
Вінницька ОДА не готова до прозорості обласного бюджету? 

З червня цього року громадська організація «Філософія Серця» в партнерстві з «Центром 

політичних студій та аналітики»  розпочала новий проект «Створення та впровадження 

системи моніторингу за використанням публічних коштів “Громадський бюджет”». 

Головною метою проекту є підвищення довіри громади до органів місцевої влади, 

через створення та поширення «Громадського бюджету». Громадський бюджет – це 

зрозуміла форма презентації основних бюджетних документів та результатів їх 

впровадження. Він покликаний в доступній формі та доступною мовою дати громадянам 

розуміння ключових аспектів формування, результатів виконання та контролю за 

виконанням місцевого бюджету.  

«Громадські бюджети» будуть розроблені для обласного центру – м. Вінниці, 

Вінницької області та двох міст обласного підпорядкування – м. Хмільник і ще одне місто 

не визначено, поки що. 

Дуже позитивно сприйняли та оперативно відреагували на співпрацю в проекті 

міста Вінниця і Хмільник та Вінницька обласна Рада. А от Вінницька 

облдержадміністрація здивувала своєю відповіддю! «На виконання закону «Про доступ до 

публічної інформації», усі документи, що стосуються планування та виконання 

...бюджетів… знаходяться у відкритому доступі. На всі звернення надаються відповіді» - 

от вся співпраця! З одного боку лунають постійні заяви про прозорість діяльності і 

співпрацю з громадськістю, з іншого – конкретний проект і повне його несприйняття. Чи 

це недолугість конкретних чиновників, чи позиція всієї адміністрації покаже час. 

Сподіваємося, що перше. Але, останнім часом, все більше випадків, коли задекларовані 

наміри ОДА лишаються лише деклараціями. Так вийшло з прозорістю бюджетів (мабуть 

не вигідно адміністрації зробити бюджет зрозумілим для людей), так було і з першою у 

Вінницькій області громадською експертизою, яку нинішня влада, як і попєрєднікі, 

довести до завершення не спромоглася! 

 
Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи 

контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних 

студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер 

проекту у Вінницькій області – ГО  «Філософія Серця», медіа-партнер - .ВОГО «Громадська 

студія». 

 

 


