зняття

Аналітичне моніторингове дослідження:
«Ефективність використання комунальної власності територіальної громади
міста Вознесенська в інтересах її жителів»

Моніторингове дослідження проведено в рамках проекту, що реалізує ГО
«Вознесенська асоціація розвитку місцевого самоврядування» при підтримці ГО
«Фонд розвитку міста Миколаєва» (ФРММ) за кошти NED (Вашингтон, США) та у
складі коаліції #ГромадськаПрефектура.
Коуч- супровід коаліції здійснює ФРММ в рамках проекту «Громадська префектура
для ефективних місцевих бюджетів» за підтримки Фонду сприяння демократії
посольства США в Україні.
Погляди учасників дослідження можуть не співпадати з офіційними позиціями
Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні або NED.
м. Вознесенськ 2020
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1.Мета проекту:
сприяння створенню ефективної системи управління комунальною власністю
Територіальної громади міста Вознесенська для забезпечення стабільного
надходження коштів в бюджет міста, ефективного і раціонального використання
майна комунальної власності та земельних ресурсів громади в інтересах її жителів.

2.Завдання:
2.1.Проведення громадського аудиту ефективності діяльності Управління
комунального майна Вознесенської міської ради з питань обліку, відчуження та
оренди об'єктів комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська, за
рахунок яких відбувається наповнення дохідної частини міського бюджету, а також
бюджету розвитку громади.
2.2Адвокаційна кампанія під назвою «Майно Вознесенської громади. ХТО і ЯК ним
розпоряджається?» щодо впливу результатів громадського аудиту ефективності
діяльності Управління комунального майна Вознесенської міської ради на діяльність
органів місцевого самоврядування, депутатів міської ради, керівників комунальних
підприємств та жителів міста
2.3. Інформаційна кампанія в засобах масової інформації, соціальних мережах
Інтернету з метою залучення громадськості, депутатів міської ради до питань
контролю та участі громадян в управлінні комунальною власністю Територіальної
громади міста Вознесенська.

3.Предмет моніторингу:
Порядок та механізми використання комунальної власності Територіальної
громади в структурних підрозділах та комунальних підприємствах
Вознесенської міської ради:
1) Фінансове управління Вознесенської міської ради;
2) Управління комунальної власності Вознесенської міської ради;
3) Управління житлово-комунального господарства та капітального
будівництваВознесенської міської ради;
4) Управління освіти Вознесенської міської ради;
5) Виконавчий комітет Вознесенської міської ради;
6) Комунальне підприємство «Санітарна очистка міста»
7) Комунальне підприємство «Водопостачання міста Вознесенська»
8) Комунальне підприємство «Регспод»
9) Комунальне підприємство «МБТІ»;
10) Комунальне підприємство «Тепло-Сервіс»;
11) Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Вознесенська
багатопрофільна лікарня" Вознесенської міської ради
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4. Методи проведення моніторингу:
1) Запити до виконавчих органів Вознесенської міської ради, до керівників
комунальних підприємств та установ міста, керівників міських відділень
державних виконавчих органів;
2) Аналіз нормативно-правових документів Вознесенської міської ради: рішення
міської ради, рішення виконавчого комітету, розпорядження міського голови;
3) Аналіз виконання бюджету міста за 2017-2019 роки.
4) Аналіз публікацій в засобах масової інформації;
5) Аналіз документів та матеріалів, оприлюднених на інформаційному інтернетпорталі міста Вознесенська (voznesensk.org);
6) АналізСтатутівкомунальнихпідприємствміста;
7) Аналіз законодавчої бази з питань управління комунальною власністю
територіальної громади міста, наповнення міського бюджету, діяльності
комунальних підприємств щодо управління об’єктами комунальної власності
міста.
5. Обмеження громадського моніторингу:
Немає даних наповнення дохідної частини міського бюджету, спеціального фонду та
бюджету розвитку за 2019 рік, що не дозволить поки-що підготувати графічну
частину доходів міського бюджету від продажу земельних ділянок, відчуження
комунального майна за 3 роки.
6.Джерела інформації:
1) Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 N 2456-17.
2) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 N
280/97-ВР.
3) Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 N1621-IV.
4) Закон України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 N1197VII.
5) Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами
державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм» від 10.08.2004
N 1017.
6) Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Стратегію розвитку системи
управління державними фінансами» від 01.08.2013 N774-р.
7) Наказ Міністерства економіки України «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм,
моніторингу та звітності про їх виконання» від 04.12.2006 N367.
8) Наказ Міністерства фінансів України «Про результативні показники бюджетної
програми»від 10.12.2010 N1536.
9) Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Примірного переліку
результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за
видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» від 27.07.2011
N945.
10) Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від
26.08.2014 N 836.
4

