирует
Управление главного Каховского магистрального канала
08.12.2014
отремонтирует
09.12.2014
11.12.2014
13.12.2014

У пошуках бюджетної демократії
Херсонское улье опять пилило тендеры
На Херсонщине АМКУ оштрафовало стоматологов-близнецов

15.12.2014

Ремонт будівлі станції екстренної медичної допомоги (ОДТРК)
Тендерные закупки управления образования проверят
15.12.2014
правоохранительные органы
17.12.2014
17.12.2014

Під прицілом. Ремонт будівлі станції екстренної медичної допомоги

Під прицілом. Ремонт будівлі станції екстренної медичної допомоги
17.12.2014 Володимир Тарнай у ефірі програми "Новий погляд"
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”

http://khersonline.net/novosti/ekonomika/32599-upravlenie-glavnogokahovskogo-magistralnogo-kanal-otremontiruet-dvigatel-pochti-za-1-199-tysgrn.html
Держзакупівлі
http://khersonline.net/novosti/ekonomika/32586-hersonteploenergo-potratitna-dva-avto-bolee-milliona-griven.html
Держзакупівлі
http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/25156-upravlenie-glavnogokaxovskogo-magistralnogo.html
Держзакупівлі
http://pravda.ks.ua/kherson_ks/important/25156-upravlenie-glavnogokaxovskogo-magistralnogo.html
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/kp_hersonteploenergo_zakupilo_dva_avtomobilj
a_bolee_chem_za_1_million
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/upravlenie_glavnogo_kahovskogo_magistralnogo
_kanal_otremontiruet_dvigatel_pochti_za_1_199_tys_grn
Держзакупівлі
http://khersonline.net/novosti/ekonomika/32672-kp-hersonelektrotranspriobretet-74-novye-shiny-u-mestnoy-firmy.html
Держзакупівлі
Бюджетний
http://www.epravda.com.ua/columns/2014/12/9/510438/
регламент
http://khersonline.net/novosti/kriminal/32793-hersonskoe-zhule-opyat-pililotendery-po-pitaniyu-shkolnikov.html
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_amku_oshtrafovalo_stomatolo
gov_bliznetsov
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/remont-budivli-stantsii-ekstrennoimedychnoi-dopomohy-video.html
Журрозслідування
http://most.ks.ua/news/url/tendernye_zakupki_upravlenija_obrazovanija_pr
overjat_pravoohranitelnye_organy
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/blogs/u-sumakh-pov-iazani-firmy-rozihraly-maizhe-15-miliona-na-materialakh-dlia-ochyshchennia-krovi.html
Журрозслідування
http://tv.sumy.ua/pid-prytsilom-remont-budivli-stantsiyi-ekstrennoyimedychnoyi-dopomogy/
Журрозслідування
https://www.youtube.com/watch?v=Pv6q0fQi_NU
Є-дата

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон
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Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Стаття

Київ

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Відео

Суми

Інформповідомлення

Херсон

Стаття

Вінниця

Відео
Відео

Вінниця
Київ

http://www.civicua.org/news/view.html?q=2364674

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

http://www.gurt.org.ua/news/events/24604/

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

https://www.facebook.com/civicadvocacy.ngo

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

https://twitter.com/civicadvocacy

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

http://cga.in.ua/index.php?itemid=1352

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

http://lawngo.net/index.php?itemid=2238

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6504

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

http://www.lawhelp.in.ua/?info=104
Відкритий бюджет
https://www.facebook.com/KonsultacijnijCentrDlaGromadskihOrganizacij?ref
=bookmarks
Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Львів

Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
Круглий стіл-презентація на тему: “Інструменти контролю та
18.12.2014
оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні”
18.12.2014 Така прокладка потрібна самому
21.12.2014 Котельня вынницькоъ дитячої обллікарні
18.12.2014

21.12.2014

Котельня вынницькоъ дитячої обллікарні
21.12.2014 Котельня вынницькоъ дитячої обллікарні
21.12.2014

Котельня вынницькоъ дитячої обллікарні

21.12.2014

Котельня вынницькоъ дитячої обллікарні
21.12.2014 Антикорупційне доручення прем'єра "помножили на нуль"
22.12.2014 Ефір Сумське ОДТРК
22.12.2014
22.12.2014

Участь громадськості у контролі за використанням публічних коштів.
Медична галузь Сумської області

22.12.2014
У Білопінні сини Ігоря Збукарєва виграли
22.12.2014
22.12.2014

Інфосервів закупить комп'ютерної
Сумижилкомсервіс придбає автобус

22.12.2014

В Охтирці Збукарєв і його екс-партнер
Віктор Таран про проект дербюджету: Прожитковий мінімум зросте
23.12.2014
тільки з грудня 2015
25.12.2014 Нереальні доходи Бюджету 2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015

Виконком Сумської міської ради не зміг закупити оргтехніку
Психіатрична лікарня закупить вугілля в Лисичанську
Конотопських дітей годуватиме «общепит»
Дорогу від Пришибської площі буде реконструювати "Суми-сервісбуд"
Психдиспансер буде годувати хворих за 9 гривень на день
Сумижилкомсервісу не вдалося закупити пальне
У Сумах їздитимуть вживані європейські тролейбуси
У Сумах освітяни закупили комп’ютери і оргтехніку

http://lawngo.net/index.php?itemid=2237

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6506
Відкритий бюджет
http://www.epravda.com.ua/publications/2014/12/18/513989/
Журрозслідування
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/314
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--8-2311-21122014-r-abo-kotel-10429132.html
Держзакупівлі
http://bit.ly/2dVsfNC
Держзакупівлі
http://kazatin.com/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--8-2311-21122014-r-abo-kotel-10429144.html
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Novyny-Khmilnyka/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnikzakupivel-vinnichchini---8-2311-21122014-r-abo-kotel-10429146.html
Держзакупівлі
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/54973782f17d5/
Журрозслідування
http://tv.sumy.ua/pryama-mova-viktor-taran-pro-byudzhet/
Бюджет
http://politanalityk.com/blogs/uchast-hromadskosti-u-kontroli-publichnykhkoshtiv-dosvid-polshchi.html
Є-дата
http://politanalityk.com/tender-purchases/medychna-haluz-sumskoi-oblastizakupyla-medpreparativ-na-107-tys-hrn.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-bilopilli-rozihraly-200-tysiachhryven-mizh-pidpryiemstvom-shcho-nalezhalo-ihoriu-zbukarievu-ta-firmoiuioho-syniv.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/infoservis-zakupyt-komp-iuternoitekhniky-maizhe-na-pivmiliona.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumyzhylkomservis-prydbaieavtobus.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/v-okhtyrtsi-zbukariev-i-ioho-ekspartner-rozihraly-tender-na-pivmiliona.html
Держзакупівлі
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Суми

Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

https://www.youtube.com/watch?v=2duLayNj1fg
Бюджет
http://eidos.org.ua/novyny/nerealni-dohody-byudzhetu-2015/
Бюджет
http://politanalityk.com/tender-purchases/vykonkom-sumskoi-miskoi-rady-nezmih-zakupyty-orhtekhniku.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/psykhiatrychna-likarnia-zakupytvuhillia-v-lysychansku.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/konotopskykh-ditei-hoduvatymeobshchepyt.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/dorohu-vid-pryshybskoi-ploshchibude-rekonstruiuvaty-sumy-servis-bud.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/psykhdyspanser-bude-hoduvatykhvorykh-za-9-hryven-na-den.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumyzhylkomservisu-ne-vdalosiazakupyty-palne.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-sumakh-izdytymut-vzhyvaniievropeiski-troleibusy.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-sumakh-osvitiany-zakupylykomp-iutery-i-orhtekhniku.html
Держзакупівлі
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Київ
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Інформповідомлення
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Інформповідомлення
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Інформповідомлення
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Інформповідомлення

Суми

Інформповідомлення

Суми

01.01.2015
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01.01.2015
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01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
01.01.2015
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Дорогу на Інтернаціоналістів у Сумах поки що не
реконструюватимуть

http://politanalityk.com/tender-purchases/dorogu-na-internatsionalistiv-usumakh-poki-shcho-ne-rekonstruyuvatimut.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/shkoliariv-okhtyrky-hoduvatymeШколярів Охтирки годуватиме сиром ТОВ "Мастерпродукт-2005"
syrom-tov-masterprodukt-2005.html
Держзакупівлі
Управління охорони здоров'я закупило ліки за переговорною
http://politanalityk.com/tender-purchases/upravlinnia-okhorony-zdorov-iaпроцедурою
zakupylo-liky-za-perehovornoiu-protseduroiu-shchob-vriatuvatyДержзакупівлі
За мільйон, але швидко. У Сумах стоматполіклініку утеплить київська http://politanalityk.com/tender-purchases/za-milion-ale-shvydko-u-sumakhфірма
stomatpolikliniku-uteplyt-kyivska-firma.html
Держзакупівлі
Ділянку дороги у напрямку Брянська ремонтуватиме харківська
http://politanalityk.com/tender-purchases/dilianku-dorohy-u-napriamkuфірма
brianska-remontuvatyme-kharkivska-firma.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-sumakh-likarnyu-4У Сумах лікарню №4 відремонтують за 2 мільйона
vidremontuyut-za-2-mln-grn.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-romnakh-uklaly-dohovir-naУ Ромнах уклали договір на закупівлю хліба для дитячих садочків
zakupivliu-khliba-dlia-dytiachykh-sadochkiv.html
Держзакупівлі
В обласному перинатальному центрі приховали цінові пропозиції
http://politanalityk.com/tender-purchases/v-oblasnomu-perynatalnomuучасників тендеру
tsentri-prykhovaly-tsinovi-propozytsii-uchasnykiv-tenderu.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/dlia-konotopskykh-shkoliarivДля конотопських школярів закуплять яйця по 2 грн. за штуку
zakupliat-iaitsia-po-2-hrn-za-shtuku.html
Держзакупівлі
Сумихімпром ніяк не визначиться, скільки мільйонів витратити на
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumykhimprom-niiak-neвантажоперевезення
vyznachytsia-skilky-milioniv-vytratyty-na-vantazhoperevezennia.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-sumskii-oblasnii-likarni-rozihralyУ Сумській обласній лікарні розіграли тендер на медичні інструменти tender-na-medychni-instrumenty.html
Держзакупівлі
Охтирська лікарня закупила ліки в одного учасника з
http://politanalityk.com/tender-purchases/okhtyrska-likarnia-zakupyla-liky-vДніпропетровська
odnoho-uchasnyka-z-dnipropetrovska.html
Держзакупівлі
У Сумах пов'язані фірми розіграли 1,8 мільйона на медичних
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-sumakh-pov-iazani-firmyінструментах
rozihraly-1-8-miliona-na-medychnykh-instrumentakh.html
Держзакупівлі
Електроавтотранс уклав угоду на закупівлю дев’яти тролейбусів для http://politanalityk.com/tender-purchases/elektroavtotrans-uklav-uhodu-naСум
zakupivliu-dev-iaty-troleibusiv-dlia-sum.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumska-miska-rada-zaplatyt-600Сумська міська рада заплатить 600 тис. грн. за комуналку
tys-hrn-za-komunalku.html
Держзакупівлі
Масло від одного і того ж постачальника у Конотопі коштує дорожче, http://politanalityk.com/tender-purchases/maslo-vid-odnoho-i-toho-zhніж у Лебедині
postachalnyka-u-konotopi-koshtuie-dorozhche-nizh-u-lebedyni.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/v-okhtyrtsi-na-svitli-vyrishyly-neВ Охтирці на світлі вирішили не економити
ekonomyty.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-konotopi-osvita-zakupyla-m-iasoУ Конотопі освіта закупила м'ясо майже на мільйон
maizhe-na-milion.html
Держзакупівлі
«Суми-Сервіс-Буд» отримає більше 2 мільйонів на будівництво
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumy-servis-bud-otrymaie-bilshe-2кладовища
milioniv-na-budivnytstvo-kladovyshcha.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumska-oblrada-ne-znaishla-sobiСумська облрада не знайшла собі перевізників. Ходитимуть пішки? pereviznykiv-khodytymut-pishky.html
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/katedskyi-korpus-proviv-torhy-naКатедський корпус провів торги на закупівлю продуктів
zakupivliu-produktiv.html
Держзакупівлі
Для Конотопського дитячого будинку продадуть бензин за ціною
http://politanalityk.com/tender-purchases/dlia-konotopskoho-dytiachohoнижче ринкової
budynku-prodadut-benzyn-za-tsinoiu-nyzhche-rynkovoi.html
Держзакупівлі
У Конотопі й Охтирці освітяни відміняють тендери на закупівлю
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-konotopi-i-okhtyrtsi-osvitianyпродуктів
vidminiaiut-tendery-na-zakupivliu-produktiv.html
Держзакупівлі
Скільки коштує дніпропетровцям неправильне оформлення
http://politanalityk.com/tender-purchases/skilky-koshtuie-dnipropetrovtsiamдокументів при закупівлі медикаментів
nepravylne-oformlennia-dokumentiv-pry-zakupivli-medykamentiv.html
Держзакупівлі
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20.01.2015
20.01.2015
21.01.2015
22.01.2015
22.01.2015
22.01.2015

http://politanalityk.com/tender-purchases/shliakhrembud-vyhrav-tender-namilion.html
http://politanalityk.com/tender-purchases/u-sumakh-likarni-ne-vystachyloУ Сумах лікарні не вистачило коштів, щоб придбати генератор
koshtiv-shchob-prydbaty-henerator.html
Сумський облавтодор отримає майже 2 млн. грн. для дороги на
http://politanalityk.com/tender-purchases/sumskyi-oblavtodor-otrymaieБрянськ
maizhe-2-mln-hrn-dlia-dorohy-na-briansk.html
Відкрите звернення та три вимоги до Сумського міського голови
http://politanalityk.com/events/vidkryte-zvernennia-ta-try-vymohy-doстосовно бюджету-2016
sumskoho-miskoho-holovy-stosovno-biudzhetu-2016.html
Тролейбусний тендер зійшов з дистанції
http://politanalityk.com/events/troleibusnyi-tender-ziishov-z-dystantsii.html
Ефективність та результативність міського бюджету обговорили
http://politanalityk.com/events/efektyvnist-ta-rezultatyvnist-miskohoексперти Сум
biudzhetu-obhovoryly-eksperty-sum.html
Історія ремонту однієї сумської вулиці потрапила у поле зору
http://politanalityk.com/events/istoriia-remontu-odniiei-sumskoi-vulytsiгромадськості
potrapyla-u-pole-zoru-hromadskosti.html
Скільки ще бюджетних коштів буде «закатано» в асфальт на вулиці
http://politanalityk.com/events/skilki-shche-byudzhetnikh-koshtiv-budeКовпака?
zakatano-v-asfalt-na-vulitsi-kovpaka.html
Як сумські депутати пиляють бюджет
http://politanalityk.com/events/yak-sumski-deputaty-pyliaiut-biudzhet.html
Очільниця сумського фіндепартаменту хоче прикормити свій
http://politanalityk.com/events/ochilnytsia-sumskoho-findepartamentuдепутатський округ
khoche-prykormyty-svii-deputatskyi-okruh.html
РПР: Доступ до інформації про використання всіх державних коштів http://politanalityk.com/events/rpr-dostup-do-informatsii-pro-vykorystanniaзалежить лише від підпису Президента
vsikh-derzhavnykh-koshtiv-zalezhyt-lyshe-vid-pidpysu-prezydenta.html
Тепло з Кіпру для дитячої лікарні або опалення по-Новому
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2384725
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/teplo-z-kipru-dlya-dityachoyi-likarni-aboТепло з Кіпру для дитячої лікарні або опалення по-Новому
opalennya-po-novomu-10431154.html
http://www.epravda.com.ua/publications/2015/01/9/520419/
З новим тендером, Ігоре Валерійовичу!
Експерти закликали Раду прийняти законопроект №0949 “Про
http://www.cpsa.org.ua/novyny/eksperty-zaklykaly-radu-pryjnyatyвідкритість використання публічних коштів” протягом поточного
zakonoproekt-0949-pro-vidkrytist-vykorystannya-publichnyh-koshtivтижня
protyahom-potochnoho-tyzhnya/
https://www.youtube.com/watch?v=VtSOKI_85OQ
Сергій Карелін в програмі "Соціальна країна"
http://politanalityk.com/tender-purchases/tender-na-remont-dorohy-sumyТендер на ремонт дороги Суми-Полтава (ОДТРК)
poltava-video.html
Депутат Никонов считает, что качественный картофель должен
http://most.ks.ua/news/url/deputat_nikonov_schitaet_chto_kachestvennyj_k
стоить 8,50 грн
artofel_dolzhen_stoit_850_grn
https://www.youtube.com/watch?v=rVmRpPwyMe4
Віктор Таран про бюджет
http://most.ks.ua/news/url/v_kahovskom_rajone_kartofel_zakupili_po_45_gr
В Каховском районе картофель закупили по 4,5 грн за килограмм
n_za_kilogramm
https://www.youtube.com/watch?v=L8UJLI0q0rc
Експерт ЦПСА Володимир Тарнай про бюджет-2015
Комітет З питань Свободи слова та ЗМІ ухвалив правки громадськості http://www.cpsa.org.ua/novyny/komitet-z-pytan-svobody-slova-ta-zmiдо законопроекту № 0949 «Про відкритість використання публічних uhvalyv-pravky-hromadskosti-do-zakonoproektu-0949-pro-vidkrytistvykorystannya-publichnyh-koshtiv/
коштів»
Алексей Журавко проиграл тендер на медикаменты в родном
http://most.ks.ua/news/url/aleksej_zhuravko_proigral_tender_na_medikame
Цюрупинске
nty_v_rodnom_tsjurupinske
На тендерные процедуры херсонского горсовета будут приглашать
http://most.ks.ua/news/url/na_tendernye_protsedury_hersonskogo_gorsove
общественность
ta_budut_priglashat_obschestvennost
http://33kanal.com/33-jj-kanal/paciyenti-ditjachoyi-oblasnoyi-obigrivajutsjaПацієнти дитячої обласної обігріваються теплом із Кіпру?
2297.html
http://www.cpsa.org.ua/novyny/buty-chy-ne-buty-prozorosti-publichnyhБути чи не бути прозорості публічних коштів?
https://www.youtube.com/watch?v=Xh0mb5-EYQ4
Гліб Канєвський у програмі 'Економічне коло'
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pQEMOВимагай правди 14 01 2015
«Шляхрембуд» виграв тендер на мільйон
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ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ГРОМАДСЬКИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬНА НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ: СЕМІНАР
Освітянам Херсона, які намутили з харчами на 5,5 мільйонів,
загрожує карна справа
Хмільник може стати першим містом на Вінниччині з «відкритим
бюджетом»
Хмільник може стати першим містом на Вінниччині з «відкритим
бюджетом»
Хмільник може стати першим містом на Вінниччині з «відкритим
бюджетом»
Законопроект №0949 – “Про відкритість використання публічних
коштів” – Проголосувати в другому читанні і в цілому!
Хмільник може стати першим містом на Вінниччині з «відкритим
бюджетом»
Презентація проекту по відкритому бюджету у Хмільнику
У 2014 році у Херсонській області не відбулось 48% закупівель у
медичній сфері

Депутаты облсовета решили наводить порядок в госзакупках
ЗАКОНУ “ПРО ВІДКРИТІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНИХ КОШТІВ”
29.01.2015
БУТИ.
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http://www.pilga.in.ua/node/6529
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/osvitjanam_hersona_jaki_namutili_z_harchami_n
a_55_miljoniv_zagrozhuje_karna_sprava
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http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/hmilnik-mozhe-stati-pershim-mistom-naДержзакупівлі
vinnichchini-z-vidkritim-byudzhe-10433195.html
http://www.cpsa.org.ua/novyny/0949-proholosuvaty-v-druhomu-chytanni-i-vtsilomu/
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http://fs.edukit.vn.ua/news/id/330/vn/
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/

http://civic.ua/news/view.html?q=2394622

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Ефір в «Телевізійних новинах Вінниччини» в 19.00 27.01.2015
http://most.ks.ua/news/url/u_2014_rotsi_u_hersonskij_oblasti_ne_vidbulos_
48_zakupivel_u_medichnij_sferi
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/deputaty_oblsoveta_reshili_navodit_porjadok_v_
goszakupkah
Держзакупівлі

http://www.pilga.in.ua/node/6533
http://most.ks.ua/news/url/tendernyj_bespredel_v_hersonskoj_psihiatriches
Тендерный беспредел в херсонской психиатрической больнице
koj_bolnitse
Депутат Рыбалко обратился к Путилову по поводу скандальных
http://most.ks.ua/news/url/deputat_rybalko_obratilsja_k_putilovu_po_povo
тендеров
du_skandalnyh_tenderov
http://most.ks.ua/news/url/tendernyj_bespredel_v_hersonskoj_psihiatriches
Тендерный беспредел в херсонской психиатрической больнице
koj_bolnitse
У Херсоні розкажуть про закупівлю ліків
http://most.ks.ua/news/url/u_hersoni_rozkazhut_pro_zakupivlju_likiv
Обсуждение херсонского городского бюджета на 2015 год
http://most.ks.ua/news/url/obsuzhdenie_hersonskogo_gorodskogo_bjudzhet
продолжается
a_na_2015_god_prodolzhaetsja
Перший в Україні прозорий бюджет затвердить Хмільницька міська http://vlasno.info/suspilstvo/usi-novini/gromadski-organizatsiji/item/1514рада
pershyi-v-ukraini-prozoryi-biudzhet-zatverdyt-khmilnytska-miska-rada
НЕМА МЕДДОВІДКИ — НЕМА ТОРГІВ
http://www.pilga.in.ua/node/6544
Два Херсонских нардепа поддерживают антикоррупционный закон. http://most.ks.ua/news/url/dva_hersonskih_nardepa_podderzhivajut_antikor
Остальные покажут голосованием в четверг
ruptsionnyj_zakon_ostalnye_pokazhut_golosovaniem_v_chetverg
Відкритість державних закупівель та контроль з боку громадськості http://most.ks.ua/news/url/vidkritist_derzhavnih_zakupivel_ta_kontrol_z_bo
сприятимуть подоланню корупції в цій системі
ku_gromadskosti_sprijatimut_podolannju_koruptsiji_v_tsij_sistemi
http://www.cpsa.org.ua/novyny/snih-aktyvistam-ne-zavada-koly-na-chasiСніг активістам не завада! Коли на часі антикорупційний 0949
antykoruptsijnyj-0949/
Каховские школьники едят мясо за 87 гривен
http://most.ks.ua/news/url/kahovskie_shkolniki_edjat_mjaso_za_87_griven
Подвоз 128 детей в школы будет стоить бюджету Скадовского района http://most.ks.ua/news/url/podvoz_128_detej_v_shkoly_budet_stoit_bjudzh
172 381 грн
etu_skadovskogo_rajona_172_381_grn
http://most.ks.ua/news/url/hersonskaja_psihbolnitsa_budet_stirat_bele_po_
Херсонская психбольница будет стирать белье по цене 8 грн. за 1 кг. tsene_8_grn_za_1_kg
https://www.youtube.com/watch?v=Ri_njAjjztc
Активісти ЦПСА вимагали під ВР прийняття закону №0Є-дата
На Вінниччині підготовили перший взвод тендерних громадських
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/337
контролерів

08.02.2015
08.02.2015
08.02.2015
09.02.2015
09.02.2015
09.02.2015
10.02.2015
11.02.2015
11.02.2015