11) Наказ Міністерства фінансів України «Про паспорти бюджетних програм» від
29.12.2002 № 1098
12) Господарський кодекс України;
13) Цивільний кодекс України;
14) Закон України «Про оренду державного та комунального майна»;
15) Закон України «Про Фонд державного майна України»;
16) Закон України» «Про управлінняоб’єктамидержавноївласності»;
17) Закон
України
«Про
особливості
правового
режиму
діяльностіНаціональноїакадемії наук України, національнихакадемій наук та
статусу їхмайнового комплексу»;
18) Закон
України
«Про
оцінку
майна,
майнових
прав
та
професійнуоціночнудіяльність в Україні»;
19) Закон України «Про державнуреєстраціюречових прав на нерухомемайно та
їхобтяжен»»;
20) Рішення Вознесенської міської ради про затвердження бюджету міста
Вознесенська на 2017,2018,2019 роки
21) Рішення Вознесенської міської ради про затвердження звітів про виконання
бюджету міста Вознесенська на 2017,2018,2019 роки
22) Перелік міських цільових програм http://voz.gov.ua/msk-clov-programi.html
23) Методичний посібник «ПРО МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ-ЛЮДСЬКОЮ
МОВОЮ»http://frgn.mk.ua/wp-content/uploads/2014/12/bro.pdf
24) Інші нормативно-правові акти Вознесенської міської влади.
7. Попередні результатигромадського аудиту:
Гіпотеза № 1.
У Вознесенській міській раді відсутня система управління комунальною
власністю міста.
Докази:
1.1. відсутні розділи з управління комунальною власністю міста Вознесенська в
Стратегічному плані розвитку міста до 2020 року;
1.2.протягом 10-ти років не розроблялася міська Цільова програма щодо
Управління комунальною власністю громади, у 2017-2019 роках не розроблялися
стратегічнінапрямки управління комунальною власністю міста Вознесенська;
1.3.розробка бюджетних програм Управління комунальної власності
Вознесенської міської ради не сприяє ефективності управління комунальною
власністю міста та наповненню міського бюджету, в тому числі бюджету
розвитку:
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2019 рік.
-на 2019 рік розроблені тільки 2 бюджетні програми, із яких одна планує
проведення експертної грошової оцінки всього 2-х земельних ділянок на суму
4 200 грн., а інша планує кошти на утримання 16 працівників Управління
комунальної власності на суму 2,5 млн.грн.
2018 рік.
- у 2018 році були розроблені 5 бюджетних програм, із яких виконано тільки 3:
- 3110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві, селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» (утримання
працівників Управління комунальної власності в кількості 15 осіб на суму 2,05
млн.грн.);
- 3117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку
територій» ( приймання іноземних делегацій та проведення Днів енергії на
загальну суму 23,7 тис.грн.);
- 3116083 «Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та
приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа». Придбано 2
квартири для дітей-сиріт на суму 702 тис.грн., один будинок сімейного типу на
суму 2,075млн.грн., земельну ділянку під будинком сімейного типу на суму 150
тис.грн. Загальна сума виконання бюджетної програми – 2,927 млн.грн.
Частково виконані 2 програми, які є повноваженнями Управління комунальної
власності з питань землеустрою:
-

3117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи
права на неї». Із 3-х оцінок була проведена тільки одна, дві інші
повернуті виконавцю на доопрацювання. Фактичне виконання
бюджетної програми становить 33%;

-

3117130 «Здійснення заходів із землеустрою» виконана на 17,6%:
1) із 8-ми запланованихпроектів землеустрою для продажу чи
оренди виконано тільки 4;
2) із 5-ти запланованих технічних документацій виконано - 0.
Управління комунальної пояснює це затримкою процедури
визначення розробника землевпорядної документації. Але в
цьому винні конкретні посадові особи саме Управління
комунальної власності.
3) із запланованих 10-ти рецензій звітів по експертній грошовій
оцінці земельних ділянок зроблена тільки одна протягом 2018
року. А 9 повернуто на доопрацювання.