На Вінниччині підготовили перший взвод тендерних громадських
контролерів
На Вінниччині підготовили перший взвод тендерних громадських
контролерів
ГРОМАДСЬКІСТЬ ЛЬВІВЩИНИ НАВЧИЛАСЯ ОРГАНІЗОВУВАТИ
АКТИКОРУПЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ.
Тендер на закупівлю тролейбусів (ОДТРК)
На Вінниччині навчали перших тендерних громадських контролерів
Херсонців навчать як організувати громадський антикорупційний
моніторинг державних закупівель на місцевому рівні
ЦПСА закликає депутатів прийняти закон №0949 на засіданні 12
лютого
Верховна Рада прийняла законопроект №0949 “Про відкритість
використання публічних коштів”
Прозорість публічних фінансів як тест на доброчесність для народних
депутатів

11.02.2015 Тема: «Чому залишаються проблеми із закупівлею ліків»
11.02.2015 Про законопроект №0949
11.02.2015 На Вінниччині навчали перших тендерних громадських контролерів
Громадський вісник закупівель Вінниччини-9: Або Ваші тендери ще
12.02.2015
проходять без громадських моніторів? Тоді ми йдемо до вас!
Тендерні пропозиції на 600 млн грн. Вінницький облавтодор мав
12.02.2015
відкрити «вчора, сьогодні, завтра»!
Програма «Громада»: Як контролювати державні закупівлі силами
13.02.2015
громадських активістів?
Програма «Громада»: Як контролювати державні закупівлі силами
13.02.2015
громадських активістів?
Програма «Громада»: Як контролювати державні закупівлі силами
13.02.2015
громадських активістів?
Громадський вісник закупівель Вінниччини-9: Або Ваші тендери ще
13.02.2015
проходять без громадських моніторів? Тоді ми йдемо до вас!
Тендерні пропозиції на 600 млн грн. Вінницький облавтодор мав
13.02.2015
відкрити «вчора, сьогодні, завтра»!
14.02.2015 ЗАТЯЖНІ РЕМОНТИ
Невдовзі кожен користувач інтернету зможе простежити, хто і як
16.02.2015
використовує державні кошти
16.02.2015 Семінар Центру політичних тчудій та аналітики у Вінниці
Тендерні пропозиції на 600 млн грн. Вінницький облавтодор мав
відкрити «вчора, сьогодні, завтра»!
Тендерні пропозиції на 600 млн грн. Вінницький облавтодор мав
16.02.2015
відкрити «вчора, сьогодні, завтра»
В Херсоне прокуратура возбудила еще одно «картофельное»
19.02.2015
уголовное дело
В Каховском районе закупят уголь по завышенным ценам у Алексея
19.02.2015
Журавко
16.02.2015

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/167/vn/

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/na-vinnichchini-pidgotovili-pershiy-vzvodДержзакупівлі
tendernih-gromadskih-kontrol-10435134.html
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http://www.pilga.in.ua/node/6538
Держзакупівлі
http://politanalityk.com/tender-purchases/tender-na-zakupivliuЖуррозслідування
Держзакупівлі
http://civic.ua/news/view.html?q=2404594
http://most.ks.ua/news/url/hersontsiv_navchat_jak_organizuvati_gromadskij
_antikoruptsijnij_monitoring_derzhavnih_zakupivel_na_mistsevomu_rivni
Держзакупівлі
http://www.cpsa.org.ua/novyny/tspsa-zaklykaje-deputativ-pryjnyaty-zakon0949-na-zasidanni-12-lyutoho/
Є-дата
http://www.cpsa.org.ua/novyny/verhovna-rada-pryjnyala-zakonoproekt-0949pro-vidkrytist-vykorystannya-publichnyh-koshtiv/
Є-дата
http://www.cpsa.org.ua/novyny/prozorist-publichnyh-finansiv-yak-test-nadobrochesnist-dlya-narodnyh-deputativ/
Є-дата
1. http://www.eramedia.com.ua/article/215290Держзакупівлі
storya_perekonu__budyak_mirn_domovlenost_z_rosyu_nkoli_ne_pratcy/
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dyrektor-tsentru-olha-budnyk-rozpovilahromadskomu-radio-pro-zakonoproekt-0949/
Є-дата
Держзакупівлі
Ефір в «Телевізійний новинах Вінниччини» в 19.00

Інформповідомлення
Відео
Інформповідомлення

Львів
Суми
Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Київ

Стаття

Київ

Стаття

Київ

Радіо

Київ

Радіо
Інформповідомлення

Київ
Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Ефір на Вінницькому обласному радіо в 18.10 13.02.2015

Відкритий бюджет

Радіо

Вінниця

Вінницьке обласне радіо 13.02.2015

Відкритий бюджет

Радіо

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Львів

https://www.youtube.com/watch?v=jrCaK7-luV4

Є-дата
Відкритий бюджет

Відео
Відео

Київ
Вінниця

http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/tenderni-propozitsiyi-na-600-mln-grnvinnitskiy-oblavtodor-mav-vidkrit-10436065.html

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/v_hersone_prokuratura_vozbudila_esche_odno_
kartofelnoe_ugolovnoe_delo
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/v_kahovskom_rajone_zakupjat_ugol_po_zavyshe
nnym_tsenam_u_alekseja_zhuravko
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/343
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/347

Ефір на Вінницькому обласному радіо в 18.10 13.02.2015
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/168/vn/
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/170/vn/
http://www.pilga.in.ua/node/6546
https://www.youtube.com/watch?v=pH0EhL7hWnc

http://civic.ua/news/view.html?q=2408624

http://most.ks.ua/news/url/glava_kahovskoj_rga_prokommentiroval_zakupk
Глава Каховской РГА прокомментировал закупку угля у Журавко
u_uglja_u_zhuravko
Держзакупівлі
Гліб Канєвський: Революція пройшла, але корупмпована держава не
20.02.2015
https://www.youtube.com/watch?v=tR3cWpMbdZM
Держзакупівлі
зникла
http://vlasno.info/ekonomika/3/finansi/item/1882-na-dorozhni-600-miljoniv20.02.2015 На “дорожні” 600 мільйонів претендують дві вінницькі фірми
Держзакупівлі
pretenduyut-dvi-vinnitski-firmi
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 10 Або Сервер
21.02.2015
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/353
Держзакупівлі
для міськради за 300 тис.грн., 2 млн. грн. і Ладижин – місто-сад!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 10 Або Сервер
21.02.2015
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/175/vn
Держзакупівлі
для міськради за 300 тис.грн., 2 млн. грн. і Ладижин – місто-сад!
Держзакупівлі
21.02.2015 Імітація роботи чи робота не на користь громади?
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/350
Новини від наших партнерів з ГО "Філософія Серця": Імітація роботи
21.02.2015
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/172/vn/
Держзакупівлі
чи робота не на користь громади?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 10 Або Сервер
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini-22.02.2015
Держзакупівлі
для міськради за 300 тис.грн., 2 млн. грн. і Ладижин – місто-сад!
-10-abo-server-dlya-miskradi-10436953.html
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/imitatsiya-roboti-chi-robota-ne-na-korist22.02.2015 Імітація роботи чи робота не на користь громади?
Держзакупівлі
gromadi-10436949.html
Закупівлі Вінниччини: Сервер для міськради за 300 тис.грн. та 2 млн.
23.02.2015
http://civic.ua/news/view.html?q=2412044
Держзакупівлі
грн. на перетворення Ладижина у місто-сад
Держзакупівлі
23.02.2015 780 мільйонів хоче служба автодоріг на 9.5 тис. км Вінниччини
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/356
Держзакупівлі
23.02.2015 780 мільйонів хоче служба автодоріг на 9.5 тис. км Вінниччини
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/176/vn
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/780-milyoniv-hoche-sluzhba-avtodorig23.02.2015 780 мільйонів хоче служба автодоріг на 9.5 тис. км Вінниччини
Держзакупівлі
na-95-tis-km-vinnichchini-10437051.html
http://most.ks.ua/news/url/hersonskaja_psihbolnitsa_opjat_namutila_s_tend
23.02.2015
Херсонская психбольница опять намутила с тендерами
erami
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/hozjajstvo_kopani_ne_sekonomilo_na_toplive_14
23.02.2015
Хозяйство «Копани» не сэкономило на топливе 14 000 гривен
_000_griven
Держзакупівлі
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/54eb3732f3d9d/
Журрозслідування
23.02.2015 Тендер, на якому переміг "Авіас", перевірять правоохоронці
Інтерв’ю про виконання обласного бюджету з головою профільної
27.02.2015
Сюжет в «Телевізійні новини Вінниччини» в 19.00, повтор в 21.30
Держзакупівлі
комісії облради І.Вернигором
В Каховке всех зовут посмотреть на процедуру закупки продуктов для http://most.ks.ua/news/url/v_kahovke_vseh_zovut_posmotret_na_protsedur
27.02.2015
школ
u_zakupki_produktov_dlja_shkol
Держзакупівлі
Держзакупівлі
01.03.2015 Хто кращий господар: громада чи бізнес?
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/359/vn/
Держзакупівлі
01.03.2015 Хто кращий господар: громада чи бізнес?
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/179/vn
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/hto-kraschiy-gospodar-gromada-chi01.03.2015 Хто кращий господар: громада чи бізнес?
Держзакупівлі
biznes-10437955.html
http://www.cpsa.org.ua/novyny/dostup-do-informatsiji-pro-vykorystannyaДоступ до інформації про використання всіх державних коштів
02.03.2015
vsih-derzhavnyh-koshtiv-zalezhyt-lyshe-vid-pidpysu-prezydenta/
Є-дата
залежить лише від підпису Президента
Держзакупівлі
02.03.2015 Хто кращий господар: громада чи бізнес?
http://civic.ua/news/view.html?q=2416364
http://vlasno.info/suspilstvo/7/sotszakhist/item/2070-khto-krashchyi02.03.2015 Хто кращий господар: громада чи бізнес?
Держзакупівлі
hospodar-hromada-chy-biznes
РПР: ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ВСІХ ДЕРЖАВНИХ
02.03.2015
КОШТІВ ЗАЛЕЖИТЬ ЛИШЕ ВІД ПІДПИСУ ПРЕЗИДЕНТА
http://www.pilga.in.ua/node/6541
Є-дата
После тендерного скандала супермаркет «Украина» удешевил
http://most.ks.ua/news/url/posle_tendernogo_skandala_supermarket_ukrain
02.03.2015
картофель вдвое
a_udeshevil_kartofel_vdvoe
Держзакупівлі
СБУ рекомендует Управлению образования отменить тендеры на
http://most.ks.ua/news/url/sbu_rekomenduet_upravleniju_obrazovanija_ot
03.03.2015
питание
menit_tendery_na_pitanie
Держзакупівлі
19.02.2015

Інформповідомлення

Херсон

Відео

Київ

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
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Вінниця
Вінниця
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Херсон
Київ

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Вінниця
Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

03.03.2015
04.03.2015
09.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
14.03.2015

Скадовских предпринимателей оштрафовали за сговор перед
тендером
Експерт Центру Сергій Карелін про відкритість використання
публічних коштів
Херсонская больница закупит наркотические препараты у
буковинской фирмы
Херсонская областная больница закупила инструменты и приборы на
25,5 миллионов гривен
Винницкие чиновники здравоохранения «нагрелись» на покупке
оборудования
Інтерв’ю з головою постійної комісії облради Ігорем Вернигором про
виконання бюджету 2014 року
ДВІ ФІРМИ — ОДИН ВЛАСНИК, ОДНІ ЗАМОВЛЕННЯ.
ПРАННЯ НА МІЛЬЙОН

http://most.ks.ua/news/url/skadovskih_predprinimatelej_oshtrafovali_za_sgo
vor_pered_tenderom
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

https://www.youtube.com/watch?v=_ELERbEwPJE

Відкритий бюджет

Відео

Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Львів
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Журрозслідування

Стаття

Суми

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6552
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/amerikanskiy-byudzhet-priymaetsya-dlya-lyudey-zДержзакупівлі
lyudmi-10440397.html
http://most.ks.ua/news/url/hersonoblenergo_zaplatit_pochti_50_millionov_r
ossijskomu_holdingu
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/kotelnyu-likarni-viddali-v-orendu-biznesmenamДержзакупівлі
za-21grnkvm-teper-hochut-10440709.html

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6569
http://most.ks.ua/news/url/kontserty_bjudzhetu_hersona_obojdutsja_pochti
_v_240_000_griven
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

http://www.pilga.in.ua/node/6558
http://www.pilga.in.ua/node/6554

Бюджет
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6572
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_proizveli_produktsii_zhivotnov
odstva_na_26094_mln_grn
Держзакупівлі
http://forumhm.org/pro-vykorystannya-byudzhetnoho-resursu-neobhidnoДержзакупівлі
publichno-zvituvaty/

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

http://most.ks.ua/news/url/hersonskaja_bolnitsa_zakupit_narkoticheskie_pre
paraty_u_bukovinskoj_firmy
http://most.ks.ua/news/url/hersonskaja_oblastnaja_bolnitsa_zakupila_instru
menty_i_pribory_na_255_millionov_griven
http://vindaily.info/vinnitskiye-chinovniki-zdravookhraneniya-nagrelis-napokupke-oborudovaniya.html
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/pro-oblasni-byudzheti---z-golovoyuprofilnoyi-komisiyi-oblradi-10439074.html
http://www.pilga.in.ua/node/6548
http://www.pilga.in.ua/node/6550
http://vn.20minut.ua/Vid-Chytachiv/chi-sklade-test-na-derzhavnitskeЧи складе тест на державницьке мислення Вінницька обласна рада?
mislennya-vinnitska-oblasna-rada-10439234.html
Скадовские ветераны и школьники остались без стоматологических http://most.ks.ua/news/url/skadovskie_veterany_i_shkolniki_ostalis_bez_sto
услуг
matologicheskih_uslug

http://politanalityk.com/blogs/u-konotopi-pidpryiemstvo15.03.2015 У Конотопі підприємство депутатів знову отримає більше 4 мільйонів deputativ-znovu-otrymaie-bilshe-4-milioniv-z-miskohoз міського бюджету
biudzhetu.html
18.03.2015 ВІД ЗАМЕРЗАННЯ ЦІЄЇ ЗИМИ ЛІКАРНІ ВРЯТУВАЛА ЛИШЕ ПОГОДА?
МАКСИМАЛЬНЕ ВІДКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ ДОСТУПІ У
19.03.2015 СФЕРІ ДЕРЖЗАКУПІВЕЛЬ: ДОСВІД ІНШИХ КРАЇН ТА ВИКЛИКИ ДЛЯ
УКРАЇНИ
20.03.2015 Американський бюджет: приймається для людей, з людьми
«Херсоноблэнерго» заплатит почти 50 миллионов российскому
20.03.2015
холдингу
Котельню лікарні віддали в оренду бізнесменам за 21грн\кв.м.!
23.03.2015
Тепер хочуть і землю!..
Котельню лікарні віддали в оренду бізнесменам за 21грн\кв.м.!
23.03.2015
Тепер хочуть і землю!..
23.03.2015
23.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
24.03.2015
25.03.2015

ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ ВІДКРИТОСТІ БЮДЖЕТУ.
Концерты бюджету Херсона обойдутся почти в 240 000 гривен
ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БЮДЖЕТ: ІЗ ЯКИМИ ДОХОДАМИ І
ВИТРАТАМИ ЖИТИМЕ МІСТО У 2015 РОЦІ
КАРТОПЛЯНІ ЗАКУПІВЛІ
ПОРУШЕННЯ ТЕРМІНІВ ОПРИЛЮДНЕННЯ ЗВІТІВ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ
ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЕЛЬ - ЗНОВУ ТОПОВЕ ПОРУШЕННЯ
На Херсонщине произвели продукции животноводства на 2609,4
млн. грн
ПРО ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТНОГО РЕСУРСУ НЕОБХІДНО ПУБЛІЧНО
ЗВІТУВАТИ

http://vn.20minut.ua/Podii/vid-zamerzannya-tsieyi-zimi-likarni-vryatuvalalishe-pogoda-10440141.html

http://civic.ua/news/view.html?q=2430382

Держзакупівлі
Бюджетний
регламент

25.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
26.03.2015
27.03.2015
29.03.2015
31.03.2015

31.03.2015

31.03.2015

31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
01.04.2015
02.04.2015
03.04.2015
04.04.2015
04.04.2015

ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 26 або Як один
ЖЕК прибиратиме майже все місто
Громадське харчування для навчальних закладів: чи справді є торги у
закупівлях?
Закупівлі у сфері харчування навчальних закладів: рівняння із
багатьма невідомими?
ЗАКУПІВЛІ У СФЕРІ ХАРЧУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: РІВНЯННЯ
ІЗ БАГАТЬМА НЕВІДОМИМИ?
ГРОМАДСЬКЕ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ: ЧИ
СПРАВДІ Є ТОРГИ У ЗАКУПІВЛЯХ?
ЛІФТИ І ЕКС-ОЧІЛЬНИК ОБЛАСТІ. ЯКИЙ ЗВ'ЯЗОК?
Комплексы видеофиксации для херсонских гаишников будут
обслуживать «киприоты»

http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---26-aboДержзакупівлі
yak-odin-zhek-pribir-10448067.html

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6563

Журрозслідування

Стаття

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6567

Журрозслідування

Стаття

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6567

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Львів

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Стаття

Київ

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Стаття

Суми

Відео

Суми

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Львів
Львів

Відео

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6563
Держзакупівлі
http://www.pilga.in.ua/node/6574
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/kompleksy_videofiksatsii_dlja_hersonskih_gaishni
kov_budut_obsluzhivat_kiprioty
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/belorusy_zadolzhali_novokahovskim_konjachnika
Белорусы задолжали новокаховским коньячникам почти миллион
m_pochti_million
Держзакупівлі
http://www.cpsa.org.ua/novyny/kabinet-ministriv-povidomyv-tsentru-proКабінет міністрів повідомив Центру про початок імплементації закону
pochatok-implementatsiji-zakonu-pro-vidkrytist-vykorystannya-publichnyh«Про відкритість використання публічних коштів»
koshtiv/
Є-дата
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 11 Або на 61
мільйон гривень обласна лікарня придбала препаратів для очищення http://fs.edukit.vn.ua/news/id/360/vn
Держзакупівлі
крові
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 11 Або на 61
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---11-aboмільйон гривень обласна лікарня придбала препаратів для очищення
na-61-milyon-griven--10441654.html
Держзакупівлі
крові
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 11 Або на 61
мільйон гривень обласна лікарня придбала препаратів для очищення http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/180/vn
Держзакупівлі
крові
Обласна лікарня Вінниці придбала на 61 мільйон гривень препарати
http://civic.ua/news/view.html?q=2436141
Держзакупівлі
для очищення крові
Держзакупівлі
Поділ лікарняної землі взяв під особистий контроль голова ОДА!
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/361
Держзакупівлі
Поділ лікарняної землі взяв під особистий контроль голова ОДА!
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/181/vn
Закупку молочной продукции для херсонского интерната разыграли http://most.ks.ua/news/url/zakupku_molochnoj_produktsii_dlja_hersonskog
поставщики с неоднозначной репутацией
o_internata_razygrali_postavschiki_s_neodnoznachnoj_reputatsiej
Держзакупівлі
Спадок Чмиря. "Барсі" пред'явили позов на 5 мільйонів гривень
http://politanalityk.com/blogs/spadok-chmyria-barsi-pred-iavyly-pozov-na-5(ОДТРК)
milioniv-hryven.html
Журрозслідування
Спадок Чмиря. "Барсі" пред'явили позов на 5 мільйонів гривень
(ОДТРК)
http://tv.sumy.ua/pid-prytsilom-futbolnyj-tsentr-barsa/
Журрозслідування
http://vn.20minut.ua/Podii/podil-likarnyanoyi-zemli-vzyav-pid-osobistiyПоділ лікарняної землі взяв під особистий контроль голова ОДА!
Держзакупівлі
kontrol-golova-oda-10441742.html
Держзакупівлі
Поділ лікарняної землі взяв під особистий контроль голова ОДА
http://civic.ua/news/view.html?q=2436382
http://most.ks.ua/news/url/ukroboronprom_zakupit_zapchasti_dlja_tankov_
Укроборонпром закупит запчасти для танков у херсонской фирмы
u_hersonskoj_firmy
Держзакупівлі
МАГІЧНІ ЦИФРИ
http://www.pilga.in.ua/node/6586
Держзакупівлі
А РИБКА ЗОЛОТА?
http://www.pilga.in.ua/node/6588
Держзакупівлі
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/2647-u-vinnytsiУ Вінниці монополія на тепло для хворих (розслідування)
monopoliia-na-teplo-dlia-khvorykh-rozsliduvannia
Журрозслідування
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/2647-u-vinnytsiУ Вінниці монополія на тепло для хворих (розслідування)
Держзакупівлі
monopoliia-na-teplo-dlia-khvorykh-rozsliduvannia

04.04.2015 БРАТСЬКИЙ БІЗНЕС
05.04.2015 Військовим частинам спростять процедури закупівель
РОБОТА ПО СТВОРЕННІ БЮДЖЕТНОГО РЕГЛАМЕНТУ
07.04.2015
ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
08.04.2015

Круглий стіл «Закон про відкритість використання публічних коштів:
законодавчі новації та проблеми на шляху імплементації»

08.04.2015 Кто наживается на херсонських школьниках?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 12 або хворі на
08.04.2015
гемофілію залишились без ліків!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 12 або хворі на
08.04.2015
гемофілію залишились без ліків!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 12 або хворі на
08.04.2015
гемофілію залишились без ліків!
08.04.2015 Кто наживается на херсонских школьниках?
09.04.2015 Тема: «Проблеми з закупівлею у військових частинах»
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
13.04.2015
13.04.2015
14.04.2015
15.04.2015

16.04.2015
16.04.2015
17.04.2015
19.04.2015
19.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015
20.04.2015

Найбільш активні «жмикачі» у лікарняних закупівлях у Львівській
області
Хворі на гемофілію залишились без ліків!
НАЙБІЛЬШ АКТИВНІ «ЖМИКАЧІ» У ЛІКАРНЯНИХ ЗАКУПІВЛЯХ У
ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Детская областная больница переплатила 280 тысяч грн. из бюджета,
но купила товар у «знакомой» фирмы
Державні гроші в баню
ДЕРЖАВНІ ГРОШІ В БАНЮ
ЯК “ПІДОЗРІЛИЙ” ТЕНДЕР СТАВ УСПІШНИМ.
Уся інформація щодо використання публічних буде опублікована на
єдиному веб-порталі восени – документ Кабінету Міністрів України

http://www.pilga.in.ua/node/6590
http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/5525124b6e081/

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Бюджетний
регламент

Інформповідомлення
Стаття

Львів
Київ

Інформповідомлення

Львів

Є-дата
Журрозслідування

Інформповідомлення
Стаття

Київ
Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---12-aboДержзакупівлі
hvori-na-gemofiliyu--10442733.html
http://most.ks.ua/news/url/kto_nazhivaetsja_na_hersonskih_shkolnikah
Держзакупівлі
2. http://www.eramedia.com.ua/article/218378Держзакупівлі
mi_voyumo_ne_lishe_za_donesennya_nformatc_tce_sche_tehnchna_vyin/

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Херсон

Радіо

Київ

http://www.pilga.in.ua/node/6597
http://civic.ua/news/view.html?q=2443011

Журрозслідування
Держзакупівлі

Стаття
Інформповідомлення

Львів
Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6597
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/detskaja_oblastnaja_bolnitsa_pereplatila_280_ty
sjach_grn_iz_bjudzheta_no_kupila_tovar_u_znakomoj_firmy
Держзакупівлі
http://www.pilga.in.ua/node/6599
Журрозслідування
http://www.pilga.in.ua/node/6599
Держзакупівлі
http://www.pilga.in.ua/node/6605
Держзакупівлі
http://www.cpsa.org.ua/novyny/usya-informatsiya-schodo-vykorystannyapublichnyh-bude-opublikovana-na-jedynomu-veb-portali-voseny-dokumentkabinetu-ministriv-ukrajiny/
Є-дата
http://www.cpsa.org.ua/novyny/mininfrastruktury-bude-v-pilotnomu-rezhymipublikuvaty-informatsiyu-peredbachenu-zakonom-pro-vidkrytistvykorystannya-publichnyh-koshtiv/
Є-дата
http://www.pilga.in.ua/node/6607
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення
Стаття
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Львів
Львів
Львів

Стаття

Київ

Стаття
Інформповідомлення

Київ
Львів

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6592
http://www.cpsa.org.ua/novyny/kruhlyj-stil-zakon-pro-vidkrytistvykorystannya-publichnyh-koshtiv-zakonodavchi-novatsiji-ta-problemy-nashlyahu-implementatsiji/
http://most.ks.ua/news/url/kto_nazhivaetsja_na_hersonskih_shkolnikah
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/365/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/183/vn

МінІнфраструктури буде в пілотному режимі публікувати
інформацію, передбачену законом “Про відкритість використання
публічних коштів”
ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЮ ДО ПРОКУРАТУРИ.
ПЕРЕВІРКИ ЩОДО ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ СТАНУТЬ
ЗВИЧНИМИ
http://www.pilga.in.ua/node/6610
Держзакупівлі
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 13 або Трубка для
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/368/vn
Держзакупівлі
томографа за третину його ж вартості!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 13 або Трубка для
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/186/vn/
Держзакупівлі
томографа за третину його ж вартості!
https://www.youtube.com/watch?v=kLU8KVodBlc&feature=youtu.be&app=d
Енергоефективність чи монополія
Держзакупівлі
esktop
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 13 або Трубка для http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---13-aboДержзакупівлі
томографа за третину його ж вартості!
trubka-dlya-tomograf-10443934.html
Громадський вісник закупівель Вінниччини: Трубка для томографа за
http://civic.ua/news/view.html?q=2452531
Держзакупівлі
третину його ж вартості!
Держзакупівлі
Про приватні пелети з дірявого бюджету!
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/369
СЕСТРИ-КОНКУРЕНТКИ У ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЛЯХ
http://www.pilga.in.ua/node/6613
Держзакупівлі

20.04.2015

Воспитанников Новокаховского интерната оздоровит Александр
Сандик

20.04.2015

Судьбу закупки питания для херсонских школьников решит суд
21.04.2015 Про приватні пелети з дірявого бюджету!
22.04.2015 В детских садах Черновцов нет сахара
22.04.2015 Державні закупівлі в Херсоні
Буковинская фирма продолжает выигрывать тендеры у сумчан в
22.04.2015
херсонских больницах
Прес-брифінг «Чому Уряд блокує відкриття інформації про витрати
23.04.2015
державних коштів?»
23.04.2015 І ЗНОВУ ЗАВИЩЕНІ ЦІНИ
У Херсонській дитячій обласній клінічній лікарні розповіли
23.04.2015
про закупівлю кисня
28.04.2015 ТОВ "КОМУНАЛЬНИК-1" ЗНОВУ ПЕРЕМАГАЄ
28.04.2015
29.04.2015
29.04.2015
30.04.2015
30.04.2015

Квартиры для военных на Херсонщине закупят на конкурсной основ
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 14 або До жовтня
Вінниця матиме план будівництва центру серцево-судинної патології
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 14 або До жовтня
Вінниця матиме план будівництва центру серцево-судинної патології
Як декілька фірм в руках двох сестер дають успіх у закупівлях.
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 14 або До жовтня
Вінниця матиме план будівництва центру серцево-судинної патології

30.04.2015 Про приватні пелети з дірявого бюджету!
30.04.2015
30.04.2015
30.04.2015
01.05.2015
01.05.2015
01.05.2015
02.05.2015
04.05.2015
04.05.2015
04.05.2015
05.05.2015
05.05.2015

Вісник закупівель: До жовтня Вінниця матиме план будівництва
центру серцево-судинної патології
Про приватні пелети з дірявого бюджету!
ЯК ДЕКІЛЬКА ФІРМ В РУКАХ ДВОХ СЕСТЕР ДАЮТЬ УСПІХ У
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 15 або у Вінниці
плануватимуть новий мікрорайон
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 15 або у Вінниці
плануватимуть новий мікрорайон
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 15 або у Вінниці
плануватимуть новий мікрорайон
У Сумах сумнівні фірми розіграли тендер на закупівлю рентгенапарату для дітей
Громадський вісник закупівель: У Вінниці плануватимуть новий
мікрорайон
Херсонским «чернобыльцам» можно лечиться лишь в Голой
Пристани, и лишь по завышенным ценам
Компания Коломойского заправит машины херсонской ГСО на 2,8
миллиона
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 16 або 3 млн. грн.
на марки та знову Кіпр в закупівлях!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 16 або 3 млн. грн.
на марки та знову Кіпр в закупівлях!

http://most.ks.ua/news/url/vospitannikov_novokahovskogo_internata_ozdor
ovit_aleksandr_sandik
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/sudbu_zakupki_pitanija_dlja_hersonskih_shkolnik
ov_reshit_sud
Держзакупівлі
Держзакупівлі
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/189/vn
https://www.youtube.com/watch?v=dUAeCyho-zM
Держзакупівлі
http://www.ex.ua/359826333863
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/bukovinskaja_firma_prodolzhaet_vyigryvat_tend
ery_u_sumchan_v_hersonskih_bolnitsah
Держзакупівлі
http://www.cpsa.org.ua/novyny/pres-bryfinh-chomu-uryad-blokuje-vidkryttyainformatsiji-pro-vytraty-derzhavnyh-koshtiv/
Є-дата
http://www.pilga.in.ua/node/6611
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/u_hersonskij_ditjachij_oblasnij_klinichnij_likarni_
rozpovili_pro_zakupivlju_kisnja
Держзакупівлі
http://www.pilga.in.ua/node/6619
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/kvartiry_dlja_voennyh_na_hersonschine_zakupja
t_nakonkursnoj_osnove
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Відео
Відео

Херсон
Вінниця
Херсон
Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Львів

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Львів

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Стаття

Вінниця
Львів

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---15-aboДержзакупівлі
u-vinnitsi-planuvati-10445462.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Стаття

Суми

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/372/vn/

Держзакупівлі

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/191/vn

Держзакупівлі
http://www.pilga.in.ua/node/6622
Журрозслідування
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---14-aboДержзакупівлі
do-zhovtnya-vinnitsy-10445292.html
http://vn.20minut.ua/Podii/pro-privatni-peleti-z-diryavogo-byudzhetuДержзакупівлі
10445299.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2460408
http://civic.ua/news/view.html?q=2460419
http://www.pilga.in.ua/node/6622
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/375/vn/
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/193/vn

http://politanalityk.com/blogs/u-sumakh-sumnivni-firmirozihraly-tender-na-zakupivliu-renthen-aparatu-dlia-ditei.html

Журрозслідування

http://civic.ua/news/view.html?q=2461354

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/hersonskim_chernobyltsam_mozhno_lechitsja_lis
h_v_goloj_pristani_i_lish_po_zavyshennym_tsenam
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/kompanija_kolomojskogo_zapravit_mashiny_hers
onskoj_gso_na_28_milliona
Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/378/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/195/vn

ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 16 або 3 млн. грн. http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---16-aboДержзакупівлі
на марки та знову Кіпр в закупівлях!
3-mln-na-marki-ta-zn-10445704.html
Вісник закупівель Вінниччини: 3 млн на марки та знову Кіпр у
05.05.2015
http://civic.ua/news/view.html?q=2464234
Держзакупівлі
закупівлях
05.05.2015

06.05.2015
06.05.2015
06.05.2015
06.05.2015
06.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
07.05.2015
12.05.2015
12.05.2015
12.05.2015
12.05.2015
12.05.2015
12.05.2015
12.05.2015
13.05.2015
13.05.2015

Дорога по вулиці Ковпака веде в ДНР
Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може
долучитись до бюджетного процесу
Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може
долучитись до бюджетного процесу
ДОСВІДЧЕНІ УЧАСНИКИ І ВІДМІНА ЗАКУПІВЛІ
НИЗЬКИЙ ПОРІГ ЧИ ЧОМУ ЗА ОСТАННІ МІСЯЦІ “НА УЧАСТЬ У ТОРГАХ
БУЛО ПОДАНО МЕНШЕ ДВОХ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ“ СТАЛИ ВСЕ
ЧАСТІШИМИ?
Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може
долучитись до бюджетного процесу
Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може
долучитись до бюджетного процесу
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 17 або або літній
відпочинок дітей може знову проходити восени
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 17 або або літній
відпочинок дітей може знову проходити восени
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 17 або або літній
відпочинок дітей може знову проходити восени
Вісник закупівель Вінниччини: літній відпочинок дітей може знову
проходити восени
IT КОМПАНІЯ ПРОДАЛА ПАЛИВА І ДОБРИВА НА ЗАГАЛЬНУ СУМУ
БЛИЗЬКО 7,5 МЛН ГРН
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 18 або 12
мільйонів гривень на реконструкцію 1500 метрів каналізації
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 18 або 12
мільйонів гривень на реконструкцію 1500 метрів каналізації
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 18 або 12
мільйонів гривень на реконструкцію 1500 метрів каналізації
Вісник закупівель Вінниччини: 12 мільйонів гривень на
реконструкцію 1500 метрів каналізації
Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може
долучитись до бюджетного процесу
Для чого Бюджетний Регламент? Або як громадськість може
долучитись до бюджетного процесу
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВВУГІЛЛЛЯ» ОГОЛОСИЛО
ПЕРЕГОВОРНУ ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ НА ЗБАГАЧЕННЯ ВУГІЛЛЯ НА СТО
МІЛЬЙОНІВ
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 19
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 19

13.05.2015 ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 19

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Стаття

Суми

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---17-aboДержзакупівлі
abo-litniy-vidpochin-10446000.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--18-aboДержзакупівлі
12-milyoniv-griven-na-10446480.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://politanalityk.com/blogs/doroha-po-vulytsi-kovpaka-vedeЖуррозслідування
v-dnr.html
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/379
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/196/vn
http://www.pilga.in.ua/node/6627

http://www.pilga.in.ua/node/6624
http://vn.20minut.ua/Podii/dlya-chogo-byudzhetniy-reglament-abo-yakgromadskist-mozhe-doluchitis--10445987.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2465860
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/382
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/197/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2465891
http://www.pilga.in.ua/node/6625
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/385
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/199/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2470280
http://kazatin.com/Podii/dlya-chogo-byudzhetniy-reglament-abo-yakgromadskist-mozhe-doluchitis--10446488.html
http://vn.20minut.ua/Novyny-Khmilnyka/Podii/dlya-chogo-byudzhetniyreglament-abo-yak-gromadskist-mozhe-doluchitis--10446490.html

http://www.pilga.in.ua/node/6638
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/388
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/201/vn/
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--19-abomyaso-dlya-likarni-po-10446709.html

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
13.05.2015 КОМПЕТЕНЦІЯ МІНЕКОНОМРОЗВИТКУ ТА ДЕРЖАВНОЇ
КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ
14.05.2015 Вісник закупівель Вінниччини: м`ясо для лікарні по 42 гривні
ОРГАН ОСКАРЖЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
14.05.2015
КОМПЕТЕНЦІЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ
МАЙБУТНІХ ОБОРОНЦІВ ДЕРЖАВИ В АКАДЕМІЇ ГОДУВАТИМУТЬ
14.05.2015 ЛОСОСЕМ, БАНАНАМИ, АНАНАСАМИ ТА ІНШИМИ ТРОПІЧНИМИ
ФРУКТАМИ
Херсонский морпорт закупит смазочные материалы у николаевской
14.05.2015
компании
14.05.2015
15.05.2015

15.05.2015
16.05.2015
16.05.2015

16.05.2015

16.05.2015
18.05.2015
18.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015
19.05.2015

http://www.pilga.in.ua/node/6630
http://civic.ua/news/view.html?q=2471386

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6633

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6640
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_morport_zakupit_smazochnye_materi
aly_u_nikolaevskoj_kompanii
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/hersontsi_zaplatjat_majzhe_13_miljoniv_za_chist
otu_v_misti
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

Херсонці заплатять майже 13 мільйонів за чистоту в місті
ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ:
КОМПЕТЕНЦІЯ РАХУНКОВОЇ ПАЛАТИ, ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
СТАТИСТИКИ, ПРОКУРАТУРИ
http://www.pilga.in.ua/node/6637
Держзакупівлі
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ: ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕЦІЇ УКРАЇНИ
http://www.pilga.in.ua/node/6635
Держзакупівлі
Вінницькі активісти простимулювали міськраду на «Відкритий
http://m.20minut.ua/Novyny-Vinnytsi/Vid-Chytachiv/vinnitski-aktivistiДержзакупівлі
бюджет»
prostimulyuvali-miskradu-na-vidkritiy-byudzhet-10447048.html
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 20 або майже
чотири мільйони гривень на дослідження лісів області для
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/389/vn
Держзакупівлі
державного монополіста
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 20 або майже
чотири мільйони гривень на дослідження лісів області для
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/203/vn
Держзакупівлі
державного монополіста
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 20 або майже
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---20-aboчотири мільйони гривень на дослідження лісів області для
mayzhe-chotiri-milyo-10447049.html
Держзакупівлі
державного монополіста
Вісник закупівель Вінниччини: майже чотири мільйони гривень на
http://civic.ua/news/view.html?q=2473683
Держзакупівлі
дослідження лісів області для державного монополіста
Сегодня состоялось судебное заседание по делу мостоперехода «ХБК- http://most.ks.ua/news/url/segodnja_sostojalos_sudebnoe_zasedanie_po_de
Таврический»
lu_mostoperehoda_hbk_tavricheskij
Держзакупівлі
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 21 або скільки
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/391/vn
Держзакупівлі
доріг в Хмільнику відремонтують з 450 т асфальту?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 21 або скільки
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/204/vn
Держзакупівлі
доріг в Хмільнику відремонтують з 450 т асфальту?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 21 або скільки
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--21-aboДержзакупівлі
доріг в Хмільнику відремонтують з 450 т асфальту?
skilki-dorig-v-hmilni-10447316.html
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 21 або скільки
http://vn.20minut.ua/Novyny-Khmilnyka/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivelДержзакупівлі
доріг в Хмільнику відремонтують з 450 т асфальту?
vinnichchini--21-abo-skilki-dorig-v-hmilni-10447322.html
Вісник закупівель Вінниччини: скільки доріг в Хмільнику
http://civic.ua/news/view.html?q=2476109
Держзакупівлі
відремонтують з 450 тон асфальту?
У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ РОЗПОЧАВСЯ «СЕЗОН» ВИТРАЧАННЯ
МІЛЬЙОНІВ КОШТІВ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ НА РЕМОНТИ ДОРІГ
http://www.pilga.in.ua/node/6643
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/master_nlp_prodast_kartoshku_genicheskim_shk
Мастер НЛП продаст картошку геническим школьникам по 7,85 грн. olnikam_po_785_grn
Держзакупівлі

19.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
20.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
21.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
23.05.2015
23.05.2015
25.05.2015
25.05.2015

Херсонский центр крови закупает тест-системы у киевлян
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 22 або шкільні
парти за бюджетні кошти
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 22 або шкільні
парти за бюджетні кошти
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 22 або шкільні
парти за бюджетні кошти
Чому правоохоронні органи посортували нардепів? Або Інспекції
фіксують порушення, міліція їх не помічає!
Чому правоохоронні органи посортували нардепів? Або Інспекції
фіксують порушення, міліція їх не помічає!
Чому правоохоронні органи посортували нардепів? Або Інспекції
фіксують порушення, міліція їх не помічає!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 23 або понад 6
мільйонів на ремонт учбового корпусу Вінницького мед університету
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 23 або понад 6
мільйонів на ремонт учбового корпусу Вінницького мед університету
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 23 або понад 6
мільйонів на ремонт учбового корпусу Вінницького мед університету
3 ТОННИ ЦЕМЕНТУ ЗА ШІСТДЕСЯТ ТИСЯЧ ШІСТДЕСЯТ ГРИВЕНЬ
Вісник закупівель Вінниччини: шкільні парти за бюджетні кошти
Чому правоохоронні органи посортували нардепів? Або Інспекції
фіксують порушення, міліція їх не помічає!
Вісник закупівель Вінниччини: 6 мільйонів на ремонт учбового
корпусу Вінницького мед університету
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 24 або 335
тис.грн. на 5 ноутбуків з відеопроекторами
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 24 або 335
тис.грн. на 5 ноутбуків з відеопроекторами
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 24 або 335
тис.грн. на 5 ноутбуків з відеопроекторами
Чи «дихає» ще ринок закупівель для медичних потреб?
Вісник закупівель вінниччини: 335 тис.грн. на 5 ноутбуків з
відеопроекторами
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 25 або більше
чотирьох млн. грн. на ремонт прибудинкових територій
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 25 або більше
чотирьох млн. грн. на ремонт прибудинкових територій
ЧИ «ДИХАЄ» ЩЕ РИНОК ЗАКУПІВЕЛЬ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ПОТРЕБ?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 26 або Як один
ЖЕК прибиратиме майже все місто
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 26 або Як один
ЖЕК прибиратиме майже все місто
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 25 або більше
чотирьох млн. грн. на ремонт прибудинкових територій
Вісник закупівель Вінниччини: більше чотирьох мільйонів гривень на
ремонт прибудинкових територій

http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_tsentr_krovi_zakupaet_test_sistemy_
u_kievljan
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Інформповідомлення
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http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---22-aboДержзакупівлі
shkilni-parti-za-byu-10447599.html
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Інформповідомлення
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Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---23-aboДержзакупівлі
ponad-6-milyoniv-na--10447602.html
http://www.pilga.in.ua/node/6645
Держзакупівлі
Держзакупівлі
http://civic.ua/news/view.html?q=2477426
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Інформповідомлення
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Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Стаття

Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
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Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---25-aboДержзакупівлі
bilshe-chotiroh-mln--10448061.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/392
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/205/vn/

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/394
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/206/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/chomu-pravoohoronni-organi-posortuvalinardepiv-abo-inspektsiyi-fiksuy-10447601.html
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/395
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/209/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2477429
http://civic.ua/news/view.html?q=2477442
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/397/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/212/vn

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---24-aboДержзакупівлі
335-tisgrn-na-5-nout-10447739.html
http://www.pilga.in.ua/node/6650
Журрозслідування
http://civic.ua/news/view.html?q=2478332
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/400
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/214/vn
http://www.pilga.in.ua/node/6650
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/402
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/215/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2481004
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26.05.2015
27.05.2015
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27.05.2015
27.05.2015
27.05.2015
28.05.2015

Вісник закупівель Вінниччини: Як один ЖЕК прибиратиме майже все
місто
НЕЗМІННИЙ ПЕРЕМОЖЕЦЬ
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 27 або Майже
мільйон гривень коштує річне страхування міського транспорту
Вінниці
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 27 або Майже
мільйон гривень коштує річне страхування міського транспорту
Вінниці
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 27 або Майже
мільйон гривень коштує річне страхування міського транспорту
Вінниці
Опыт Херсона по внедрению «Открытого бюджета» презентован на
государственном уровне
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 28 або не
пропустіть тендери на пальне… і не тільки!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 28 або не
пропустіть тендери на пальне… і не тільки!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 28 або не
пропустіть тендери на пальне… і не тільки!
Майже мільйон гривень коштує річне страхування міського
транспорту Вінниці
Тендери на пальне… і не тільки!
В РЯДІ ЗАКУПІВЕЛЬ ОДНІ І ТІ Ж УЧАСНИКИ-КОНКУРЕНТИ

28.05.2015

Суд отменил закупку по оказанию услуг по питанию школьников
Соседи из села Новые Трояны выигрывают тендеры в херсонском
28.05.2015
роддоме
28.05.2015
28.05.2015
29.05.2015

29.05.2015

29.05.2015
29.05.2015

Херсонский интернат переплатил 12 750 гривен за хлеб
Прокуратура Херсонской области заинтересовалась госзакупками
пятилетней давности
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 29 або Вінницька
міська рада визнала переможцем тендеру своє ж комунальне
підприємство… чи не для цього воно створювалось?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 29 або Вінницька
міська рада визнала переможцем тендеру своє ж комунальне
підприємство… чи не для цього воно створювалось?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 29 або Вінницька
міська рада визнала переможцем тендеру своє ж комунальне
підприємство… чи не для цього воно створювалось?
Вінницька міська рада визнала переможцем тендеру своє ж
комунальне підприємство… чи не для цього воно створювалось?

http://civic.ua/news/view.html?q=2481024
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Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---28-aboДержзакупівлі
ne-propustit-tenderi-10448378.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі
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Інформповідомлення
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Інформповідомлення

Вінниця

Стаття

Херсон

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6647
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/405

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/217/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---27-abomayzhe-milyon-griven-10448264.html

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/proekt_vladimira_mikolaenko_otkrytyj_bjudzhet
_prezentovan_na_gosudarstvennom_urovne
Відкритий бюджет
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/408
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/218/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2482887
http://civic.ua/news/view.html?q=2482889
http://www.pilga.in.ua/node/6651
http://most.ks.ua/news/url/sud_otmenil_zakupku_po_okazaniju_uslug_po_pi
taniju_shkolnikov
http://most.ks.ua/news/url/sosedi_iz_sela_novye_trojany_vyigryvajut_tender
y_v_hersonskom_roddome
http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_internat_pereplatil_12_750_griven_za
_hleb
http://most.ks.ua/news/url/prokuratura_hersonskoj_oblasti_zainteresovalas_
goszakupkami_pjatiletnej_davnosti
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/416/vn

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/219/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---29-abovinnitska-miska-rada-10448600.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2484395

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/sportivnyj_perekos_kuda_tratjat_bjudzhetnye_de
Спортивный перекос. Куда тратятбюджетные деньги на Херсонщине? ngi_na_hersonschine
Журрозслідування
ПАТ "ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО" ЗДІЙСНИВ ЗАКУПІВЛЮ ДВИГУНІВ В ДВА
02.06.2015
РАЗИ ДОРОЖЧЕ НІЖ ОЧІКУВАЛИ
http://www.pilga.in.ua/node/6654
Держзакупівлі
01.06.2015

В Бару на сесію міськради громадських активістів зібралось більш ніж
депутатів
В Бару на сесію міськради громадських активістів зібралось більш ніж
03.06.2015
депутатів
Фининспекция проверит закупки Новокаховского отдела
03.06.2015
образования
В Цюрупинске уголь закупили у фирмы, которую обвиняют в связях с
03.06.2015
сепаратистами
03.06.2015

04.06.2015
04.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
05.06.2015
08.06.2015
09.06.2015
09.06.2015
09.06.2015