Є відповідні питання до посадових осіб Управління комунальної власності, які
контролюють терміни проведення цих робіт, чомупідрядники протягом 12-ти
місяців не встигають доопрацювати вже виготовлені проекти.
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2017 рік.
У 2017 році розроблено 3 бюджетних програми , із яких виконано тільки 2:
-

-

4517420 «Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку
території», якою заплановано та виконано прийом 2-х іноземних
делегацій на загальну суму 10 тис.грн.;
4510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах,
селищах, селах», в ході виконання якої здійснено виплати на утримання
15-ти посадових осіб Управління комунальної власності в сумі 1,68
млн.грн.

Частково, на 33,4%, виконана програма 4517310 «Проведення заходів із
землеустрою»:
1) Виготовлено 2 проекти землеустрою;
2) Виготовлено одну технічну документацію
3) Проведено 5 експертних грошових оцінок землі.
Не виконано роботи з виготовлення технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель міста Вознесенська, яка
затверджена в місті Вознесенську ще у 2010 році і є питання до її
актуальності.
Аналіз наповнення бюджету міста Вознесенська та бюджету
розвитку
за 2017-2019 роки :
1. За рахунок продажу земельних ділянок
рік

2017
2018
2019
план

Скільки продано
земельних ділянок
одна
одна
нуль

Виконання
плану
92,6 %
95,7 %

Загальна
Процент від
вартістьтис.грн Спеціального
фонду
926,415
3,3%
1 435,137
7,1 %

Спеціальний
фонд
тис.грн.
27 942,00
20 130,00

2. За рахунок продажу комунального майна
рік

Скільки продано
об’єктів
комунального
майна
2017
один
2018
один
2019
нуль
план

Виконання
плану

Загальна
Процент від
вартістьтис.грн. Спеціального
фонду

Спеціальний
фонд
тис.грн.

43,5%
83,1%

65,261
215,937

27 942,00
20 130,00
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0,23 %
1,07%

3. За рахунок орендної плати за користування земельними
ділянками
рік

Скільки зібрано
орендної плати
(тис.грн)
2017 11 855,7212
2018 12 717,087
2019 Даних ще немає
план

Виконання
плану

Процент від
Загального фонду

Загальний фонд
тис.грн.

104,5 %
104,2 %

3,03 %
3,1 %

391 186,00
409 110,00

4. За рахунок орендної плати за користування комунальним
майном
№

Скільки зібрано
орендної плати
(тис.грн)
2017 943,887
2018 861,583
2019 Даних ще немає
план

Виконання
плану

Процент від
Загального фонду

Загальний фонд
тис.грн.

111,0 %
107,7%

0,24 %
0,21 %

391 186,00
409 110,00

Висновки:
1. Управління Комунальною власністю міста є неефективним.
2. Кошти від продажу земельних ділянок складають 3,3- 7,1% від
Спеціального фонду міського бюджету. Кожного року продається тільки
одна земельна ділянка (є всього 12 земельних ділянок)
3. Кошти від відчуження комунального майна складають 0,23-1,07 % від
Спеціального фонду міського бюджету. Кожного року продається один
об’єкт.
4. Кошти від оренди земельних ділянок складають 3,03 -3,1% від Загального
фонду міського бюджету
5. Кошти від оренди комунального майна складають 0,24-0,21 % від
Загального фонду міського бюджету.
 У місцевих органів влади відсутнє розуміння можливостей щодо
підвищення якості управління даним майном та підвищення рівня доходів
місцевих бюджетів від надання свого майна в оренду відповідно до нового
закону України «Про оренду державного та комунального майна» від
03.10.2019 за використанням аукціонів та електронних закупівель.
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Гіпотеза № 2:
У Територіальній громаді міста Вознесенська відсутня єдина система обліку
об’єктів комунальної власності міста.
Докази:
1.Різні об’єкти перебувають на балансі у різних органів виконавчої влади та
комунальних підприємствах міста.
Єдиного Реєстру обліку об’єктів комунальної власності міста не існує:
-

облік нерухомого майна та землі здійснює Управління комунальної
власності.
дороги, парки, цвинтарі, фонтани, свердловини, житловий фонд
перебувають на балансі у різних комунальних підприємств.

( додаток 1 – схема управління комунальною власністю Територіальної
громади міста Вознесенська)
2.Після приєднання до територіальної громади міста Вознесенська сіл Ракове та
Новогригорівка у серпні 2018 року площа Вознесенської об’єднаної громади
збільшилася в 4 рази. Всі об’єкти комунальної власності Новогригорівської
сільської ради передані на баланс до Управління комунальної власності
Вознесенської міської ради.
Але станом на 01.01.2020 року вони не внесені до загальних реєстрів об’єктів
комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська.
Тому створення ефективної та прозорої системи управління комунальною
власністю громади є актуальним та антикорупційним заходом .

Гіпотеза № 3:
Управління комунальної власності Вознесенської міської ради за останні 2 роки
підготувало ряд проектів рішень щодо зменшення ставок орендної плати, списання
боргу окремим суб’єктам, що може бути визнаним як порушення ст.60 Закону
України «Про місцеве самоврядування», яка зазначає, що «проведення майнових
операцій з об’єктами комунальної власності, не повинні ослабляти економічних
основ місцевого самоврядування, зменшувати надходження до міського
бюджету…»
Докази:
1.Рішення Вознесенської міської ради від 16 лютого 2018 року № 54
«Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення, яка перебуває в оренді та внесення змін до договору
оренди землі №144/17 від 13 червня2017 року, укладеного з товариством з
обмеженою відповідальністю «ГРВ ГРУП - ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
9

Цим рішенням змінено цільове призначення земельної ділянки, що надало змогу
зменшити орендну ставку ТОВ «ГРВ ГРУП – ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» в 2
рази та реструктурувати борг майже в 2 млн.грн. на 10 років.
(Відповідно до Звіту про результати державного фінансового аудиту виконання
бюджету міста Вознесенська заборгованість по платі за користування
вищезазначеною земельною ділянкою склала 1 858 426,92 грн.)
А Вознесенська громада втратила від цього 12 млн.грн. на наступні 10 років.
2. Рішенням Вознесенської міської ради з 01.01.2018 року зменшено орендну ставку
ТОВ «Біологічні очисні споруди у 2,8 рази.
Реструктуруваний борг цього підприємства за орендну плату комунального майна з
2014 року в сумі 1,77 млн. грн. до 2032 року згідно укладеної Мирової угоди від
21.03.2018р.
( Ухвала господарського суду Миколаївської області № 915/1418/17)

Гіпотеза № 4:
Міський бюджет недоотримає кошти від використання нерухомого комунального
майна внаслідок значної питомої ваги площ, що передані в оренду на пільгових
умоваху загальній структурі орендованих площ ( безкоштовне користування та
в оренду за 1 грн. на рік державним установам - суд, прокуратура, поліція,
казначейство тощо).
Докази:
Підготовлені відповідні запити до Управління комунальної власності.