09.06.2015

09.06.2015
09.06.2015
09.06.2015

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/413/vn

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/fininspektsija_proverit_zakupki_novokahovskogo
_otdela_obrazovanija
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/v_tsjurupinske_ugol_zakupili_u_firmy_kotoruju_
obvinjajut_v_svjazjah_s_separatistami
Держзакупівлі
Випуск новин «Телевізійні новини Вінниччини» 03.06.2015 в 19.00. Сюжет
«Відкритий бюджет». Презентація перед депутатами Барської
залито на Youtube.com:
міської ради
Держзакупівлі
https://www.youtube.com/watch?v=EhiyIHhmGkA&feature=youtu.be
В Бару на сесію міськради громадських активістів зібралось більш ніж http://vn.20minut.ua/Podii/v-baru-na-sesiyu-miskradi-gromadskih-aktivistivДержзакупівлі
депутатів
zibralos-bilsh-nizh-de-10449273.html
ОДЯГНУТИСЬ НА ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ
http://www.pilga.in.ua/node/6656
Держзакупівлі
В Бару на сесію міськради громадських активістів зібралось більше
http://civic.ua/news/view.html?q=2488632
Держзакупівлі
ніж депутатів
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 30 або Хто
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/419/vn
Держзакупівлі
готовий зносити та обрізати дерева в Вінниці за майже 1,8 млн. грн.?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 30 або Хто
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/221/vn
Держзакупівлі
готовий зносити та обрізати дерева в Вінниці за майже 1,8 млн. грн.?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 30 або Хто
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---30-aboДержзакупівлі
готовий зносити та обрізати дерева в Вінниці за майже 1,8 млн. грн.? hto-gotoviy-znositi--10449361.html
Громадський вісник закупівель: Хто готовий зносити та обрізати
http://civic.ua/news/view.html?q=2489080
Держзакупівлі
дерева у Вінниці за майже 1,8 млн. грн.?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 31 або У
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/420
Держзакупівлі
Хмільнику ремонтують школи за рахунок бюджету
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 31 або У
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/222/vn
Держзакупівлі
Хмільнику ремонтують школи за рахунок бюджету
http://most.ks.ua/news/url/tavrijskij_internat_kupil_dorogie_putevki_u_znak
Таврийский интернат купил дорогие путевки у знакомой фирмы
omoj_firmy
Держзакупівлі
ЯК ЗРОБИТИ БЮДЖЕТ ПРОЗОРИМ
http://www.pilga.in.ua/node/6662
Держзакупівлі
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 31 або У
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---31-aboДержзакупівлі
Хмільнику ремонтують школи за рахунок бюджету
u-hmilniku-remontuyu-10449785.html
Вісник закупівель Вінниччини: У Хмільнику ремонтують школи за
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2492171
Держзакупівлі
рахунок бюджету
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 32 або Комбінат
комунальних підприємств не закупив оливу мастильну за 56 грн? І
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/423
Держзакупівлі
чому б це?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 32 або Комбінат
комунальних підприємств не закупив оливу мастильну за 56 грн? І
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/224/vn
Держзакупівлі
чому б це?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 32 або Комбінат
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---32-aboкомунальних підприємств не закупив оливу мастильну за 56 грн? І
kombinat-komunalnih--10449776.html
Держзакупівлі
чому б це?
Вісник закупівель Вінниччини: Комбінат комунальних підприємств не
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2492173
Держзакупівлі
закупив оливу мастильну за 56 грн? І чому б це?
ТЗОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" РЕМОНТУВАТИМЕ
ДОРОГУ ЛЬВІВ-РАДЕХІВ-ЛУЦЬК ЗА 234 МЛН. ГРН.
09.06.2015
Держзакупівлі
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http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/220/vn
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ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 33 або Відміна
тендерів в медицині стає сумною традицією
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 33 або Відміна
тендерів в медицині стає сумною традицією
Родители губернатора оздоровят воспитанников интерната им.
Шевченко
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОВОДИВ ПРОЦЕДУРУ
ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДИСКРИМІНАЦІЙНИМИ ВИМОГАМИ
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 33 або Відміна
тендерів в медицині стає сумною традицією
Вісник закупівель Вінниччини: Відміна тендерів в медицині стає
сумною традицією
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 34 або Чи існує
реальна монополія у виготовленні документів про освіту?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 34 або Чи існує
реальна монополія у виготовленні документів про освіту?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 34 або Чи існує
реальна монополія у виготовленні документів про освіту?
Вісник закупівель Вінниччини: Чи існує реальна монополія у
виготовленні документів про освіту?
Мониторить качество предоставления медицинских услуг будут
карманные общественники Путилова

13.06.2015 Вінничанам обіцяють новий асфальт у міських дворах
15.06.2015 До кінця осені у Вінниці відремонтують асфальт у 231 дворі
«Бюджетним навігатором» на Вінниччині можуть скористатися лише
15.06.2015
літинчани
«Бюджетним навігатором» на Вінниччині можуть скористатися лише
15.06.2015
літинчани
«Бюджетним навігатором» на Вінниччині можуть скористатися лише
15.06.2015
літинчани
«Бюджетним навігатором» на Вінниччині можуть скористатися лише
15.06.2015
літинчани
«Бюджетним навігатором» на Вінниччині можуть скористатися лише
15.06.2015
літинчани
Розкриття тендерних пропозицій в Службі автомобільних доріг
16.06.2015
Вінницької області
ТОВ "НОРМА ПЛЮС" ЗДІЙСНИТЬ РЕМОНТ СИСТЕМ ОДОРИЗАЦІЇ ГАЗУ
16.06.2015
ЗА 29 МІЛЬЙОНІВ
Розкриття тендерних пропозицій в Службі автомобільних доріг
17.06.2015
Вінницької області
17.06.2015 ТЕНДЕРИ заради тендерів, а ми без доріг
17.06.2015 ТЕНДЕРИ заради тендерів, а ми без доріг
17.06.2015 ТЕНДЕРИ заради тендерів, а ми без доріг
18.06.2015 ТЕНДЕРИ заради тендерів, а ми без доріг

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/426
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http://most.ks.ua/news/url/roditeli_gubernatora_ozdorovjat_vospitannikov_i
nternata_im_shevchenko
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http://www.pilga.in.ua/node/6664
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http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---33-aboДержзакупівлі
vidmina-tenderiv-v-m-10450290.html
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http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---34-aboДержзакупівлі
chi-isnue-realna-mon-10450291.html
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http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/225/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2494271
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/428
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/227/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2494274

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/monitorit_kachestvo_predostavlenija_meditsinski
h_uslug_budut_karmannye_obschestvenniki_putilova
Держзакупівлі
http://jkg-portal.com.ua/ua/publication/one/vnnichanam-obcjajut-novijДержзакупівлі
asfalt-u-mskih-dvorah-42966
http://news.vinnica.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/431/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/228/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/byudzhetnim-navigatorom-na-vinnichchinimozhut-skoristatisya-lishe-lit-10450503.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2495976
http://vn.20minut.ua/Novyny-Lityna/Podii/byudzhetnim-navigatorom-navinnichchini-mozhut-skoristatisya-lishe-lit-10450505.html
https://www.youtube.com/watch?v=rV7-I8NlziM
http://www.pilga.in.ua/node/6666
https://www.youtube.com/watch?v=rV7-I8NlziM
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/433
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/231/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/tenderi-zaradi-tenderiv-a-mi-bez-dorig10450810.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2497645
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ВІДПОВІДЬ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ У ЛЬВІВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ НА ЗАПИТ
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 35 або
Перевезення людей з інвалідністю на суму понад 600 тис. грн.
організує громадська організація
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 35 або
Перевезення людей з інвалідністю на суму понад 600 тис. грн.
організує громадська організація
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 35 або
Перевезення людей з інвалідністю на суму понад 600 тис. грн.
організує громадська організація
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 36 або Чверть
мільйона гривень на ремонт фасаду обласної прокуратури
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 36 або Чверть
мільйона гривень на ремонт фасаду обласної прокуратури
Вісник закупівель Вінниччини: Перевезення людей з інвалідністю на
суму понад 600 тис. грн. організує громадська організація
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 36 або Чверть
мільйона гривень на ремонт фасаду обласної прокуратури
Вісник закупівель Вінниччини: Чверть мільйона гривень на ремонт
фасаду обласної прокуратури
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 37 або
Філармонія планує купити автобус б\у по ціні нового?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 37 або
Філармонія планує купити автобус б\у по ціні нового?
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛРАДИ
“ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ДИТЯЧИЙ МЕДИЧНИЙ
ЦЕНТР” ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ ВІДМІНИТИ ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ
Що обіцяють публічні закупівлі бізнесу
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ - 37 або
Філармонія планує купити автобус б\у по ціні нового?
Вісник закупівель Вінниччини: Філармонія планує купити автобус б\у
по ціні нового?
В ХМІЛЬНИКУ ЗАТВЕРДИЛИ БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
ЛЬВІВСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВАВТОДОР"
ЗАСТОСУВАВ ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ НА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПЛОЩІ
СВЯТОГО ЮРА: ЧИ МАВ НА ЦЕ ПІДСТАВИ?
Дипломи від 50 до 200 грн! А мали б коштувати до 34грн.
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 38 Або Зірвані
тендери: недосконале законодавство чи необізнаність бізнесменів?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 38 Або Зірвані
тендери: недосконале законодавство чи необізнаність бізнесменів?
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 38 Або Зірвані
тендери: недосконале законодавство чи необізнаність бізнесменів?
Зірвані тендери: недосконале законодавство чи необізнаність
бізнесменів?
Дипломи від 50 до 200 грн! А мали б коштувати до 34грн.

http://www.pilga.in.ua/node/6668
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chvert-milyona-grive-10451177.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Стаття

Львів
Київ

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Інформповідомлення

Львів

Стаття

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--38-aboДержзакупівлі
zirvani-tenderi-nedos-10451789.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/435/vn

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/232/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---35-aboperevezennya-lyudey--10451094.html
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/437/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/233/vn
http://civic.ua/news/view.html?q=2499216

http://civic.ua/news/view.html?q=2501023
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/438
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/236/vn

http://www.pilga.in.ua/node/6670
Держзакупівлі
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/06/25/547868
Журрозслідування
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini---37-aboДержзакупівлі
filarmoniya-planue-k-10451728.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2503780
http://forumhm.org/v-hmilnyku-zatverdyly-byudzhetnyj-rehlament/

Держзакупівлі
Держзакупівлі

http://www.pilga.in.ua/node/6673
Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/diplomi-vid-50-do-200-grn-a-mali-b-koshtuvati-do34grn-10451921.html
Журрозслідування
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/439/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/238/vn

http://civic.ua/news/view.html?q=2504303
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/440

Держзакупівлі
Держзакупівлі

26.06.2015 Дипломи від 50 до 200 грн! А мали б коштувати до 34грн.
26.06.2015 Дипломи від 50 до 200 грн! А мали б коштувати до 34грн.
27.06.2015 Дипломи від 50 до 200 грн! А мали б коштувати до 34грн.
27.06.2015 Дипломи від 50 до 200 грн! А мали б коштувати до 34грн.
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СІЧ" ВІДРЕМОНТУЄ
30.06.2015 ПОВІТРЯНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ І АВІАЦІЙНІ ДВИГУНИ ЗА 390 ТИСЯЧ
ГРИВЕНЬ
02.07.2015 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЛОЩІ СВЯТОГО ЮРА ПІД ПИТАННЯМ
«Відкритий бюджет». Презентація перед депутатами Барської
03.07.2015
міської ради
04.07.2015
05.07.2015
05.07.2015
05.07.2015
06.07.2015
06.07.2015
06.07.2015
06.07.2015
06.07.2015
07.07.2015
07.07.2015
07.07.2015
07.07.2015

07.07.2015
08.07.2015
09.07.2015
09.07.2015
10.07.2015

Херсонский морпорт закупил топлива на 13,5 миллиона гривен
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 39 або 10 млн.
грн. на «омолодження» 468 метрів вулиці Космонавтів у Вінниці
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 39 або 10 млн.
грн. на «омолодження» 468 метрів вулиці Космонавтів у Вінниці
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 39 або 10 млн.
грн. на «омолодження» 468 метрів вулиці Космонавтів у Вінниці
УДАРники отопительного фронта переведут военный городок в
Чернобаевке на альтернативное топливо
Громадський вісник закупівель: 10 млн. грн. на «омолодження» 468
метрів вулиці Космонавтів у Вінниці
Родители губернатора Херсонщины продали дорогие путевки
Днепропетровску
Победителей тендеров на уборку Херсона проверит АМКУ
УДАРники отопительного фронта переведут военный городок в
Чернобаевке на альтернативное топливо
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 40 або Сміттєвоз
за ціною Лєксуса!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 40 або Сміттєвоз
за ціною Лєксуса!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 40 або Сміттєвоз
за ціною Лєксуса!
ПУСТОМИТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ЗА
РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВОХ ТОРГІВ ВИТРАТИТЬ БІЛЬШЕ 9 МІЛЬЙОНІВ НА
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ
У ЛЬВОВІ ВІДБУДЕТЬСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ “ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ
ДО БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТНИХ
РЕГЛАМЕНТІВ”
Вісник закупівель Вінниччини: Сміттєвоз за ціною Лєксуса!
МОРШИНСЬКА МІСЬКА РАДА ЗАКАЗАЛА РОБОТИ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ
ПАРКУ ЗА 29 МІЛЬЙОНІВ
Калининский интернат переплатит родителям Андрея Путилова
почти 24 тысячи гривен
КРУГЛИЙ СТІЛ “РЕФОРМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ: ДОСЯГНЕННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ”

Держзакупівлі
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/239
http://vn.20minut.ua/Podii/diplomi-vid-50-do-200-grn-a-mali-b-koshtuvati-doДержзакупівлі
34grn-10451921.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2504408
Журрозслідування
Держзакупівлі
http://civic.ua/news/view.html?q=2504408

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Стаття
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6675
http://www.pilga.in.ua/node/6677

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Львів

Відео

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

Стаття

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--40-aboДержзакупівлі
smittevoz-za-tsinoyu--10453116.html

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6681

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6679
http://civic.ua/news/view.html?q=2512091

Бюджетний
регламент
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6683
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/kalininskij_internat_pereplatit_roditeljam_andrej
a_putilova_pochti_24_tysjachi_griven
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

http://www.pilga.in.ua/node/6684

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Бюджетний
регламент

https://www.youtube.com/watch?v=EhiyIHhmGkA&feature=youtu.be
http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_morport_zakupil_topliva_na_135_mill
iona_griven
Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/441

Держзакупівлі

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/242/vn

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--39-aboДержзакупівлі
10-mln-grn-na-omolodz-10452822.html
http://most.ks.ua/news/url/udarniki_otopitelnogo_fronta_perevedut_voenny
j_gorodok_v_chernobaevke_na_alternativnoe_toplivo
Журрозслідування
http://civic.ua/news/view.html?q=2510425

Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/roditeli_gubernatora_hersonschiny_prodali_doro
gie_putevki_dnepropetrovsku
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/pobediteljami_tenderov_na_uborku_hersona_pr
overit_amku
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/udarniki_otopitelnogo_fronta_perevedut_voenny
j_gorodok_v_chernobaevke_na_alternativnoe_toplivo
Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/443/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/245/vn

Держзакупівлі

ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 41 або 1120 грн
за 1 кв.м. ремонту покрівлі!!!
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 41 або 1120 грн
12.07.2015
за 1 кв.м. ремонту покрівлі!!!
12.07.2015

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/445

Держзакупівлі
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Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі
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Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Вінниця
Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Є-дата

Стаття

Київ

Є-дата

Стаття

Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Херсон

Є-дата

Стаття

Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6689
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/firma_cheloveka_zhuravko_vyigrala_tender_u_dr
ugoj_skandalnoj_firmy
Держзакупівлі
Бюджетний
17.07.2015
https://www.youtube.com/watch?v=YMtOGemr4lM
«Бюджетний навігатор»
регламент
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 43 або 950 тисяч http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--43-abo17.07.2015
Держзакупівлі
гривень на препарати від гепатит
950-tisyach-griven-na-10454317.html

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

Відео

Вінниця

Інформповідомлення

Вінниця

12.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
13.07.2015
14.07.2015

Херсонский морпорт переплатил за краску 33,5 тысячи гривен
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 41 або 1120 грн
за 1 кв.м. ремонту покрівлі!!!
Вісник закупівель Вінниччини: 1120 грн за 1 кв.м. ремонту покрівлі!
«Бюджетний навігатор» для громадян: де він є на Вінниччині
«Бюджетний навігатор» для громадян: де він є на Вінниччині
Бюджетний регламент прийняла Барська райрада

14.07.2015 «Бюджетний навігатор» для громадян: де він є на Вінниччині
14.07.2015 «Бюджетний навігатор» для громадян: де він є на Вінниччині
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РУМЕД»
14.07.2015
НАДАСТЬ ІНСТРУМЕНТІВ В СФЕРІ МЕДИЦИНИ НА МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
Експерти Центру обговорили з представниками Кабміну
15.07.2015 імплементацію Закону “Про відкритість використання публічних
коштів”
В Україні запрацював державний веб-портал використання публічних
15.07.2015
коштів
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 42 або 20
15.07.2015
мільйонів на ремонт вінницьких вулиць
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 42 або 20
15.07.2015
мільйонів на ремонт вінницьких вулиць
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 42 або 20
15.07.2015
мільйонів на ремонт вінницьких вулиць
15.07.2015

Прокуратура хочет оспорить тендеры в херсонском интернате
15.07.2015 Херсон выделил деньги на отдых «солнечных детей»
Експерти Центру обговорили з представниками департаменту
16.07.2015 регулювання держзакупівель при Мінекономіки імплементацію
закону «Про відкритість використання публічних коштів»
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ: 20 мільйонів на ремонт
16.07.2015
вінницьких вулиць
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 43 або 950 тисяч
16.07.2015
гривень на препарати від гепатиту
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 43 або 950 тисяч
16.07.2015
гривень на препарати від гепатиту
ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" ЗАКУПИТЬ АПАРАТУРИ НА 11 МІЛЬЙОНІВ
16.07.2015
ГРИВЕНЬ.
Фирма человека Журавко выиграла тендер у другой скандальной
16.07.2015
фирмы

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/246/vn
http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_morport_pereplatil_za_krasku_335_ty
sjachi_griven
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--41-abo1120-grn-za-1-kvm-rem-10453688.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2515751
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/446/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/248/vn
https://www.youtube.com/watch?v=q7SdiQ6bgf4&feature=youtu.be
http://vn.20minut.ua/Podii/byudzhetniy-navigator-dlya-gromadyan-de-vin-ena-vinnichchini-10453840.html
http://civic.ua/news/view.html?q=2517116
http://www.pilga.in.ua/node/6687
http://www.cpsa.org.ua/novyny/eksperty-tsentru-obhovoryly-zpredstavnykamy-kabminu-implementatsiyu-zakonu-pro-vidkrytistvykorystannya-publichnyh-koshtiv/
http://www.cpsa.org.ua/novyny/v-ukrajini-zapratsyuvav-derzhavnyj-vebportal-vykorystannya-publichnyh-koshtiv/
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/451
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/252/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--42-abo20-milyoniv-na-remont-10454066.html
http://most.ks.ua/news/url/prokuratura_hochet_osporit_tendery_v_hersons
kom_internate
http://most.ks.ua/news/url/herson_vydelil_dengi_na_otdyh_solnechnyh_det
http://www.cpsa.org.ua/novyny/eksperty-tsentru-obhovoryly-zpredstavnykamy-departamentu-rehulyuvannya-derzhzakupivel-pryminekonomiky-implementatsiyu-zakonu-pro-vidkrytist-vykorystannyahttp://civic.ua/news/view.html?q=2518292
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/453
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/255/vn

Вісник закупівель Вінниччини: 950 тисяч гривень на препарати від
гепатиту
17.07.2015 «Бюджетний навігатор»
За бензин для цюрупинских школ переплатят 100 тсяч гривен фирме17.07.2015
однодневке
17.07.2015

20.07.2015 Візуальне представлення міського бюджету
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 44 або 8
21.07.2015
мільйонів гривень на комунальну техніку.
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 44 або 8
21.07.2015
мільйонів гривень на комунальну техніку.
21.07.2015 ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ НА МІЛЬЙОН
21.07.2015
21.07.2015
22.07.2015
22.07.2015
22.07.2015
22.07.2015

Херсонская больница приобрела флюорограф у скандальной фирм
Прокурор Бериславского района требует отменить закупку угля у
террористов из ЛНР
Експерт Центру презентував Закон “Про відкритість використання
публічних коштів” у Сумах
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЧЧИНИ – 44 або 8
мільйонів гривень на комунальну техніку.
НА ЛЬВІВЩИНІ ОБГОВОРИЛИ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ

http://civic.ua/news/view.html?q=2519641

Держзакупівлі
Держзакупівлі
https://www.youtube.com/watch?v=YMtOGemr4lM
http://most.ks.ua/news/url/za_benzin_dlja_tsjurupinskih_shkol_pereplatjat_
100_tsjach_griven_firme_odnodnevke
Держзакупівлі
http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/Lists/BudjMista/ShowContent.aspx?
Держзакупівлі
ID=64

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Є-дата

Стаття

Київ

Держзакупівлі
Бюджетний
регламент

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6690
http://most.ks.ua/news/url/prokuratura_osporila_zakupku_uglja_v_velikoj_le
petihe
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Журрозслідування

Стаття

Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://fs.edukit.vn.ua/news/id/455/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/258/vn
http://www.pilga.in.ua/node/6694
http://most.ks.ua/news/url/hersonskaja_bolnitsa_priobrela_fljuorograf_u_sk
andalnoj_firmy
http://most.ks.ua/news/url/prokuror_berislavskogo_rajona_trebuet_otmenit
_zakupku_uglja_u_terroristov_iz_lnr
http://www.cpsa.org.ua/novyny/ekspert-tsentru-prezentuvav-zakon-providkrytist-vykorystannya-publichnyh-koshtiv-u-sumah/
http://vn.20minut.ua/Podii/gromadskiy-visnik-zakupivel-vinnichchini--44-abo8-milyoniv-griven-na--10454840.html

Прокуратура оспорила закупку угля в Великой Лепетихе
Вісник закупівель Вінниччини: 8 мільйонів гривень на комунальну
23.07.2015
http://civic.ua/news/view.html?q=2523292
техніку
ПАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДВОХ ЗАКУПІВЕЛЬ
23.07.2015 ВИТРАТИТЬ 27 МІЛЬЙОНІВ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ЛІЧИЛЬНИКИ ТА
ТРАНСФОРМАТОРИ
http://www.pilga.in.ua/node/6698
ВІДБУЛИСЬ ЗУСТРІЧІ ІЗ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІЛОТНИХ МІСТ ЩОДО
23.07.2015 ПРОСУВАННЯ ВІДКРИТОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЗАЛУЧЕННЯ
ГРОМАДСЬКОСТІ
http://www.pilga.in.ua/node/6752
http://most.ks.ua/news/url/na_hersonschine_dorogi_budet_remontirovat_m
24.07.2015
На Херсонщине дороги будет ремонтировать молодой регионал
olodoj_regional
Управление соцполитики Херсонского горсовета переплатило 79 тыс. http://most.ks.ua/news/url/upravlenie_sotspolitiki_hersonskogo_gorsoveta_
25.07.2015
гривен, чтоб дети отдохнули в «знакомом» лагере
pereplatilo_79_tys_griven_chtob_deti_otdohnuli_v_znakomom_lagere
http://politeka.net/52471-kogda-provedut-meditsinskie-gosudarstvennye26.07.2015
Когда проведут медицинские государственные закупки
zakupki/
http://most.ks.ua/news/url/zavtra_hersontsam_rasskazhut_o_bjudzhete_i_zd
27.07.2015
Завтра херсонцам расскажут о бюджете и здравоохранении
ravoohranenii
http://most.ks.ua/news/url/v_hersone_prezentovali_obschestvennyj_bjudzhe
29.07.2015
В Херсоне презентовали общественный бюджет в сфере медицины t_v_sfere_meditsiny
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 45 або ДВА мільйона гривень на котельню, якої
30.07.2015
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/457
не існує
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 45 або ДВА мільйона гривень на котельню, якої
30.07.2015
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/261/vn
не існує
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 45 або ДВА мільйона гривень на котельню, якої
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--45-abo-dva-milyona-griven-na30.07.2015
не існує
kotelnyu-yakoyi-ne-isnu-10455659.html

30.07.2015 ГВЗ Вінниччини: Два мільйона гривень на котельню, якої не існує
31.07.2015 Хто є учасником тендерних змов в Україні? Канєвський, Марусов
03.08.2015
04.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
06.08.2015
07.08.2015

Депутата горсовета Цепелева поймали на «договорняке»
АМКУ наказал скандальных поставщиков продуктов в херсонскую
психбольницу
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 46 або Сервер для медцентру за 350 тисяч
гривень
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 46 або Сервер для медцентру за 350 тисяч
гривень
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 46 або Сервер для медцентру за 350 тисяч
гривень
ГВЗ Вінниччини: Сервер для медцентру за 350 тисяч гривень
Громадський бюлетень Вінниччини, за період 02-08 серпня 2015
року
«Народний контроль» вимагає зробити інформацію про місцеві
бюджети відкритою для громад

12.08.2015

Тролейбусна епопея в місті Суми: успіх чи невдача?
12.08.2015 «Прозорий офіс» і непрозорий бюджет
12.08.2015
14.08.2015

Интернату им. Шевченко запретили переплачивать за хлеб
Вінниця – аутсайдер області в «бюджетних правилах гри»!