Гіпотеза № 5:
Управління комунальної власності неефективно здійснює координацію і
фінансовий контроль за роботою комунальних підприємств міста.
Докази:
1. із існуючих 6-ти комунальних підприємств за підсумками 2018 року - 5 –
отримали збитки від 300 до 600 тис.грн., мають борги по сплаті за комунальні
послуги від 200 тис.грн. до 1 млн.грн.
2. Відсутня та не розроблена протягом 2-х років Програма фінансової підтримки
комунальних підприємств ( як того вимагав Державний аудит за
результатами перевірки у 2017 році).
3. Міська рада продовжує здійснювати поповнення Статутного капіталу
комунальних підприємств на проведення поточних ремонтів, що є порушення
чинного законодавства.
4. На посади керівників комунальних підприємств призначаються безробітні
депутати Вознесенської міської ради без проведення відповідного конкурсу.
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Керівником КР «Водопостачання міста Вознесенська» призначений депутат
міської ради, голова бюджетної депутатської комісії Вдовиченко О.Г.
Керівником комунального підприємства «Регспод» призначений депутат
міської ради Пилиппенко Д.В.
5. Комунальне підприємство «МБТІ» продовжує очолювати керівник Онча О.М.,
який був притягнутий до кримінальної відповідальності за отримання хабаря у
розмірі 108 тис.грн. у березні 2019 року.
Вознесенський міжрайонний суд обмежився штрафом у 17 тис.грн.
6. Комунальні підприємства міста майже щорічно підвищують тарифи на свої
послуги. І якщо КП «Водопостачання міста Вознесенська» підвищує тариф на
20% з попереднім оприлюдненням всіх розрахунків в міській газеті «Новини
Вознесенська: день за днем», на офіційному сайті міста, то КП «Регспод» в
листопаді 2019 року надав документи до виконавчого комітету Вознесенської
міської з проханням підвищити тариф на послуги міського платного туалету на
100% , з 2-х гривень до 4-х без попереднього ознайомлення жителів міста з
розрахунками.
7. Комунальні підприємства міста Вознесенська перебувають під двійним
підпорядкуванням. Перелік робіт та фінансування отримує від Управління
житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради,
а аналіз фінансової діяльності та питання преміювання керівників комунальних
підприємств міста здійснює Управління комунальної власності.
На думку громадських експертів така форма організації роботи та
контролю не сприяє покращанню фінансового стану комунальних
підприємств.
Гіпотеза № 6:
Міська рада закриває дитячі комунальні установи. А потім ці приміщення утримає,
витрачаючи кошти міського бюджету на охоронців, опалення освітлення тощо, без
перспективи продажу чи реорганізації цих установи. Протягом 3-х років вилучено
приміщення та переведено у пристосоване приміщення на території ЗОШ № 7
Станцію юних техніків, закрита Вечірня школа, дитячий садок № 5. Витрати на
утримання тільки однієї Станції Юних Техніків становить більше 100 тис.грн.
Докази:
Відповідно до інформації Управління освіти Вознесенської міської ради:
1.Приміщення Вознесенської вечірньої (змінної) школи було звільнено за рішенням
Вознесенської міської ради від 23.09.2016 року №6 «Про реорганізацію Вознесенської
вечірньої (змінної) школи Вознесенської міської ради Миколаївської області»,
внаслідок чого вечірня школа, як юридична особа була закрита і приєднана до ЗОШ
№ 2.
В даний час приміщення не використовується. На сьогоднішній день
Управління освіти Вознесенської міської ради не планує використовувати
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це приміщення. Коштів з міського бюджету на його утримання не
виділялося протягом 2017-2019 років.
2. З жовтня 2016 року було звільнено приміщення Станції Юних Техніків по
вул.Омеляновича-Павленка,20 .
Робота Станції Юних Техніків була перенесена у ЗОШ № 7 згідно договору оренди у
3 класи загальною площею 121,3 кв.м.
(Для довідки - площа попереднього приміщення складала у вісім разів
більше, основний корпус- 711,3 кв.м, допоміжні приміщення – 244,1
кв.м.)
І якщо приміщення у ЗОШ № 7 Станція Юних Техніків орендує за одну гривню
в рік, то на утримання сторожів та на електричну енергію за 3 роки з міського
бюджету витрачено 565,8 тис.грн.
Чи дійсно прийнято ефективне рішення міською радою щодо управління
комунальним майном та економії бюджетних коштів?

3.18 травня 2018 року прийнято рішення Вознесенської міської ради №7 «Про
припинення Комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу №
5 «Вербиченька» шляхом його ліквідації.
Причина ліквідації – висновки ТОВ «Укренергоресурс ЛТД» 2017 року
«Звіт про проведення обстеження будівельних конструкцій та
інженерних мереж об’єкта «КНДЗ КТ №5 «Вербиченька» по
вул.Таврійська, 15 в м.Вознесенську Миколаївської області».
Громадські експерти проаналізували цей звіт.
Всі будівлі , де розміщені дитячі групи, адміністративне приміщення, харчоблок,
музично-спортивний зал визнані роботоспроможними , технічний стан оцінюється як
задовільний.
І тільки приміщення топкової, господарського приміщення та пральні
оцінені як непридатні до нормальної експлуатації (обмежено
роботоспроможні).
Виявлено ще один факт. Через 2 місяці Управління комунальної власності
Вознесенської міської ради видає Наказ № 67 від 27 липня 2017 року «Про передачу з
балансу Комунального дошкільного навчального закладу комбінованого типу № 5
«Вербиченька» основних засобів іншому дитячому закладу «Дитяча музична
школа» з балансовою вартістю всіх приміщень 0,00 грн. Все інше майно –
лічильники загальною вартістю близько 1000 грн.
Загальна сума основних засобів – 98,6 тис.грн., із них 97,3 тис.грн – коштує земельна
ділянка.
Приміщення в даний час не використовується, кошти з міського бюджету не
витрачаються.
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8.Проміжні заходи громадського аудиту:
1.Направлено 19 запитів щодо отримання інформації про використання
комунальної власності Територіальної громади міста Вознесенська до Управлінь,
відділів Вознесенської міської ради, комунальних підприємств та комунальних
установ міста.
2.Підготовлено звернення до Уповноваженого з прав людини Верховної Ради у
Миколаївської області щодо порушення права на інформацію з боку Вознесенської
міської ради. За результатами перевірки документи направлено до Вознесенського
міжрайонного суду для прийняття рішення про адміністративне порушення статі
212-3 Адміністративного Кодексу України.
«Лукову В.Д. вручено протокол про адмінправопорушеннящодопорушення
права вознесенців на інформацію»http://voznesenskonline.com.ua/lukovu-v-dvrucheno-protokol-pro-admin-pravoporushennya-shhodo-porushennya-prava-voznesentsivna-informatsiyu/
2.Проведено засідання робочої групи проекту28 листопада 2019 року о 10.00 , офіс
№2, вул.Соборності,8
3.Проведено Стартову робочу зустріч членів робочої групи проекту «Ефективне
використання комунальної власності територіальної громади міста Вознесенська в
інтересах її жителів» 29 листопада 2019 року з презентацією попередніх
результатів проектуо 13.00 в приміщенні Тренінгового центру «IQHUB» (
вул.Пушкінська,35/3) за участю директора ГО «Фонд розвитку Миколаєва»
Михайла Золотухіна..
4.Підготовлено відео-ролик за матеріалами Стартової зустрічі.
https://photos.google.com/share/AF1QipNfHtItnGlAK5g9FQlDEM5MqxbxzV7PyOLMiuX5NcMIT7I5kkr5KB1MuRC2Ido4A?key=Vl
AzaDZEX0VwbkpoMEZmczlFWFd5Q3RsTWJra1Vn
5.Презентація про проміжні результати проекту «Ефективне використання
комунальної власності територіальної громади міста Вознесенська в інтересах її
жителів» розміщена на сторінці ГО
«ВАРМД»https://drive.google.com/file/d/0B1QLLbEn_8WFRUl0WC14M0cyRUdSS2F
KQzJqSlI3bVhFdDVZ/view?fbclid=IwAR2e4UL6ciDK3q8u12dZzBr9EY26OkGS3lFM
BFkIM3lFqZAj1xFUqKdXEhk
6.21 грудня 2019 року проведена презентація попередніх результатів проекту на
засіданні постійної депутатської комісії з питань комунальної власності , житловокомунального господарства та енергозбереження за участюзаступників міського
голови, секретаря міської ради, начальника Управління комунальної ради.
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7.Розпочата інформаційна кампанія в ЗМІ щодо оприлюднення проблемних питань
з неефективного управління комунальною власністю Територіальної громади міста
Вознесенська:
7.1. «З 1 листопада 2019 року починаєтьсягромадський аудит
використаннякомунальноївласностігромадиВознесенська»
«Що, кому, на якихпідставах належать? Як продаютьсяземельніділянки та
комунальнемайно?...»
- http://voznesenskonline.com.ua/z-1-listopada-2019-roku-pochinayetsya-gromadskiy-auditvikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-gromadi-voznesenska/
7.2.Зустрічщодореалізації проекту
ЕфективневикористаннякомунальноївласностіТериторальноїгромадимістаВознесенсь
ка
«Чи реально збільшити доходиміського бюджету за рахунок ефективного
управління комунальним майном, земельними ділянками та іншою
комунальною власністю громади?»
-http://voznesenskonline.com.ua/zustrich-shhodo-realizatsiyi-proektu-efektivnevikoristannya-komunalnoyi-vlasnosti-teritoralnoyi-gromadi-mista-voznesenska-vinteresah-yiyi-zhiteliv/
8. Оприлюднення інформації на сайтах України
Ресурсний центр ГУРТ. « У Вознесенську громадські префекти знайдуть як збільшити
доходи бюджету ОТГ»
-https://gurt.org.ua/news/informator/57027/
9.В стані розробки знаходяться інфографіка та міні-буклети за результатами
громадського аудиту.
10. Додатки до аналітичної записки – запити громадської організації та відповіді
розпорядників коштів Вознесенського міського бюджету ( додаються).

Голова громадської організації «Вознесенська асоціація розвитку місцевої
демократії», керівник проекту
Т.Л.Зелінська
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