14.08.2015 Вінниця – аутсайдер області в «бюджетних правилах гри»!
14.08.2015
14.08.2015
14.08.2015
15.08.2015
15.08.2015
17.08.2015
17.08.2015
17.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015
18.08.2015

ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 47 або 4 мільйони на ремонт каналізації у
Хмільнику
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 47 або 4 мільйони на ремонт каналізації у
Хмільнику
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 47 або 4 мільйони на ремонт каналізації у
Хмільнику
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 48 або 24,5 мільйони гривень «на дороги», в т.ч.
для ремонту телефонів
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 48 або 24,5 мільйони гривень «на дороги», в т.ч.
для ремонту телефонів
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ: 4 мільйони на ремонт каналізації у Хмільнику
Громадський бюлетень Вінниччини, за період 11-17 серпня 2015 року
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 48 або 24,5 мільйони гривень «на дороги», в т.ч.
для ремонту телефонів
Пов’язані чи не пов’язані? Як «відомчі» структури намагались
конкурувати між собою і ділити «ринок» держзакупівель
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ: 24,5 мільйони гривень «на дороги», в т.ч. для
ремонту телефонів
Через помилку комунальників вінницькі діти можуть залишитись без
альтернативного тепла
ПОВ’ЯЗАНІ ЧИ НЕ ПОВ’ЯЗАНІ? ЯК «ВІДОМЧІ» СТРУКТУРИ
НАМАГАЛИСЬ КОНКУРУВАТИ МІЖ СОБОЮ І ДІЛИТИ «РИНОК»

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Відео

Вінниця
Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--46-abo-server-dlya-medtsentruДержзакупівлі
za-350-tisyach-griven-10456587.html
Держзакупівлі
http://civic.ua/news/view.html?q=2534291

Інформповідомлення

Вінниця

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Журрозслідування
Держзакупівлі

Стаття
Інформповідомлення

Суми
Вінниця

Держзакупівлі
Бюджетний
регламент

Інформповідомлення

Херсон

Відео

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Журрозслідування

Стаття

Львів

http://civic.ua/news/view.html?q=2528870
https://www.youtube.com/watch?v=E7dTwPsG1UU
http://most.ks.ua/news/url/deputata_gorsoveta_tsepeleva_pojmali_na_dogo
vornjake
http://most.ks.ua/news/url/amku_nakazal_skandalnyh_postavschikov_produ
ktov_v_hersonskuju_psihbolnitsu
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/458
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/264/vn

https://app.mailerlite.com/c0m7z3
http://nkontrol.org.ua/narodnijj-kontrol-vimagaeh-zrobiti-informaciyu-promiscevi-byudzheti-vidritoyu-dlya-gromad/

http://politanalityk.com/blogs/troleibusna-epopeia-v-mistisumy-uspikh-chy-nevdacha.html
Газета «33-й канал», сторінка 10
http://most.ks.ua/news/url/internatu_im_shevchenko_zapretili_pereplachiva
t_za_hleb
http://vn.20minut.ua/Podii/vinnitsya--autsayder-oblasti-v-byudzhetnihpravilah-gri-10457610.html
http://vn.20minut.ua/Podii/vinnitsya--autsayder-oblasti-v-byudzhetnihpravilah-gri-10457610.html
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--47-abo-4-milyoni-na-remontkanalizatsiyi-u-hmilniku-10457611.html
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/468
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/265/vn
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/470/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/268/vn
http://civicua.org/news/view.html?q=2539929
http://www.ccforumvin.org/2015/06/blog-post.html
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--48-abo-245-milyoni-griven-nadorogi-v-tch-dlya-remon-10457878.html
http://www.pilga.in.ua/node/6702
http://civicua.org/news/view.html?q=2541788

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://vlasno.info/ekonomika/3/finansi/item/5253-cherez-pomylkukomunalnykiv-vinnytski-dity-mozhut-zalyshytys-bez-alternatyvnoho-tepla

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6702

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

19.08.2015
19.08.2015
20.08.2015
22.08.2015
22.08.2015
22.08.2015
22.08.2015
25.08.2015
25.08.2015
25.08.2015
25.08.2015
25.08.2015
27.08.2015
28.08.2015
28.08.2015
28.08.2015
28.08.2015
28.08.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015
02.09.2015
02.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015
03.09.2015

Обогревать чернобаевских военных некому – фирмы УДАРовцев
поймали на сговоре
Осенний тест для правительства: готова ли власть бороться с
коррупцией
Почетный гражданин Скадовского района отремонтирует училище
Почетного гражданина Херсона за 6 миллионов
Ремонт лiкарнi закатати в рельси?
Ремонт лiкарнi закатати в рельси?
Ремонт лiкарнi закатати в рельси?
Ремонт лiкарнi закатати в рельси?

http://most.ks.ua/news/url/obogrevat_chernobaevskih_voennyh_nekomu_fir
my_udarovtsev_pojmali_na_sgovore
https://politeka.net/62058-osennij-test-dlya-pravitelstva-gotova-li-vlastborotsya-s-korruptsiej/
http://most.ks.ua/news/url/pochetnyj_grazhdanin_skadovskogo_rajona_otre
montiruet_uchilische_pochetnogo_grazhdanina_hersona_za_6_millionov
http://vn.20minut.ua/Podii/remont-likarni-zakatati-v-relsi-10458452.html
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/474
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/271/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/remont-likarni-zakatati-v-relsi-10458452.html
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/5388-vlada-vinnytsiВлада Вінниці має намір закатати ремонт лiкарнi в рельси
maie-namir-zakataty-remont-likarni-v-relsy
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/5388-vlada-vinnytsiВлада Вінниці має намірзакатати ремонт лiкарнi в рельси
maie-namir-zakataty-remont-likarni-v-relsy
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/5388-vlada-vinnytsiВлада Вінниці має намір закатати ремонт лiкарнi в рельси
maie-namir-zakataty-remont-likarni-v-relsy
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ - НЕОБҐРУНТОВАНО
http://www.pilga.in.ua/node/6730
Три «Медтехники» разыграли 50 тысяч гривен в больнице имени А.С. http://most.ks.ua/news/url/tri_medtehniki_razygrali_50_tysjach_griven_v_bo
Лучанского
lnitse_imeni_as_luchanskogo
КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НЕОДНОРАЗОВО ВНОСИВ ЗМІНИ ДО
ДОКУМЕНТАЦІЇ
http://www.pilga.in.ua/node/6728
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 49 або Міськрада назвала ТТУ «любимой женой» http://fs.edukit.vn.ua/news/id/473
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 49 або Міськрада назвала ТТУ «любимой женой» http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/269/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--49-abo-miskrada-nazvala-ttuГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 49 або Міськрада назвала ТТУ «любимой женой»
lyubimoy-zhenoy-10459232.html
ГВЗ Вінниччини – 49 або Міськрада назвала ТТУ «любимой женой»
http://civic.ua/news/view.html?q=2549864
http://vlasno.info/suspilstvo/dopomoga/narodnij-kontrol/item/5427-kotelniaКотельня, що знаходиться не за адресою…
shcho-znakhodytsia-ne-za-adresoiu
http://most.ks.ua/news/url/ljudi_poroshenko_tiho_razygrali_million_na_tend
Люди Порошенко тихо разыграли миллион на тендере Госохраны
ere_gosohrany
БЮДЖЕТНА ІНФОРМАЦІЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАЄ ВІДКРИТІШОЮ http://www.pilga.in.ua/node/6706
http://most.ks.ua/news/url/ljudi_poroshenko_tiho_razygrali_million_na_tend
Люди Порошенко тихо разыграли миллион на тендере Госохраны
ere_gosohrany
«Скалка» у документації небажаних учасників львівських тендерів
знаходиться, «колода» у переможця - не помітна
http://pilga.in.ua/node/6707
«СКАЛКА» У ДОКУМЕНТАЦІЇ НЕБАЖАНИХ УЧАСНИКІВ ЛЬВІВСЬКИХ
ТЕНДЕРІВ ЗНАХОДИТЬСЯ, «КОЛОДА» У ПЕРЕМОЖЦЯ - НЕ ПОМІТНА
http://www.pilga.in.ua/node/6707
Громадські організації домовляються з політичними силами про
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/477
прозорість бюджетів
Громадські організації домовляються з політичними силами про
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/274/vn
прозорість бюджетів
Громадські організації домовляються з політичними силами про
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--50-abo-tretina-milyona-na-avtoпрозорість бюджетів
dlya-patologoanatomic-10460323.html
ЦІКАВІ КЕЙСИ: ЧОМУ ВІДСУТНІ РЕЗОНАНСНІ РІШЕННЯ НА САЙТІ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ДЛЯ ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
http://www.pilga.in.ua/node/6713
http://most.ks.ua/news/url/zhuravko_ne_smog_dokazat_chto_prodaet_ne_d
Журавко не смог доказать, что продает не ДНРовский уголь
nrovskij_ugol

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Є-дата

Стаття

Київ

Держзакупівлі
Журрозслідування
Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Відео
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Вінниця
Вінниця
Вінниця
Вінниця

Журрозслідування

Відео

Вінниця

Журрозслідування

Відео

Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Львів
Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Вінниця
Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Журрозслідування
Відкритий бюджет

Стаття
Інформповідомлення

Херсон
Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Журрозслідування

Стаття

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015

04.09.2015

07.09.2015

Віктор Мазярчук про шляхи покращення економічної ситуації в країні
https://www.youtube.com/watch?v=1hGLl1Oc9WI
Громадські організації домовляються з політичними силами про
прозорість бюджетів
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 50 або третина мільйона на авто для
патологоанатомічного бюро
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 50 або третина мільйона на авто для
патологоанатомічного бюро
ГРОМАДСЬКІСТЬ МАТИМЕ ЗМОГУ НАВЧИТИСЯ ЗАСТОСОВУВАТИ
ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТІ У ПЛАНУВАННІ ТА ВИКОРИСТАННІ
БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА МІСЦЕВОМУ
РІВНІ
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 50 або третина мільйона на авто для
патологоанатомічного бюро

09.09.2015 Презентація порталу використання публічних коштів Є-Data
09.09.2015 Два мільйони бюджетних грошей на приватний будинок?
09.09.2015 Два мільйони бюджетних грошей на приватний будинок?
09.09.2015 Продавцы угля из ЛНР получили «волчий билет»
10.09.2015

Два мільйони бюджетних грошей на приватний будинок?
Львівська залізниця закупляє за бюджетні кошти російські
10.09.2015
запчастини?
10.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
10.09.2015
11.09.2015
11.09.2015
13.09.2015
14.09.2015
15.09.2015
15.09.2015
16.09.2015

http://civic.ua/news/view.html?q=2554300
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/479
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/277/vn

http://www.pilga.in.ua/node/6768
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--50-abo-tretina-milyona-na-avtodlya-patologoanatomic-10460323.html
http://www.cpsa.org.ua/novyny/proekt-e-data-vidkryttya-portaluvykorystannya-publichnyh-koshtiv/
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/481/vn
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/279/vn
http://most.ks.ua/news/url/prodavtsy_uglja_iz_lnr_poluchili_volchij_bilet
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/5691-dva-milionybiudzhetnykh-hroshei-na-pryvatnyi-budynok

http://pilga.in.ua/node/6716
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/5691-dva-milionyДва мільйони бюджетних грошей на приватний будинок?
biudzhetnykh-hroshei-na-pryvatnyi-budynok
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/5691-dva-milionyДва мільйони бюджетних грошей на приватний будинок?
biudzhetnykh-hroshei-na-pryvatnyi-budynok
Громадський бюлетень Вінниччини, за період 1-7 вересня 2015 року http://www.ccforumvin.org/
«РЕМОНТНІ» ТА «БУДІВЕЛЬНІ» ЗАКУПІВЛІ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
http://www.pilga.in.ua/node/6717
ДО РЕГЛАМЕНТУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВНЕСУТЬ ЗМІНИ, ЯКІ
ПЕРЕДБАЧАТИМУТЬ КОНТРОЛЬ ГРОМАДСЬКОСТІ НАД БЮДЖЕТНИМ
ПРОЦЕСОМ
http://www.pilga.in.ua/node/6721
ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ ЗАКУПЛЯЄ ЗА БЮДЖЕТНІ КОШТИ РОСІЙСЬКІ
ЗАПЧАСТИНИ?
http://www.pilga.in.ua/node/6716
ПЕРЕМОЖЦЯ ДЕРЖАВНОЇ ЗАКУПІВЛІ ОБРАЛИ, А ПРОТОКОЛ
ВІДХИЛЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ОПУБЛІКУВАТИ
ЗАБУЛИ
http://www.pilga.in.ua/node/6744
МІСТИЧНА ПЕРЕВІРКА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ВОДОКАНАЛІ
http://www.pilga.in.ua/node/6720
http://most.ks.ua/news/url/kp_dorozhnik_proigral_tender_na_postavku_pes
КП «Дорожник» проиграл тендер на поставку пескосолевой смеси
kosolevoj_smesi
Городское управление транспорта переплатит иванофранковцам 65 http://most.ks.ua/news/url/gorodskoe_upravlenie_transporta_pereplatit_iva
000 гривен за очистку ливневок
nofrankovtsam_65_000_griven_za_ochistku_livnevok
Глеб Каневский: "Новый закон о госзакупках позволит Украине
https://www.youtube.com/watch?v=taYRoB7-yQA
сэкономить 50 млрд грн." 15.09.2015
КОНКУРУЮЧІ ФІРМИ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ТА МОЖУТЬ БУТИ ПОВ’ЯЗАНІ
http://www.pilga.in.ua/node/6723
Віктор Мазярчук: громадяни мають контролювати держбюджет
https://www.youtube.com/watch?v=rM1x4QdriCY
країни
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Новокаховская фирма отремонтирует Областной центр экстренной
медицинской помощи за 7,3 миллиона гривен
Игорь Шепелев призывает глав РГА не идти на поводу у
монополистов
"ЛЬВІВСВІТЛО" ЗАКУПИЛО ЛАМПИ ТА СВІТИЛЬНИКИ МАЙЖЕ НА
МІЛЬЙОН ГРИВЕНЬ
«Альтернативный» обогрев Новотроицкой районной больницы
дороже газового
ГВЗ Вінниччини –51 або 24,5 млн грн. на реконструкцію двох
сільських школ (громадський вісник закупівель)
ГВЗ Вінниччини –51 або 24,5 млн грн. на реконструкцію двох
сільських школ (громадський вісник закупівель)
ГВЗ Вінниччини –51 або 24,5 млн грн. на реконструкцію двох
сільських школ (громадський вісник закупівель)
ГВЗ Вінниччини – 51 або 24,5 млн грн. на реконструкцію двох
сільських шкіл
Експерт Центру взяв участь у відеоконференції з обласними
держказначействами
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 52 або 26 млн. грн. не реконструкцію вінницької
котельні київській «парочці» з сумнівною назвою (Громадський
вісник закупівель)
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 52 або 26 млн. грн. не реконструкцію вінницької
котельні київській «парочці» з сумнівною назвою (Громадський
вісник закупівель)
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 52 або 26 млн. грн. не реконструкцію вінницької
котельні київській «парочці» з сумнівною назвою (Громадський
вісник закупівель)
ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 52 або 26 млн. грн. не реконструкцію вінницької
котельні київській «парочці» з сумнівною назвою (Громадський
вісник закупівель)
ВІДМОВИ У ПРИЙНЯТТІ ПРОПОЗИЦІЙ УЧАСНИКІВ КОНКУРСНИХ
ТОРГІВ СТАЮТЬ ЗВИЧНИМИ
ГОЛОВА ТА ЧЛЕНИ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ НЕ
ДОТРИМУВАЛИСЯ НОРМ ЗАКОНУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНИХ
ЗАКУПІВЕЛЬ
Херсонский облсовет провалил тендер на реконструкцию
канализации в Каховском районе
Відкритий бюджет презентовано на Київ
ВІДБУЛОСЯ ПОРУШЕННЯ ТЕРМІНУ ОПУБЛІКУВАННЯ ПРОТОКОЛУ
РОЗКРИТТЯ ПРОПОЗИЦІЙ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Соседи главы тендерного комитета не смогли продать компьютеры
херсонским школьникам
Соседи главы тендерного комитета не смогли продать компьютеры
херсонским школьникам
Тендер провели. Гроші залишилися. Діти не відпочили.
Тендер провели. Гроші залишилися. Діти не відпочили.

http://most.ks.ua/news/url/novokahovskaja_firma_otremontiruet_oblastnoj_
tsentr_ekstrennoj_meditsinskoj_pomoschi_za_73_milliona_griven
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/igor_shepelev_prizyvaet_glav_rga_ne_idti_na_po
vodu_u_monopolistov
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http://www.pilga.in.ua/node/6726
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http://most.ks.ua/news/url/hersonskij_oblsovet_provalil_tender_na_rekonstr
uktsiju_kanalizatsii_v_kahovskom_rajone
Держзакупівлі
http://eidos.org.ua/novyny/vidkrytyj-byudzhet-perezentovano-na-kyiv-socialgood-summit/
Відкритий бюджет
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http://www.pilga.in.ua/node/6733
http://most.ks.ua/news/url/sosedi_glavy_tendernogo_komiteta_ne_smogli_p
rodat_kompjutery_hersonskim_shkolnikam
http://most.ks.ua/news/url/sosedi_glavy_tendernogo_komiteta_ne_smogli_p
rodat_kompjutery_hersonskim_shkolnikam
http://vin-gazeta.net/images/pdf/current.pdf
http://www.civicua.org/news/view.html?q=2304709

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Журрозслідування

Стаття

Херсон

Держзакупівлі
Журрозслідування
Журрозслідування

Інформповідомлення
Стаття
Стаття

Херсон
Вінниця
Вінниця

http://www.pilga.in.ua/node/6731
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http://most.ks.ua/news/url/alternativnyj_obogrev_novotroitskoj_rajonnoj_bo
lnitsy_dorozhe_gazovogo
Держзакупівлі
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/482
http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/282/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini-51-abo-245-mln-grn-narekonstruktsiyu-dvoh-silskih-sh-10462316.html
http://www.prostir.ua/?news=hvz-vinnychchyny-51-abo-245-mln-hrn-narekonstruktsiyu-dvoh-silskyh-shkol-hromadskyj-visnyk-zakupivel
http://www.cpsa.org.ua/novyny/ekspert-tsentru-vzyav-uchast-uvideokonferentsiji-z-oblasnymy-derzhkaznachejstvamy/
http://fs.edukit.vn.ua/news/id/485

http://gromadska-studiya.edukit.vn.ua/news/id/284/vn
http://vn.20minut.ua/Podii/gvz-vinnichchini--52-abo-26-mln-grn-narekonstruktsiyu-vinnitskoyi-kot-10462538.html
http://www.prostir.ua/?news=hvz-vinnychchyny-26-mln-hrn-nerekonstruktsiyu-vinnytskoji-kotelni-kyjivskij-parochtsi-z-sumnivnoyu-nazvoyu
http://www.pilga.in.ua/node/6748

30.09.2015
01.10.2015
06.10.2015
07.10.2015
07.10.2015
08.10.2015

08.10.2015
15.10.2015
15.10.2015
20.10.2015
20.10.2015
21.10.2015
21.10.2015
21.10.2015
23.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
26.10.2015
27.10.2015
27.10.2015
29.10.2015

Херсонщине для борьбы с ВИЧ/Спидом выделят 440 тыс долларов
Херсонские бизнесмены пытались присвоить бюджетные деньги
Кандидат в депутаты Херсонского горсовета опять участвует в
тендерных «договорняках»
Експерти Центру презентували дипломатам та іноземним
журналістам можливості проекту E-data
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ ВИЯВИВ ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ВИМОГИ
У ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Без права на правду і громадський контроль? Порушення
законодавства про закупівлі Львівводоканалу, передані для
кримінального розслідування, намагаються приховати
БЕЗ ПРАВА НА ПРАВДУ І ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ? ПОРУШЕННЯ
ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАКУПІВЛІ ЛЬВІВВОДОКАНАЛУ, ПЕРЕДАНІ ДЛЯ
КРИМІНАЛЬНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ, НАМАГАЮТЬСЯ ПРИХОВАТИ
Кандидат в депутаты от «Нашего края» с сестрой «развели»
корпорацию Президента
Кандидат в депутаты от «Нашего края» с сестрой «развели»
корпорацию Президента

http://most.ks.ua/news/url/hersonschine_dlja_borby_s_vichspidom_vydeljat
_440_tys_dollarov
http://most.ks.ua/news/url/hersonskie_biznesmeny_pytalis_prisvoit_bjudzhe
tnye_dengi
http://most.ks.ua/news/url/kandidat_v_deputaty_hersonskogo_gorsoveta_o
pjat_uchastvuet_v_tendernyh_dogovornjakah
http://www.cpsa.org.ua/novyny/eksperty-tsentru-prezentuvaly-dyplomatamta-inozemnym-zhurnalistam-mozhlyvosti-proektu-e-data/

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Є-дата

Стаття

Київ

http://www.pilga.in.ua/node/6746

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://pilga.in.ua/node/6737

Журрозслідування

Стаття

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Журрозслідування

Стаття

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Журрозслідування

Стаття

Вінниця

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Відкритий бюджет

Відео

Київ

Відкритий бюджет
Є-дата

Відео
Відео

Київ
Київ

Є-дата
Є-дата
Бюджет
Є-дата
Журрозслідування

Відео
Відео
Відео
Відео
Стаття

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6737
http://most.ks.ua/news/url/kandidat_v_deputaty_ot_nashego_kraja_s_sestro
j_razveli_korporatsiju_prezidenta
http://most.ks.ua/news/url/kandidat_v_deputaty_ot_nashego_kraja_s_sestro
j_razveli_korporatsiju_prezidenta
http://vlasno.info/spetsproekti/1/investigation/item/6539-vidremontuvalyВідремонтували дороги, і виконавець здимив за кордон
dorohy-i-vykonavets-zdymiv-za-kordon
http://most.ks.ua/news/url/negoj_pozhalovalsja_v_amku_na_ugletrejderov_i
Негой пожаловался в АМКУ на углетрейдеров из ЛНР
z_lnr
Кандидат «Оппоблока» получила от мэрии Херсона 3 миллиона за
http://most.ks.ua/news/url/kandidat_oppobloka_poluchila_ot_merii_hersona
ремонт лифтов перед выборами
_3_milliona_za_remont_liftov_pered_vyborami
Родная фирма главы «Укроборонпрома» отремонтирует три машины http://most.ks.ua/news/url/rodnaja_firma_glavy_ukroboronproma_otremont
в Херсонском морпорту за 228 тыс.грн
iruet_tri_mashiny_v_hersonskom_morportu_za_228_tysgrn_
Кандидат в депутаты Ирина Ценкер разыграла с аптекарем тендер на http://most.ks.ua/news/url/kandidat_v_deputaty_irina_tsenker_razygrala_s_
поставку… муки
aptekarem_tender_na_postavku_muki
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТРУСКАВЕЦЬКИЙ САНАТОРІЙ "БАТЬКІВЩИНА"
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЛАНУЄ ЗАКУПИТИ МЕДИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
ТА УСТАТКУВАННЯ НА 4 500 000 МЛН. ГРН.
http://www.pilga.in.ua/node/6758
Презентація міжнародного рейтингу бюджетної прозорості
https://www.youtube.com/watch?v=_X9jzylxpYo
International Budget Survey
Зрада чи перемога як міста України звітують про використання
https://www.youtube.com/watch?v=wj-6YoK0pH8
бюджетів
https://www.youtube.com/watch?v=uLi4jmiRGkA
Володимир Тарнай: презентація порталу відкритих даних
Віктор Таран про єдиний веб портал використання публічних коштів
https://www.youtube.com/watch?v=TOOMP_n5i0Q
Нова рада
https://www.youtube.com/watch?v=v7au98Q0FtM
Відкритість використання публічних коштів Мазярчук
https://www.youtube.com/watch?v=eXazWFxSGPw
Віктор Мазярчук про бюджет, індекси, банки
https://www.youtube.com/watch?v=fQ47MhpYaeA
Пряма мова: Віктор Мазярчук (м. Суми)
Про вибори і дороги
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/10/27/564877/
На ремонт Дворца культуры в Новой Каховке, который длится уже 8 http://most.ks.ua/news/url/na_remont_dvortsa_kultury_v_novoj_kahovke_k
лет, выделили 11 миллионов
otoryj_dlitsja_uzhe_8_let_vydelili_11_millionov
МОНІТОРИНГ ТЕНДЕРІВ ЦІНОЮ В 50 000 ГРН.
http://www.pilga.in.ua/node/6750

Канализацию и очистные в Раздольном реконструирует депутат
облсовета Рыбалко
Тесть Насирова получит 75 миллионов на реконструкцию
29.10.2015
херсонского аэропорта
29.10.2015

03.11.2015 Експерт Центру Віктор Мазярчук: з Мінфіном співпрацювати легко
05.11.2015

06.11.2015
09.11.2015
13.11.2015
16.11.2015
18.11.2015
24.11.2015
01.12.2015

02.12.2015

03.12.2015
03.12.2015
03.12.2015
07.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
09.12.2015
14.12.2015
14.12.2015
15.12.2015
15.12.2015

ГРОМАДСЬКІЙ ЕКСПЕРТИЗІ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я - БУТИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ СКАСУВАТИ РІШЕННЯ
КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
Ремонтировать дорожки на кладбище «Геологов» будет компания
Сикоева и Попова
Як донецькі чиновники втридорога одягають сиріт
ПАЦІЄНТСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИМАГАЮТЬ ВИЛУЧЕННЯ З ОБІГУ ТА
УТИЛІЗАЦІЇ ТОВАРІВ «ФРЕЗЕНІУСУ»
Про місцеві бюджети в радіо-форматі
Депутат облсовета без конкурса получил «жирный» подряд в
Бериславе
Член «Нашего края» из команды мэра Чернигова обогреет
херсонских студентов-аграриев
ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДЕРЖАВНИЙ КЛІНІЧНИЙ ЛІКУВАЛЬНОДІАГНОСТИЧНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЗАСТОСУВАВ ПЕРЕГОВОРНУ ПРОЦЕДУРУ
ЗАКУПІВЛІ
Роман Романов и беглый казахський олігарх обошли Дмитрия
Святаша в тендере СБУ
КРУГЛИЙ СТІЛ «УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ В БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ У
СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НА ОБЛАСНОМУ РІВНІ»
Роман Романов и беглый казахский олигарх обошли Дмитрия
Святаша в тендере СБУ
Картофель для психиатрической больницы депутат продает дороже,
чем для детских садов
Глеб Каневский: антикоррупционные законы - это только начало
Не смотря на запреты, в Бериславе уголь закупили у фирмы, которую
обвиняют в связях с сепаратистами
Прокуратура не допустила крупную растрату в
Великоалександрвоском районе
Тема: «Чому після 1.5 років війни на Сході зарплати військових, які
беруть участь у бойових діях, досі нижчі за зарплати тилових частин у
Росії»
ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ: БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
ЧИ СТАНЕ ПРОЗОРІШИМ З НОВИМИ МІСЦЕВИМИ РАДАМИ?
БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ. ЧИ СТАНЕ
ПРОЗОРІШИМ З НОВИМИ МІСЦЕВИМИ РАДАМИ?
Завтра в Херсоне будут обсуждать проблему госзакупок

http://most.ks.ua/news/url/kanalizatsiju_i_ochistnye_v_razdolnom_rekonstr
uiruet_deputat_oblsoveta_rybalko
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/test_nasirova_poluchit_75_millionov_na_rekonst
ruktsiju_hersonskogo_aeroporta
Держзакупівлі
http://www.cpsa.org.ua/novyny/ekspert-tsentru-viktor-mazyarchuk-zminfinom-spivpratsyuvaty-lehko/
Є-дата

Інформповідомлення

Херсон

Інформповідомлення

Херсон

Стаття

Київ

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6760
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/remontirovat_dorozhki_na_kladbische_geologov
_budet_kompanija_sikoeva_i_popova
Держзакупівлі
http://www.epravda.com.ua/columns/2015/11/13/566222/
Журрозслідування

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення
Стаття

Херсон
Київ

http://www.pilga.in.ua/node/6762
http://www.cpsa.org.ua/novyny/pro-mistsevi-byudzhety-v-radio-formati/
http://most.ks.ua/news/url/deputat_oblsoveta_bez_konkursa_poluchil_zhirn
yj_podrjad_v_berislave
http://most.ks.ua/news/url/chlen_nashego_kraja_iz_komandy_mera_chernig
ova_obogreet_hersonskih_studentov_agrariev

Держзакупівлі
Відкритий бюджет

Інформповідомлення
Радіо

Львів
Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення
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Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

http://www.pilga.in.ua/node/6774
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/roman_romanov_i_beglyj_kazahskij_oligarh_obo
shli_dmitrija_svjatasha_v_tendere_sbu
Журрозслідування

Інформповідомлення

Львів

Стаття

Херсон

http://www.pilga.in.ua/node/6778
http://most.ks.ua/news/url/roman_romanov_i_beglyj_kazahskij_oligarh_obo
shli_dmitrija_svjatasha_v_tendere_sbu
http://most.ks.ua/news/url/kartofel_dlja_psihiatricheskoj_bolnitsy_deputat_
prodaet_dorozhe_chem_dlja_detskih_sadov
https://www.youtube.com/watch?v=QgFlCtsMIMs
http://most.ks.ua/news/url/ne_smotrja_na_zaprety_v_berislave_ugol_zakupil
i_u_firmy_kotoruju_obvinjajut_v_svjazjah_s_separatistami
http://most.ks.ua/news/url/prokuratura_ne_dopustila_krupnuju_rastratu_v_
velikoaleksandrvoskom_rajone

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Відео

Херсон
Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Радіо

Київ

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

http://www.pilga.in.ua/node/6785
Держзакупівлі
http://most.ks.ua/news/url/zavtra_v_hersone_budut_obsuzhdat_problemu_g
oszakupok
Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Інформповідомлення

Херсон

http://www.pilga.in.ua/node/6756

Держзакупівлі

4. https://uk-ua.facebook.com/radioeramedia/posts/1645583115694299

http://www.pilga.in.ua/node/6784

16.12.2015 Владимир Тарнай Рада не сможет своевременно принять бюджет
16.12.2015 Віктор Мазярчук про відкриті бюджети, Суми
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ТРУСКАВЕЦЬКИЙ САНАТОРІЙ "БАТЬКІВЩИНА"
16.12.2015
ЗАКУПИВ ІНСТРУМЕНТІВ ТА УСТАТКУВАННЯ НА 4, 5 МЛ. ГРН.
Херсонским полицейским купили кокард, фуражек и жетонов на 118
16.12.2015
464 гривен
Херсонская морская академия отремонтировала теплоход за 289 413
16.12.2015
гривен
С марта охранять здание Херсонского городского совета будет
17.12.2015
«Иксора»
20.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
24.12.2015
25.12.2015

25.12.2015
27.12.2015
29.12.2015
29.12.2015
30.12.2015
30.12.2015
31.12.2015
12.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
19.01.2016
19.01.2016
24.01.2016

Воспитанникам ВУФКа купили подарков 32 461,50 гривен
Майстер-клас від комунальників: як за кредитні кошти утеплили
київський вітер
Содержать дороги зимой будет КП «Дорожник»
Завтра в Херсоне обсудят госзакупки
Херсонська громадськість виокремила ряд проблем з
держзакупівлями в місті
Завтра в Херсоне обсудят госзакупки
ВІДСУТНІСТЬ СИСТЕМНОГО ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО
ПРОЦЕСІВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В
ОБЛАСТІ ЗУМОВЛЮЄ ТЕ, ЩО ПРЕДСТАВНИКИ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ ВИХОДЯТЬ НА ПРОТЕСТИ, - ЕКСПЕРТ

https://www.youtube.com/watch?v=XnHjF6kKhnQ

Бюджет
Відкритий бюджет

Відео
Відео

Київ
Київ

http://www.pilga.in.ua/node/6791
http://most.ks.ua/news/url/hersonskim_politsejskim_kupili_kokard_furazhek
_i_zhetonov_na_118_464_griven
http://most.ks.ua/news/url/hersonskaja_morskaja_akademija_otremontirova
la_teplohod_za_289_413_griven
http://most.ks.ua/news/url/s_marta_ohranjat_zdanie_hersonskogo_gorodsk
ogo_soveta_budet_iksora
http://most.ks.ua/news/url/vospitannikam_vufka_kupili_podarkov_32_46150
_griven

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

http://www.epravda.com.ua/columns/2015/12/23/573549
http://most.ks.ua/news/url/soderzhat_dorogi_zimoj_budet_kp_dorozhnik
http://most.ks.ua/news/url/zavtra_v_hersone_obsudjat_goszakupki__new
http://most.ks.ua/news/url/hersonska_gromadskist_viokremila_rjad_proble
m_z_derzhzakupivljami_v_misti
http://most.ks.ua/news/url/zavtra_v_hersone_obsudjat_goszakupki_

Журрозслідування
Держзакупівлі
Держзакупівлі

Стаття
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Херсон
Херсон

Держзакупівлі
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Львів

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Бюджет

Інформповідомлення

Херсон

Держзакупівлі

Інформповідомлення

Херсон

Бюджет

Відео

Херсон

Бюджет
Держзакупівлі

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Херсон
Львів

Бюджет

Відео

Київ

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Є-дата
Відкритий бюджет

Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Рівне

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Рівне

Бюджет

Відео

Київ

https://www.youtube.com/watch?v=R-Th2WmFKGw

http://www.pilga.in.ua/node/6792
http://most.ks.ua/news/url/polovinu_mista_pribirajut_pidprijemstva_korupts
Половину міста прибирають підприємства-корупціонери
ioneri
Депутатские значки в Новой Каховке дороже, чем у коллег из
http://most.ks.ua/news/url/deputatskie_znachki_v_novoj_kahovke_dorozhe_
облсовета
chem_u_kolleg_iz_oblsoveta
http://most.ks.ua/news/url/deputaty_progolosovali_za_gorodskoj_bjudzhet_
Депутаты проголосовали за городской бюджет на 2016 год
na_2016_god
http://most.ks.ua/news/url/novogodnee_nastroenie_stoilo_kahovchanam_bo
Новогоднее настроение стоило каховчанам более 170 тысяч гривен lee_170_tysjach_griven
http://most.ks.ua/news/url/andrej_dmitriev_rasskazal_o_bjudzhete_hersona
Андрей Дмитриев рассказал о бюджете Херсона на 2016 год (видео) _na_2016_god_video
http://most.ks.ua/news/url/hersontsy_oplatili_v_mestnyj_bjudzhet_bolee_66
Херсонцы оплатили в местный бюджет более 66 млн гривен за земл _mln_griven_za_zemlju
ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ВНЕСУТЬ ЗМІНИ
http://www.pilga.in.ua/node/6797
Віктор Мазярчук у ефірі NewsOne розповідає про Бюджет 2016 —
https://www.youtube.com/watch?v=Syw62dXtqIw
27.1215
http://nashigroshi.org/2016/01/14/konkurs-zhurnalistskyh-rozsliduvan-zКонкурс журналістських розслідувань з використанням сайту «E-data»
vykorystannyam-sajtu-e-data/
До 31 січня - прийом заявок на конкурс журналістських розслідувань http://imi.org.ua/announcements/51843-do-31-sichnya-priyom-zayavok-nakonkurs-jurnalistskih-rozsliduvan-z-vikoristannyam-saytu-e-data.html
з використанням сайту "E-data"
http://www.zdolbunivcity.net/pro-vidkryti-byudzhety-hovorytymut-uПро відкриті бюджети говоритимуть у Рівному
http://korylkevych.org.ua/Novini/15721 СІЧНЯ У РІВНОМУ ПРЕЗЕНТУЮТЬ "ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ"
21_schnya_u_Rvnomu_prezentuyut_Vdkritiy_byudzhet.html
Віктор Мазярчук розповів на скільки Україна стала ближчою до ЄС в
https://www.youtube.com/watch?v=pXO5BZqdX5M
ефірі каналу NewsOne - 24.01.16

25.01.2016 У Рівному презентували проект “Відкритий бюджет”
02.02.2016

Бюджет Хмельницького — відкритий та доступний

02.02.2016 У Хмельницькому відсьогодні впроваджено «Відкритий бюджет»
02.02.2016 Бюджет Хмельницького відтепер доступний для широкого загалу
У Хмельницькому відсьогодні впроваджено «Відкритий бюджет»
02.02.2016
(Фото)
АНОНС: Прес-конференція «Рік дії Закону України «Про відкритість
08.02.2016 використання публічних коштів» за участі заступника міністра
фінансів Оксани Маркарової
Завершиться акредитація на прес-конференцію на тему: <<Рік дії
09.02.2016
Закону України <<Про відкритість використання публічних коштів>>
У Міністерстві фінансів України відбудеться круглий стіл на тему:
10.02.2016 <<Рік дії Закону України <<Про відкритість використання публічних
коштів>>
11.02.2016 +1 інструмент прямої демократії у Хмельницькому
11.02.2016
11.02.2016
12.02.2016
14.02.2016
14.02.2016
14.02.2016
16.02.2016
16.02.2016
18.02.2016
18.02.2016

Переможцями конкурсу журналістських рослідувань стали
“Громадське ТБ”, “Наші гроші” і “Вікна”
Андрій Парубій, Оксана Маркарова та Віктор Таран про ЗУ "Про
відкритість публічних коштів”
Бюджету обіцяють прозорість
Бюджету обіцяють прозорість
Бюджету обіцяють прозорість
Бюджету обіцяють прозорість
Е-врядування, е-демократія та міські інновації: підсумки зробленого
торік
Віктор Мазярчук про портал Е-дата в ефірі Newsone
Юрій Бугай про портал Prozorro під час форуму "Е-урядування 2016"
Оксана Маркарова про портал Є-data на Форумі "Е-урядування 2016"

http://ritm.tv/video-novini/u-rivnomu-prezentuvali-proektvidkri/

Відкритий бюджет
http://www.khmelnytsky.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=29303:2016-02-02-09-32-29&catid=189:2010-02-15-10-41-41
Відкритий бюджет

Відео

http://bit.ly/2eaCnno

Відкритий бюджет

Стаття

http://khm.depo.ua/ukr/khm/byudzhet-hmelnitskogo-vidteper-dostupniydlya-shirokogo-zagalu-02022016140000

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

http://www.0382.ua/news/1108854
Відкритий бюджет
http://www.minfin.gov.ua/news/view/anons-preskonferentsiia-rik-dii-zakonuukrainy-pro-vidkrytist-vykorystannia-publichnykh-koshtiv-za-uchasti-ministrafinansiv-natalii-iaresko-ta-zastupnyka-ministra-finansiv-oksanymarkarovoi?category=novini-ta-media
Є-дата
http://www.eramedia.com.ua/article/232389anons_podyi_na_seredu__lyutogo/
Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Інформповідомлення

Київ

Інформповідомлення

http://www.eramedia.com.ua/article/232444anons_podyi_na_chetver__lyutogo/

Є-дата

Інформповідомлення

https://ngp-ua.info/2016/02/25879

Бюджет

Інформповідомлення

Київ
Хмельницьк
ий

http://vikna.if.ua/news/category/kl/2016/02/11/49167/view

Є-дата

Інформповідомлення

І.-Франкіськ

Відео
Стаття
Стаття
Стаття
Стаття

Київ
Київ
Київ
Київ
Тернопіль

Інформповідомлення
Відео
Відео

Львів
Київ
Київ

Відео

Київ

Стаття

Чернігів

Стаття

Чернігів

Є-дата

Стаття

Чернігів

Є-дата

Інформповідомлення

Чернігів

Є-дата

Інформповідомлення

Чернігів

Є-дата

Інформповідомлення

Чернігів

https://www.youtube.com/watch?v=DOoJhJAf9XI
Є-дата
http://news.finance.ua/ua/news/-/369414/byudzhetu-obitsyayut-prozorist
Є-дата
http://tenews.te.ua/news_all.php?id=14659
Є-дата
http://finclub.net/ua/analytics/byudzhetuobitsyayutprozorist.html
Є-дата
http://ternopolinfo.cinfoo.com/news-43683.html
Є-дата
http://city-adm.lviv.ua/reports/230233-e-vriaduvannia-e-demokratiia-ta-miskiinnovatsii-pidsumky-zroblenoho-torik
Відкритий бюджет
https://www.youtube.com/watch?v=acuA-yUUbWQ
Є-дата
https://www.youtube.com/watch?v=2sENo8Gfmmw
Держзакупівлі

https://www.youtube.com/watch?v=StA7cw5vipY
Є-дата
http://format.cn.ua/news/nezabarom_gromadskist_zmozhe_vidstezhuvati_ru
23.02.2016
Незабаром громадськість зможе відстежувати рух бюджетних коштів kh_bjudzhetnikh_koshtiv/2016-02-23-2679
Є-дата
http://www.nizhynrada.org/news/1521/nezabarom-gromadskst-zmoje23.02.2016
Незабаром громадськість зможе відстежувати рух бюджетних коштів vdstejuvati-ruh-byudjetnih-koshtv.html
Є-дата
23.02.2016

Стаття

Рівне
Хмельницьк
ий
Хмельницьк
ий
Хмельницьк
ий
Хмельницьк
ий

Незабаром громадськість зможе відстежувати рух бюджетних коштів http://chernigovinfo.cinfoo.com/news-16808.html
http://chor.gov.ua/nasha-diyalnist/novini/item/3548-pro-orhanizatsiiu24.02.2016 Про організацію доступу до публічних коштів через портал E-DATA
dostupu-do-publichnykh-koshtiv-cherez-portal-e
http://nizhyn.city/4024-nezabarom-gromadskist-zmozhe-vidstezhuvati-ruh24.02.2016 Незабаром громадськість зможе відстежувати рух бюджетних коштів
byudzhetnih-koshtiv/
http://format.cn.ua/news/nezabarom_gromadskist_zmozhe_vidstezhuvati_ru
24.02.2016 Незабаром громадськість зможе відстежувати рух бюджетних коштів
kh_bjudzhetnikh_koshtiv/2016-02-23-2679

24.02.2016 Незабаром громадськість зможе відстежувати рух бюджетних коштів
3 млрд грн бюджетних коштів у 2016 використаються неефективно:
оцінка з Чернігова
01.03.2016 E data preview
03.03.2016 Гліб Канєвський про державні закупівлі у Міноборони
03.03.2016 Як користуватися порталом Е-дата?
25.02.2016

04.03.2016 Одесская ОГА присоединилась к проекту «Открытый бюджет»
Президент підписав закон “Про відкритість використання публічних
04.03.2016
коштів”, розроблений Центром
07.03.2016 Події навколо. Пост громадського контролю інформує.
17.03.2016 Система не хоче змін, але ми її подолаємо
03.04.2016

10.04.2016

Ключова проблема міністерств — відсутність аналізу ефективності
11.04.2016 Кіотські гроші. Як камікадзе повертали Японії двісті мільйонів
Що? Де? Як? і Коли можна дізнатися на єдиному порталі публічних
12.04.2016
коштів: або за що можна подавати в суд на мера Тернополя?
Що? Де? Як? і Коли можна дізнатися на єдиному порталі публічних
коштів: або за що можна подавати в суд на мера Тернополя?

Що? Де? Як? і Коли можна дізнатися на єдиному порталі публічних
12.04.2016
коштів: або за що можна подавати в суд на мера Тернополя?
Мінприроди таки звільнило голову тендерного комітета за
13.04.2016
провалений "кіотський" тендер
14.04.2016 На сайті міськради запустили бюджетну карту
14.04.2016

Є-дата

Інформповідомлення

Чернігів

Є-дата
Є-дата
Держзакупівлі
Є-дата

Стаття
Відео
Відео
Відео

Київ
Київ
Київ
Київ

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Одеса

Є-дата

Інформповідомлення

Київ

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Є-дата

Стаття

Київ

https://www.youtube.com/watch?v=qIzwcMqA9zM
Є-дата
https://www.youtube.com/watch?v=erk9HxJ8s_k
Є-дата
http://trassae95.com/all/news/2016/04/08/baltskaya-objedinennayagromada-prisoedinilasj-k-proektu-otkrytyj-byudzhet-30301.html
Відкритий бюджет
http://hromadskeradio.org/programs/hromadska-hvylya/klyuchova-problemaЄ-дата
ministerstv-vidsutnist-analizu-efektyvnosti-mazyarchuk
http://www.epravda.com.ua/publications/2016/04/11/589059/
Журрозслідування
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/332655_shcho_de_yak_i_koli_mozhna_
diznatisya.html
Є-дата
http://uinp.info/novyny_ukraine/sho_de_yak_i_koli_mozhna_diznatisya_na_
edinomu_portali_publichnih_koshtiv_abo_za_sho_mozhna_podavati_v_sud_
na_mera_ternopolya
Є-дата
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/332655_shcho_de_yak_i_koli_mozhna_
diznatisya.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta Є-дата

Відео
Відео

Київ
Київ

Інформповідомлення

Одеса

Стаття
Стаття

Київ
Київ

Стаття

Київ

Стаття

Київ

Стаття

Київ

http://blogs.pravda.com.ua/authors/kanevskiy/570e06c99f430/
http://city-service.lviv.ua/na-sajti-miskrady-zapustyly-byudzhetnu-kartu/

Стаття
Інформповідомлення

Київ
Львів

Відео

Львів

Відкритий бюджет

Відео

Львів

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

Бюджет

Інформповідомлення

Львів

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

2016 04 03 NewsOne Віктор Мазярчук едата прозоро та трішки зради

03.04.2016 едата прозоро та трішки зради
Балтская объединенная громада присоединилась к проекту
08.04.2016
"Открытый бюджет"

12.04.2016

http://val.ua/ua/85823.html
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/328833_2713_mlrd_grn_byudzhetnih_
koshtiv_2016.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=le
https://www.youtube.com/watch?v=46tO1e7LwlY
https://www.youtube.com/watch?v=sU_cPMUbG8o
https://www.youtube.com/watch?v=5AtSvjHVu70
http://kolokol.od.ua/2016/03/04/odesskaya-oga-prisoedinilas-k-proektuotkrytyj-byudzhet/
http://www.cpsa.org.ua/novyny/prezydent-pidpysav-zakon-pro-vidkrytistvykorystannya-publichnyh-koshtiv-rozroblenyj-tsentrom/
http://www.samooborona-netishyn.com.ua/2016/03/07/podi%D1%97navkolo-post-gromadskogo-kontrolyu-informuye/
http://www.cpsa.org.ua/novyny/systemanehochezminalemyjijipodolajemovik
tormazyarchuk/

У Львові запрацювала онлайн-карта, де можна відслідкувати
ремонти біля вашого дому

У Львові запрацювала онлайн-карта, де можна відслідкувати
14.04.2016
ремонти біля вашого дому
14.04.2016 Львівська міська рада запустила бюджетну карту

Журрозслідування
Відкритий бюджет

http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_zapratsyuvala_on
laynkarta_de_mozhna_vidslidkuvati_remonti_bilya_vashogo_d
Відкритий бюджет
omu&objectId=1388772
http://newsvideo.su/video/3742938
http://www.gazeta.lviv.ua/2016/04/14/lvivska-miska-rada-zapustilabyudzhetnu-kartu/

Садовий просить львів’ян активніше повідомляти про розбиті дороги
14.04.2016
у місті
http://www.032.ua/article/1193294
http://dailylviv.com/news/sytuatsiyi-i-pryhody/na-saiti-lvivskoyi-miskrady14.04.2016 На сайті Львівської міськради розмістили бюджетні карти
rozmistyly-byudzhetni-karty-30614
http://tvoemisto.tv/news/yaki_vulytsi_u_lvovi_remontuvatymut_tsogo_roku
14.04.2016
Які вулиці у Львові ремонтуватимуть цього року?
_69017.html
У Львові створили ресурс, що дозволяє слідкувати за ремонтами біля http://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_stvoryly_resurs_shcho_dozvolyaie_slidkuva
14.04.2016
дому
ty_za_miskym_byudzhetom_77590.html

14.04.2016

Мер Львова закликав мешканців активно користуватись сервісом
бюджетних карт

14.04.2016 Бюджетні карти Львова: де і коли на вашій вулиці будуть ремонти
14.04.2016 Інтернет-технології на варті громадянських свобод
14.04.2016 У Львові з'явилася карта ремонту вулиць
14.04.2016 На сайте Львова запустили карту использования бюджета
14.04.2016 Контролюй: на сайті міськради з’явилася карта бюджета Львова
14.04.2016 Новий сервіс Львова: куди стікають гроші з міського бюджету
14.04.2016 Для львів'ян створили інтерактивну мапу: що можна відстежити
На сайті Львівської міськради тепер можна дізнатися, на що саме
14.04.2016
йдуть бюджетні кошти Читайте більше тут:

http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-changes/231606-mer-lvova-zaklykavmeshkantsiv-aktyvno-korystuvatys-servisom-biudzhetnykh-kart
http://lvivregion.com/novini/novini-lvvschini/2976-byudzhetn-karti-lvova-dekoli-na-vashy-vulic-budut-remonti.html
https://tribuna.pl.ua/news/internet-tehnologiyi-na-varti-gromadyanskihhttp://varianty.lviv.ua/34007-u-lvovi-ziavylasia-karta-remontu-vulyts
https://www.rbc.ua/styler/avto_i_hi_tech/sayte-lvova-zapustili-kartubyudzheta-1460640613.html
http://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/291957-kontroluii-na-saiti-miskradyziavylasia-karta-buidzheta-lvova
http://lviv.depo.ua/ukr/lviv/noviy-servis-lova-kudi-stikayut-groshi-z-miskogobyudzhetu-15042016084300
http://lviv.vgorode.ua/news/sobytyia/292352-dlia-lvivian-stvorylyinteraktyvnu-mapu-scho-mozhna-vidstezhyty
http://zik.ua/news/2016/04/14/na_sayti_lvivskoi_miskrady_teper_mozhna_d
iznatysya_na_shcho_same_ydut_690439

Відкритий бюджет

Інформповідомлення
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Відкритий бюджет
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Львів

Відкритий бюджет
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Львів

Відкритий бюджет

Інформповідомлення

Львів

Відео

Львів

http://zaxid.net/news/showNews.do?andriy_sadoviy_zaklikav_l
Андрій Садовий закликав львів’ян повідомляти про неякісні ремонтні
15.04.2016
vivyan_povidomlyati_pro_neyakisni_remontni_roboti_v_misti&
роботи в місті
Відкритий бюджет
objectId=1388967
15.04.2016
15.04.2016
15.04.2016
15.04.2016

Андрій Садовий закликав львів’ян повідомляти про неякісні ремонтні
роботи в місті
Про бюджетні карти і контроль з боку мешканців_звернення мера
15.04.16
Про бюджетні карти і контроль з боку мешканців_звернення мера
15.04.16
Про бюджетні карти і контроль з боку мешканців_звернення мера
15.04.16

16.04.2016 Бюджетні карти Львова: де і коли на вашій вулиці будуть ремонти
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
19.04.2016
оприлюднити
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
19.04.2016
оприлюднити
19.04.2016

Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
19.04.2016
оприлюднити
19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016

Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити
Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити

http://moyakraina.pp.ua/andrij-sadovij-zaklikav-lvivyan-povidomlyati-proneyakisni-remontni-roboti-v-misti/

Відкритий бюджет

Відео

Львів

http://city-adm.lviv.ua/video/watch/230573-150416

Відкритий бюджет

Відео

Львів

http://newsvideo.su/video/3759058
Відкритий бюджет
http://lviv.vkadri.com/video/lvivadm-pro-byudgetni-karty-i-kontrol-z-bokumeshkantsivzvernennia-mera-15-04-16.html
Відкритий бюджет
http://lvivexpres.com/video/2016/04/16/71448-byudzhetni-karty-lvovavashiy-vulyci-budut-remonty
Відкритий бюджет
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/333255_vidkritist_nbu_abo_yaku_infor
matsiyu.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta Є-дата
http://novostiua.org/news/275852vidkritistj_nbu_abo_jaku_informatsiju_golovnij_bank_krajini_maje_opriljudni Є-дата
http://nabat.in.ua/region/vidkritist-nbu-abo-yaku-informaciyu-golovnij-bankkra%D1%97ni-maye-oprilyudniti/
Є-дата
http://nagg.in.ua/news/560462/V%D1%96dkrit%D1%96st-NBU-abo-yaku%D1%96nformats%D1%96yu-golovny-bank-kra%D1%97ni-ma%D1%94oprilyudniti
Є-дата
http://loft36.de/ukraina/530850-vidkritist-nbu-abo-yaku-informaciyu-golovnijbank-kra%D1%97ni-maye-oprilyudniti.html
Є-дата
http://dneprcity.net/blogosfera/vidkritist-nbu-abo-yaku-informaciyu-golovnijbank-kra%D1%97ni-maye-oprilyudniti/
Є-дата
http://euro-pravda.org.ua/novosti-ukrainy/item/65159-vidkritist-nbu-aboyaku-informatsiyu-golovnij-bank-krajini-mae-oprilyudniti
Є-дата
http://npu-ua.com/novosti-ukrainy/item/6222-vidkritist-nbu-abo-yakuinformatsiyu-golovnij-bank-krajini-mae-oprilyudniti
Є-дата
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Львів
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Львів
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Львів
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Київ
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Стаття

Київ

Стаття

Київ

Стаття

Київ

http://thepolitics.info/news/411823

Стаття

Київ

Є-дата

19.04.2016
22.04.2016
23.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
27.04.2016
27.04.2016
29.04.2016
29.04.2016
29.04.2016
29.04.2016
01.05.2016
01.05.2016
01.05.2016
03.05.2016
10.05.2016
10.05.2016
18.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016
19.05.2016

Відкритість НБУ або яку інформацію головний банк країни має
оприлюднити

http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/333255_vidkritist_nbu_abo_yaku_infor
Є-дата
matsiyu.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=blog
http://euromaidanpress.com/2016/04/22/whichreformstoexpectfromukraine
Which reforms to expect from Ukraine’s new government | #UAreforms snewgovernmentuareforms/#arvlbdata
Є-дата
Данилюк к Ляшко в перепалке по офшорам классика жанра со
стороны Ляшко
https://www.youtube.com/watch?v=I1NZT4WKA5E
Є-дата
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/333871_rozmistiv_zvit_pro_vikoristann
Не розмістив звіт про використання публічних коштів – заплати 34
ya.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta
Є-дата
000 грн штрафу
Не розмістив звіт про використання публічних коштів – заплати 34
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/333871_rozmistiv_zvit_pro_vikoristann
000 грн штрафу
Є-дата
ya.html
https://tribuna.pl.ua/news/vidbulasya-prezentatsiya-portaliv-elektronnogoВідбулася презентація порталів електронного урядування
uryaduvannya/
Відкритий бюджет
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОДА РОЗПОВІЛИ ПРО ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ,
http://np.pl.ua/2016/04/u-poltavskij-oda-rozpovily-pro-elektronneВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ І РОЗУМНЕ МІСТО
uryaduvannya-vidkrytyj-byudzhet-rozumne-misto/
Відкритий бюджет
Бурштинська міська рада буде оприлюднювати всі бюджетні рішення http://kurs.if.ua/news/burshtynska_miska_rada_bude_oprylyudnyuvaty_vsi_
byudzhetni_rishennya_na_ofitsiynomu_sayti_38013.html
Відкритий бюджет
на офіційному сайті
Бурштинська міська рада буде оприлюднювати всі бюджетні рішення http://stanislavske.tv/burshtynska-miska-rada-bude-oprylyudnyuvaty-vsibyudzhetni-rishennya-na-ofitsijnomu-sajti/
Відкритий бюджет
на офіційному сайті
Бурштинська міська рада буде оприлюднювати всі бюджетні рішення http://zmist.if.ua/novyny-prykarpattia/22204-burshtynska-miska-rada-budeopryliudniuvaty-vsi-biudzhetni-rishennia-na-ofitsiinomu-saiti.html
Відкритий бюджет
на офіційному сайті
РОЗУМНЕ МІСТО І ВІДКРИТИЙ БЮДЖЕТ. У ПОЛТАВІ РОЗПОВІДАЛИ
http://poltava.to/project/1451/
Відкритий бюджет
ПРО ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=463330
Журрозслідування
Змова на торгах: виявляємо та визначаємо штраф
http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=463330
Держзакупівлі
Змова на торгах: виявляємо та визначаємо штраф
Мазярчук 36% госбюджета используются неэффективно
https://www.youtube.com/watch?v=3t4LSW5Zpxk
Є-дата
http://persha.kr.ua/article/74263-elektronne-samovryaduvannya-uЕлектронне самоврядування у Кіровограді: що, де, коли
kirovogradi-shho-de-koli.html
Відкритий бюджет
http://www.prostir.ua/?library=posibnyk-instruktsiya-z-vykorystannya-portaluПосібник «Інструкція з використання порталу «Відкритий бюджет»
vidkrytyj-byudzhet
Відкритий бюджет
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/334793_85_630_osib_den_vidviduyut_i
85 630 осіб в день відвідують єдиний портал публічних коштів Edata ediniy.html?print
Є-дата
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/335408_bilshe_27_000_derzhavnih_ust
Більше 27 000 державних установ звітують на єдиному порталі
anov.html
Є-дата
публічних коштів E-data – регіональний розріз
Більше 27 000 державних установ звітують на єдиному порталі
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/335408_bilshe_27_000_derzhavnih_ust
публічних коштів Edata – регіональний розріз
Є-дата
anov.html?print
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/335563_yak_zastaviti_ministerstva_but
Як заставити Міністерства бути прозорими: приклад Міністра АПК
i.html
Є-дата
Кутового
http://ogo.ua/articles/view/2016-05-19/76056.html
Є-дата
Рези по е-даті
http://www.zhitomir.info/news_156986.html
Є-дата
Рези по е-даті
http://www.bukinfo.com.ua/show/news?lid=76124
Є-дата
Рези по е-даті
http://chornomorka.com/archive/a-7543.html
Є-дата
Рези по е-даті

19.05.2016 Рези по е-даті
19.05.2016 Рези по е-даті
19.05.2016 Рези по е-даті
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Кропивниць
кий

Інформповідомлення

Київ

Стаття
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Стаття

Київ

Стаття

Київ

Стаття
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення
Інформповідомлення

Київ
Рівне
Житомир
Чернівці
Одеса

Є-дата

Інформповідомлення

І.-Франкіськ

http://www.dilovyi.com.ua/view.php?id=889
Є-дата
http://biz.in.ua/news/Ivano_Frankivsk/295684-vano-Frankvshchina--u-hvost-zvikonannya-zakonu-P.html
Є-дата

Інформповідомлення

І.-Франкіськ

Інформповідомлення

І.-Франкіськ

http://briz.if.ua/36127.htm

19.05.2016 Рези по е-даті
19.05.2016 Рези по е-даті
19.05.2016 Рези по е-даті
Як заставити Міністерства бути прозорими: приклад Міністра АПК
19.05.2016
Кутового
20.05.2016 Бюджет Каменского станет прозрачнее
23.05.2016 Портал «Є-Data»: про найголовніше
25.05.2016 В мерії провели семінар щодо доступу до публічних коштів
27.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
27.05.2016
31.05.2016
01.06.2016

http://pravda.if.ua/news-97943.html

http://bit.ly/2dhMPd7
http://bit.ly/2duJIgK

Є-дата
http://blogs.lb.ua/victor_mazyarchuk/335563_yak_zastaviti_ministerstva_but
Є-дата
i.html?utm_source=local&utm_medium=cpm&utm_campaign=lenta
http://www.5692.com.ua/article/1232166
Відкритий бюджет
http://buhbudget.com.ua/ua/journal/buhbudget/category/view/27
Є-дата
https://www.youtube.com/watch?v=91n2au04gpE&feature=youtu.be
Є-дата
http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/232444-u-lvoviУ Львові презентували досягнення у сфері електронного врядування
prezentuvaly-dosiahnennia-u-sferi-elektronnoho-vriaduvannia
Відкритий бюджет
http://city-service.lviv.ua/u-lvovi-prezentuvaly-dosyagnennya-u-sferiУ Львові презентували досягнення у сфері електронного врядування
elektronnogo-vryaduvannya/
Відкритий бюджет
http://www.lviv.tv/vazhliva-novina/u-lvovi-prezentuvali-dosyagnennya-u-sferiУ Львові презентували досягнення у сфері електронного врядування
elektronnogo-vryaduvannya/
Відкритий бюджет
У Львові послові США в Україні Джеффрі Пайєту презентували міське http://zaxid.net/news/showNews.do?u_lvovi_poslovi_ssha_v_ukrayini_dzheff
ri_payyetu_prezentuvali_miske_evryaduvannya&objectId=1393093
Відкритий бюджет
е-врядування
http://city-adm.lviv.ua/news/city/lviv-international/232444-u-lvoviУ Львові презентували досягнення у сфері електронного врядування prezentuvaly-dosiahnennia-u-sferi-elektronnoho-vriaduvannia
Відкритий бюджет
Стратегія 2020
http://nbuviap.gov.ua/images/informaciyni_texnologii/13.pdf
Відкритий бюджет
Дискримінаційні умови в ДКТ: аналіз рішень АМКУ
http://edz.mcfr.ua/article.aspx?aid=470256
Держзакупівлі
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Відкритий бюджет

Відео

Чернівці

Відкритий бюджет

Відео

Чернівці

Відкритий бюджет

Відео

Чернівці

Відкритий бюджет
Анатомія змови: як Антимонопольний комітет розслідує тендерні
http://www.epravda.com.ua/columns/2016/06/3/594610/
Журрозслідування
порушення
Влада блокує закон "Про відкритість використання публічних коштів" експерт
http://www.epravda.com.ua/news/2016/06/7/595359/
Є-дата
Громадськість ініціює запровадження жорсткішої відповідальності
для розпорядників бюджетних коштів за саботаж реєстрації на
порталі E-Data
http://uacrisis.org/ua/43940-e-data-2
Є-дата
http://access-info.org.ua/news/u-dnipri-prezentuvaly-vidkrytyj-byudzhet/
Відкритий бюджет
У Дніпрі презентували «Відкритий бюджет»
http://dpchas.com.ua/dnepropetrovskaya-solyanka/na-chto-v-dnepreНа что в Днепре тратится бюджет?
tratitsya-byudzhet
Відкритий бюджет
http://dnipro.depo.ua/rus/dnipro/u-filatova-vidkrili-byudzhet-za-rahunokУ Филатова "открыли бюджет" за счет волонтеров
volonteriv-10062016160100
Відкритий бюджет
http://coolyanews.info/u-dniiprii-prezentuvali-viidkritij-byudzhet-de-mozhnaУ Дніпрі презентували «Відкритий бюджет», де можна відстежити
viidstezhiti-ruh-koshtiiv-miis-koyi-kazni.html
Відкритий бюджет
рух коштів міської казни
У Дніпрі презентували «Відкритий бюджет»
http://dniprorada.gov.ua/2016-06-10-10-24-49
Відкритий бюджет
http://dniprograd.org/2016/06/10/u-dnipri-na-pres-konferentsii-rozpovili-proУ Дніпрі на прес-конференції розповіли про «Відкритий бюджет»
vidkritiy-byudzhet_46560
Відкритий бюджет
http://www.prostir.ua/event/seminary-vid-kuhni-aktyvista-dnipro/
Бюджет
Семінари від Кухні активіста
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Інформповідомлення
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Дніпро

https://www.youtube.com/watch?v=vqe0Wu_8adM&feature=y
outu.be&t=7m4s
https://www.youtube.com/watch?v=-aa02.06.2016
Новини (02-06-2016)
lDMSakE&feature=youtu.be&t=3m59s
02.06.2016 У Чернівцях презентували “прозорий бюджет”
https://www.youtube.com/watch?v=Do8Xk-DcDmc
02.06.2016 Політика. Випуск №141. Гості - Володимир Тарнай та Дмитро Балінов https://www.youtube.com/watch?v=CC_mNdwlGUM
02.06.2016

Є-дата
Є-дата

Чернівецький репортер - 2 червня 2016

http://finance.obozrevatel.com/business-and-finance/68105-dvizheniebyudzhetnyih-sredstv-v-dnepre-vyiveli-v-onlajn.htm
Близько 950 нових об'єктів ремонту у Дніпрі з'явилося на
http://dniprorada.gov.ua/blizko-950-novih-obktiv-dlja-remontu-u-dnipri18.07.2016
інтерактивній карті сайту відкритого бюджету -openbudget.in.ua.
zjavilos-na-interaktivnij-karti-sajtu-vidkritogo-bjudzhetu-openbudgetdpgovua
https://site.ua/alex.krakovetskiy/4496-viznacheno-finalistiv-konkursu-itВизначено фіналістів конкурсу ІТ проектів в сфері електронної
25.07.2016
proektiv-v-sferi-elektronnoyi-demokratiyi-egap-challenge/
демократії EGAP Challenge
28.07.2016 БЮДЖЕТ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАВ ДОСТУПНИМ В ОНЛАЙН-РЕЖИМІ http://koda.gov.ua/news/byudzhet-kiivskoi-oblasti-stav-dostup/
13.06.2016 Движение бюджетных средств в Днепре вывели в онлайн
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LOGICAL FRAMEWORK FOR THE PROJECT
Sources and means of verification
Assumptions

Intervention logic

Objectively verifiable indicators of achievement

Overall
objectives

What are the overall broader objectives to
which the action will contribute?
To improve the system of relations between
civil society and local authorities in
Ukraine, through the increasing of
transparency, of local budgetary process

What are the key indicators related to the overall objectives?
OO “Indicator”: Open Budget Index (2012 baseline – 54%; 2015 target
– 64%)

What are the sources of information for
these indicators?
Open Budget in Ukraine Index, annual
monitoring report by Ukrainian CSOs
http://internationalbudget.org/wpcontent/uploads/OBI2012-UkraineCSEnglish.pdf

Specific
objective

What specific objective is the action
intended to achieve to contribute to the
overall objectives?
SO: 1. Increase transparency and
accountability of the budgetary spending at
the local level (municipalities and villages)
by development and implementation of the
monitoring methodology;
SO: 2. Advocate establishment of the
legislative and normative base for civil
society participation in the budgetary
process at the local level;
SO: 3. Build the capacity of local NGOs,
journalists at the level of municipalities
and villages to participate in the local
budgetary process and increase public
awareness.

Which indicators clearly show that the objective of the action has been
achieved?
1.1 At least 200 NGOs, local authorities and journalists improved
capacities for public monitoring of the local budgetary process
2.1. 7 unique tools (Citizens’ budget, Local budget reglaments for oblast
and city levels, Budget calendar and four thematic cases for monitoring
of public expenditures in the areas of education, healthcare, municipal
infrastructure and international technical assistance) developed and used
by CSOs for monitoring of public finance and state budgetary process
3.1. 120 of civil activists, journalists participated in trainings and
implemented in their work methodologies of the project

What are the sources of information
that exist or can be collected? What
are the methods required to get this
information?

2013.1
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Surveys and questionnaires of project
participants (target groups), interviews
with experts; media reports
Evaluation report; media reports;
interviews with experts
Records of public councils at central
executive bodies
Civil society representatives’ reports
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Expected
results

Results are the outputs/outcomes helping to
achieve the specific objective. What are the
expected results?
R1: Increased capacity of civil society
activists and media to oversight the
budgetary process at the local level with
the use of practical guidelines of
participation in budget process and
monitoring of public procurement.

1.1 “Indicator 1” two typical budgetary codes (reglaments) for oblast
and city budgets are developed and given to local councils of six local
government bodies in each pilot region
1.2 “Indicator 2”: Four thematic cases on public procurement are
developed (in areas of education, healthcare, municipal infrastructure
and international technical assistance).
1.3. Software “Citizens’ budget” is developed and transmitted to NGOs,
local government bodies and public councils in 4 pilot regions.
1.4. Trainings are conducted for 120 NGOs, municipal servants and
mass-media to use software
1.5. Awareness raising campaign is conducted at inter-regional level:
10 tv-report, 10 radio-reports, 20 publications are published in state and
regional mass media.

2.1. Inter-Regional Platform is established and active
for monitoring budgetary spending is 2.2. Financing is provided to 4 regional NGOs to promote local budgets
monitoring
established under the National
2.3. Trainings are conducted for NGOs in the area of budgetary
Coalition “For transparent
monitoring
budgetary spending”
2.4. Web-page is created on the web-site of the National Coalition “For
transparent budgetary spending” http://www.publicpolicy.org.ua/
3.1. Analytical paper is prepared with analysis of key legislation on
R3: Legislative and regulatory acts,
public monitoring of local budgetary process
increasing the transparency and
3.2. Round tables are organized at regional and local level to promote
accountability of local authorities
the necessity to improve local regulations and approve the draft law
through involvement of civil society
#2012a “On transparency of budgetary spending”
3.3. Awareness raised among relevant central executive bodies,
are advocated at central and local
associations of local authorities, etc:
levels; relevant acts are approved.
2.3 “Indicator 3”: 40 journalist investigations conducted and published 8
video reports produced as a result of the action (R2)
2.4 “Indicator 4”: not less than 40 journalists trained as a result of the
action (R2)
3.1 “Indicator 1”: At least 5 advocacy campaigns. Each advocacy
campaign contains not less than 5 media-events(R3)
3.2 “Indicator 2”: At least 40 CSOs use methodology for public finance
monitoring developed by the project (R3)
3.3 “Indicator 3”: not less than 5 recommendations developed as
regards further interventions and communicated to donors, CSO and
media (R3)
3.4 “Indicator 4”: More than 20 CSOs participate in public councils
under central executive bodies as a result of the action (R3)
2: Platform of NGOs in pilot regions
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What are the sources of information for
these indicators?
Evaluation report; project products
Photos, publications, TV and radio
programs
Reports from regional partners; media
reports
Project and expert reports
Training reports
Web-page of the platform
Publications on approval of local
regulations regarding public
monitoring (in local newspapers, on
web-sites of local councils)
Web-site of the Parliament of Ukraine
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Activities

What are the key activities to be carried
out, to produce the expected results?
(Group the activities by result and number
them as follows:
A1.1. Development of a budgetary code
(reglament) for 2 types of local authorities
(oblast and municipal) (R1)

What are the sources of information on
action progress?
Media reports
Civil society representatives’ reports
Brochures
Web-sites of NGOs involved, local
authorities
Videos, press-conferences, media
A1.2: Development of 4 thematic cases of
reports
public control to monitor public
Disks with software
procurement in areas (education,
Videos from round tables
healthcare, roads, and international
Contracts with
technical assistance) (R1)
partners/experts/trainers/; regional
A1.3: Development of software for
partners’ reports; monitoring reports
“citizens’ budget” (R1)
Minutes of the meetings, reports of
A1.4: Organization of 4 regional and one
NGOs
national round tables to present
Costs
achievements (R1)
What are the action costs? How are
they classified? (Breakdown in the
A 2.1: Conduct 4 trainings for participants
Budget for the Action)
of the inter-regional platform (R2)
A.1.1 20900 EUR
A 2.2: Four project of regional partners
A.1.2 25100 EUR
are to promote public monitoring of local
A.1.3 9600 EUR
budgetary process (R2)
A.1.4 12300 EUR
A 2.3. 12 regional mass-media events and 2 A 3.1.1. The draft law is approved by the Parliament in 2014-2015
A.2.1 24300 EUR
press conferences in Kyiv are conducted
A 3.2.1. Analytical paper is prepared with the analysis of the current
A.2.2 106400 EUR
(R2)
national and local regulations with recommendations
A. 2.3. 9300 EUR
A 2.4. Public awareness raising campaign A 3.3.1. Four round tables will be conducted in regions, promoting the A.3.1 24300 EUR
is organized (R2)
need for fostering the involvement of civil society in the local budgetary A3.2 35400 EUR
process.
A3.3 24300 EUR
A 3.1. Advocacy of the the draft law
A 3.3.2. One roundtable for 50 representatives of local authorities,
#2012a “On transparency of budgetary
NGOs, associations of local authorities, the Parliamentary Budgetary
spending” (R3)
Committee, the Ministry of Finance of Ukraine, the Ministry of Economic
A 3.2. Advocacy of development and
Development and Trade will be organized in Kyiv to present results of the
adoption of legislative and regulatory acts project
at the central level, aimed at
implementation of budgetary codes
(reglaments) in municipalities (R3)
A 3.3 Conduction of four round-tables to
foster the involvement of civil society in the
local budgetary process (R3)
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Means:
A 1.1.1: Guidelines with sample budgetary codes are developed by
project experts
A 1.2.1. Project experts develop cases
A 1.2.2: 1000 brochures are published, presenting monitoring cases of
public procurement.
A 1.2.3: Cases are used to rise the monitoring capacity of budgetary
information of local CSOs. Cases are published on web-sites of NGOs.
A 1.3.1: Software is developed and used by 24 NGOs, journalists and
local councils.
A 1.3.2.: Public awareness is raised on public monitoring of local
budgetary process
A 1.4.1.: 120 participants took part in round tables
A2.1.1.: 100 participants took part in trainings
A 2.1.2 A handbook is developed and distributed among participants
A 2.2.1. Regional partners have successfully implemented projects,
thematic cases are developed, 24 citizens budget are created and
distributed in pilot regions.
A 2.3.1. The benefits of public participation and results of project are
communicated to mass-media
A 2.4.1. A forum will be organized with participation of civil society,
mass-media, representatives of local councils, associations of local
authorities, central executive bodies to present results of the project
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Розробка бюджетного регламенту (облради\міськради)
Проведення регіональних прес-конференцій
Адвокатування законопроекту 0949 "Про відкритість використання публічних коштів"
Здійснюють моніторинг державних закупівель та пишуть журналістські
розслідування

Розробка ТЗ та програмного забезпечення "Відкритий бюджет"
Створення «тематичних кейсів громадського контролю за використанням
бюджетних коштів», що передбачають проведення моніторингу державних
закупівель в сферах; (освіта, охорона здоров’я, соціальне забезпечення)
REGIONAL Адвокатування бюджетних регламентів в пілотних органах місцевого
PARTNERS самоврядування

CPSA

REGIONAL Підготовка звітів про виконання ко-аплікантами місцевих проектів, моніторингових
PARTNERS та адвокаційних активностей
Проведення прес-конференцій в Києві
CPSA
CPSA

Практичний інструментарій Законодавчі засади здійснення державних закупівель
для силових структур, поширення серед військових частин

Проведення першої хвиді семінарів (4шт) в пілотних регіонах
CPSA
REGIONAL Проведення круглих-столів в пілотних областях (Вінницька, Львівська, Сумська,
PARTNERS Херсонська)
Адвокатування підзаконних актів щодо 0949 на рівні Кабінету Міністрів України та
Міністерства фінансів
Дослідження бюджетної прозорості та відкритості ОМС (облрада, міста обласного
підпорядкування 2-3 шт, міста районні 2-3 шт, сільрада 2-3 шт)
Посібник "Законодавчі засади здійснення державних закупівель в сфері охорони
CPSA
здоров'я, пошриення серед поліклінік та лікарень
REGIONAL За допомогою програмного забезпечення Відкритий бюджет створення візуалізацій
PARTNERS бюджетів пілотних органів місцевого самоврядування

CPSA
CPSA

CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA
CPSA

За допомогою програмного забезпечення Відкритий бюджет створення візуалізацій
бюджетів пілотних органів місцевого самоврядування
Створення посібника кращий практик прозорості та підзвітності органів місцевого
самоврядування
Предсавлення результатів проекту на семінарах та конференціях закордоном
Адвокатування імплементації Закону про відкритість використання публічних коштів
розпорядниками бюджетних коштів
Посібник "Функціонування Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (Єдата)"
Проведення п'яти семінарів для державних слухбовців щодо виконання закону про
відкритість використання публічних коштів
Посібник "Інструкція з використання порталу "Відкритий бюджет"
Проведення другої хвиді семінарів в пілотних регіонах (складатиметься з блоків
(бюджетна грамотність, адвокація, моніторинг закупівель)
Посібник "Робота на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів (Є-дата):
найчастіші запитання та відповіді
Проведення підсумкового форуму в м. Києві
Підготовка фінального звіту по проекту

Вересень 16

Серпень 16

Липень 16

Червень 16

Травень 16

Квітень 16

Березень 16

Лютий 16

Січень 16

Грудень 15

Листопад 15

Жовтень 15

Вересень 15

Серпень 15

Липень 15

Червень 15

Травень 15

Квітень 15

Березень 15

Лютий 15

Січень 15

Грудень 14

Листопад 14

Жовтень 14

Вересень 14

Серпень 14

Липень 14

Червень 14

Травень 14

Квітень 14

Березень 14

Лютий 14

Milestone of the Project
Адвокатування законопроекту 0949 "Про відкритість використання публічних коштів"

Січень 14

Executives
CPSA
CPSA
REGIONAL
PARTNERS
REGIONAL
PARTNERS
REGIONAL
PARTNERS
CPSA
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Повід омлення: Поновлено базу даних [Законод авст во України]

Документ 18319, чинний, поточна редакція — Ред акція від 30.09.2015, підстава 67919

30.09.2015

З А К О Н У К РА Ї Н И
Про відкритість використання публічних коштів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 16, ст.109)
{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 679VIII від 15.09.2015, ВВР, 2015, № 46, ст.414}
Цей Закон визначає умови та порядок забезпечення доступу до інформації про використання
публічних коштів розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів,
суб’єктами господарювання державної і комунальної власності, фондами загальнообов’язкового
державного соціального страхування.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів та сфера застосування Закону
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) кошти загальнообов’язкового державного соціального страхування  страхові внески,
бюджетні надходження та кошти з інших джерел, що надходять для здійснення
загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до закону;
2) публічні кошти  кошти державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та
місцевих бюджетів, кредитні ресурси, надані під державні та місцеві гарантії, кошти
Національного банку України, державних банків, державних цільових фондів, Пенсійного фонду
України (далі  Пенсійний фонд), фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування, а також кошти суб’єктів господарювання державної і комунальної власності,
отримані ними від їхньої господарської діяльності;
3) суб’єкти господарювання державної і комунальної власності (далі  підприємства) 
підприємства, утворені в установленому порядку органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування та уповноважені на
отримання державних коштів, взяття за ними зобов’язань і здійснення платежів, у тому числі
державні, казенні, комунальні підприємства, а також господарські товариства, у статутному
капіталі яких державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків, їхні
дочірні підприємства, а також підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких
50 і більше відсотків належить державним, у тому числі казенним, комунальним підприємствам
та господарським товариствам, у статутному капіталі яких державна або комунальна частка акцій
(часток, паїв) перевищує 50 відсотків, об’єднання таких підприємств.
2. Терміни "бюджетне асигнування", "бюджетне призначення", "бюджетна програма",
"головний розпорядник бюджетних коштів", "розпорядник бюджетних коштів" і "одержувач
бюджетних коштів" вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, термін
"кошти Пенсійного фонду"  у значенні, наведеному в Законі України "Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування", термін "кошти загальнообов’язкового державного соціального
страхування"  у значенні, наведеному в законах про окремі види загальнообов’язкового
державного соціального страхування.
3. Цей Закон поширюється на відносини, пов’язані з підготовкою і оприлюдненням
розпорядниками та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів, підприємствами,
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/183viii
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Національним банком України, державними банками, державними цільовими фондами, а також
фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та органами Пенсійного
фонду інформації про заплановане і фактичне використання публічних коштів.
Стаття 2. Єдиний вебпортал використання публічних коштів
1. Інформація, що оприлюднюється згідно з цим Законом, готується розпорядниками та
одержувачами коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим і
місцевих бюджетів, органами Пенсійного фонду, підприємствами, а також фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування та подається ними для
оприлюднення на єдиному вебпорталі використання публічних коштів.
Відповідальність за недостовірність і неповноту інформації, оприлюдненої згідно з цим
Законом, несуть керівники розпорядників та одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів,
підприємств, органів Пенсійного фонду, а також фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування.
Відомості, що оприлюднюються згідно з цим Законом, повинні бути повними, правдивими,
точними та реально відображати фактичні дані станом на відповідну дату або за відповідний
період часу.
2. Єдиний вебпортал використання публічних коштів є офіційним державним
інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому оприлюднюється інформація згідно з цим
Законом. Доступ до інформації, оприлюдненої на єдиному вебпорталі використання публічних
коштів, є вільним та безоплатним.
3. Адміністрування єдиного вебпорталу використання публічних коштів та затвердження
форм, за якими надається інформація про заплановане і фактичне використання публічних коштів
для оприлюднення, здійснюється суб’єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Порядок адміністрування єдиного вебпорталу використання публічних коштів затверджується
Кабінетом Міністрів України.
4. Фінансування витрат на утримання єдиного вебпорталу використання публічних коштів
здійснюється за рахунок державного бюджету.
Стаття 3. Зміст інформації про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню,
та строки її оприлюднення
1. Інформація про використання публічних коштів, що підлягає оприлюдненню, надається за
встановленими законодавством України формами та має містити такі відомості:
1) у разі використання коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим та місцевих бюджетів:
розпорядник (одержувач) бюджетних коштів (найменування, ідентифікаційний
юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника);

код

головний розпорядник бюджетних коштів (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я
та по батькові керівника);
обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний
період  всього та в розрізі бюджетних програм;
обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період 
всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги
відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);
інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження), вартість договору,
ціна за одиницю (за наявності), кількість закупленого товару, робіт та/або послуг, проведена
процедура закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за
договором у звітному періоді, строк дії договору);
інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма
додатками, які є їх невід’ємною частиною (предмет договору, виконавець (найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові
керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), процедура закупівлі або
обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному
періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті
виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, прийманняпередачі,
виконаних робіт) за наявності);
кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних
відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу
витрат на закордонні відрядження.
Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35
днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/183viii
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років з дня оприлюднення;
2) у разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської
діяльності:
підприємство (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження,
прізвище, ім’я та по батькові керівника);
орган управління майном підприємства (найменування, місцезнаходження, прізвище, ім’я та
по батькові керівника);
обсяг платежів за договорами за звітний період  у розрізі товарів, робіт і послуг;
відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1
мільйон гривень (предмет договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору,
ціна за одиницю (за наявності), строк дії договору);
відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які
продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень (предмет
договору, виконавець (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження,
прізвище, ім’я та по батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), обсяг
платежів за договором у звітному періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій,
що виникли в результаті виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг,
прийманняпередачі, виконаних робіт) за наявності).
Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року,
наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з
дня оприлюднення;
3) у разі використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування та
коштів Пенсійного фонду:
підприємство, установа, організація (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника), що використовує кошти
загальнообов’язкового державного соціального страхування та/або кошти Пенсійного фонду;
обсяги надходжень та витрат, затверджені на відповідний рік;
обсяги надходжень та витрат за звітний період;
інформація про укладені за звітний період договори (предмет договору, виконавець
(найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по
батькові керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура
закупівлі або обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у
звітному періоді, строк дії договору);
інформація про стан виконання договорів (предмет договору, виконавець (найменування,
ідентифікаційний код юридичної особи, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові
керівника), вартість договору, ціна за одиницю (за наявності), проведена процедура закупівлі або
обґрунтування її відсутності з посиланням на закон, обсяг платежів за договором у звітному
періоді, наявність або відсутність претензій і штрафних санкцій, що виникли в результаті
виконання договору, акти виконання договору (акти наданих послуг, прийманняпередачі,
виконаних робіт) за наявності);
кількість службових відряджень, у тому числі із зазначенням кількості закордонних
відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу
витрат на закордонні відрядження.
Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щоквартально, не пізніш як за 35
днів після закінчення звітного кварталу, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох
років з дня оприлюднення.
2. Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється на єдиному вебпорталі
використання публічних коштів безоплатно та окремо за такими розділами:
1) інформація про використання коштів державного і місцевих бюджетів;
2) інформація про використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої
господарської діяльності;
3) інформація про використання коштів Пенсійного фонду;
4) інформація про використання коштів загальнообов’язкового державного соціального
страхування.
3. На єдиному вебпорталі використання публічних коштів у режимі реального часу
оприлюднюється також інформація про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку.
Порядок оприлюднення зазначеної інформації визначається Кабінетом Міністрів України.
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4. Інформація на єдиному вебпорталі використання публічних коштів оприлюднюється у
спосіб, що забезпечує вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного перегляду,
копіювання та роздрукування інформації.
Інформація, зазначена в цій статті, оприлюднюється також шляхом розміщення на єдиному
вебпорталі використання публічних коштів у вигляді наборів даних (електронних документів),
організованих у форматі, що дозволяє їх автоматизоване оброблення електронними засобами
(машинозчитування) з метою повторного використання.
Стаття 4. Відповідальність за порушення вимог цього Закону
1. Відповідальність за порушення вимог цього Закону несуть керівники розпорядників та
одержувачів коштів державного і місцевих бюджетів, підприємств, органів Пенсійного фонду, а
також фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування. Зазначені особи
несуть відповідальність за такі порушення:
1) неоприлюднення інформації відповідно до цього Закону;
2) оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;
3) несвоєчасне оприлюднення інформації.
2. У разі вчинення порушень, зазначених у частині першій цієї статті, з вини суб’єкта,
уповноваженого Кабінетом Міністрів України на адміністрування єдиного вебпорталу
використання публічних коштів, відповідальність несе керівник такого уповноваженого суб’єкта.

Розділ II
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства
України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) абзац перший частини першої статті 2123 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) після слів
"законами України "Про доступ до публічної інформації" доповнити словами "Про відкритість
використання публічних коштів".
{Підпункт 2 пункту 3 розділу II виключено на підставі Закону № 679VIII від 15.09.2015}
{Підпункт 3 пункту 3 розділу II виключено на підставі Закону № 679VIII від 15.09.2015}
4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
вжити вичерпних заходів
використання публічних коштів;

для створення і функціонування єдиного вебпорталу

затвердити порядок адміністрування єдиного вебпорталу використання публічних коштів;
прийняти рішення про визначення суб’єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб
портал використання публічних коштів;
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів, що випливають із
цього Закону;
привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативноправових актів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
11 лютого 2015 року
№ 183VIII
Знайти слова на сторiнцi:
* т iльки у країнськi (або рос.) лiт ери, мiнiмальна довж ина слова 3 символи...
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ANNEX №5 The list of Local Authorities that have implemented the Open Budget
7 Oblast administrations:
Dnipropetrovsk Oblast Administration,
Donetsk Oblast Administration,
Kyiv Oblast Administration,
L’viv Oblast Administration,
Odesa Oblast Administration,
Zhytomyr Oblast Administration,
Sumy Oblast Administration1.
18 Cities that are oblast centers
Cherkasy city,
Chernihiv city,
Chernivci city,
Dnipro city,
Ivano-Frankivsk city,
Ivano-Frankivsk city,
Kharkiv city,
Kherson city,
Khmelnitsky city,
Kramatorsk (Donetsk region),
L’viv city,
Lutsk city,
Mykolaiv city,
Severodonecyk (Lugansk region).
Sumy city,
Ternopil city,
Vinnitsa city,
Zhytomyr city
18 Other cities & rayon administrations:
Artemivsk (Donetsk region),
Balta (Odesa Region),
Berdyansyk (Zaporizysyka oblast),
Burshtyn city (Ivano-Frankivsk region).
Chornomorsyk city (Odesa region),
Chuhuiv (Kharkiv region),
Dolyna (Ivano-Frankivsk city),
Drogobych (L’viv region),
Dubno (Rivne Oblast),
Kahovka (Kherson region),
Konotop (Sumy region),
Korostyshivsyka rayon (Zhytomursyka oblast),
Krasni Okny (Odesa Region),
Kuznecovsk (Rivne region),
Marhanec’ (Dnipropetrovsk region),
Mariupol (Donetsk region),
Sambir Rayon (L’viv region),
Yavoriv (L’viv Region),

1

Sumy Oblast Administration signed the Memorandum about the implementation of Open Budget Software but
didn’t do it yet.

№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Title of the seminar

Organizer

City

Date

Quantity

“How to influence the municipal budget and
control its costs”

NGOUkrainian Center for
Independent Political Research

Mykolaiv

18.06.14

Approx.
15

“How to influence the municipal budget and
control its costs”
“How to influence the municipal budget and
control its costs”

NGOUkrainian Center for
Independent Political Research
NGOUkrainian Center for
Independent Political Research

Zaporizhzhya

21.06.14

Odesa

2.07.14

"Women's anti-corruption movement"

NGO "Result"

Vinnitsa

2425.01.15

21

Activists

NGO "CPSA"

Bila Тserkva

31.01.15

30

Mixed activists &
journalists

NGO "Result"

Vinnitsa

25

Activists

NGO "CPSA"

Zaporizhzhya

35

Activists

NGO "CPSA"

Kharkiv

35

Activists

20

Activists

How to organize control over local
authorities?
Fighting corruption in the field of healthcare
on the local level
Secrets of Non-governmental organization
success stories
Secrets of Non-governmental organization
success stories
Development of Civil Society in Mariupol

10 “Pro Misto” City Festival
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Development of Civil Society
inKrasnoarmiysyk
Secrets of Non-governmental organization
success stories
Development of Civil Society in
Kostyantynivka
Application of participatory democracy
instruments
Secrets of Non-governmental organization
success stories
Where the money are hidden?
Local governments under the control of public
and patient organizations
Secrets of Non-governmental organization
success stories
Training on the budget process, budget policy
analysis & use of public funds

NGO “Donetsk press-club” "
Kyiv City State Administration
NGO “Donetsk press
NGO "CPSA"
NGO “Donetsk press
NGO «DobropilysykyCenter
for Youth»

Mariupol Donetsk
region

2122.03.15
2729.03.2015
1719.04.15
2526.04.15

Kyiv

30.05.15

Krasnoarmiysyk
Donetsk region

1314.06.15
1921.06.15

Rivne
Kostyantynivka
Donetsk region
Dobropillya
Donetsk region

Activists
Activists

Participants of the
festival
Activists

35

Activists

4-5.07.15

20

Activists

4.07.15

20

Activists

35

Activists

15

Activists

25

Activists

35

Activists

18

Activists

Chernigiv

NGO "CPSA"

Kyiv

5-6.11.15

NGO "CPSA"

Dnipropetrovsk

NGO «LOGO Business-Club
“European Choice”

Severodonetsk
Lugansk region

NGO «CenterDobrochyn»

Odesa

Approx.
25

Activists

20

0406.09.15
6.10.15

NGO "CPSA"

Approx.
25
Approx.
20

Auditorium

2729.11.15
2728.11.15

Workshop “Active citizen” Training for

20 trainers

Strengthening the transparency &efficiency of

NGO Center for Democracy &
Rule of Law

Kyiv

26.11.15

31

Trainers
Mixed activists &
journalists
Heads of Rayon
Administration

21 local budgets in cities of Chernihiv region

CIVITTA Ltd.

Chernihiv

4.12.15

22

22 How to fight corruption in the state body

NGO "CPSA"

Odesa

12.12.15

22

NGO «CenterDobrochyn»

Chernihiv

17.12.15

18

Journalists

NGO “Centre for Civic
Initiatives”

Drohobych

26.02.16

35

Local Deputies

Kharkiv

15.03.16

10

Oblastadministration

Lviv

21.04.16

Poltava

27.04.16

Kramatorsk

16.05.16

8

Activists

Dnipropetrovsk

11.06.16

20

Activists

Approx.
20
9
Approx.
20

23

«How to write on the topic of budget in
accessible & understandable manner»

24 Practical aspects of local government
25

Introduction of"Openbudgets" for bodies local
governmentKharkivregion

26 Anticorruption School
27 E-government: advantages and prospects
Localbudgets and use the portal "Open

28 Budget

The principles ofstate and local

29 budgetsformulation

European integration: what journalists should
know?
31 School of local deputy
European integration: what journalists should
32 know?
The Republic of Korea, Ukraine, exchange of
33 experience to improve transparency in the
construction industry for the budget

30

34 Local governments withpeople& forpeople
35 Local governments withpeople& forpeople
Summ

KharkivOblast Administration
L’viv Business School
NGO “Institute for Analysis
and Advocacy”
Donetsk Regional Committee
of Voters of Ukraine
NGO “Civic control”

Approx.
20
Approx.
20

Activists
Activists

NGOInternews

Kharkiv

CPSA “Eidos”

Rivne

1415.06.16
30.06.16

NGOInternews

Vinnytsya

5-6.07.16

Kyiv

14.07.16

Approx.
50

Policy makers

Odesa

2424.07.16

Approx.
20

Activists

Odesa

2223.07.16

Approx.
25

Members of local
administration

16cities

-

UNDP
NGOAssociation for
Community SelfOrganizationAssistance
NGOAssociation for
Community SelfOrganizationAssistance
35 seminars

844

Activists
Local Deputies
Activists

-

