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Звіт про результати проекту «Дослідження  витрат «депутатського 

фонду» депутатами Запорізької обласної ради» 

Період реалізації проекту: 01.02.2019 -  01.07.2019. 

Територія : Запорізька область. 

Мета проекту: дослідження розподілу і витрачання депутатських фондів  86 депутатами  

Запорізької обласної  ради (далі -ЗОР). 

Проект націлено на підняття рівня обізнаності громадян про витрачання коштів 

платників податків, які одноособово розподіляються депутатами ЗОР. Виявлення фактів 

порушень порядку витрачання коштів, а також видів витрат. Інформаційні матеріали  

поширені серед громадян дозволять їм напередодні виборів зробити свідомий вибір і 

обрати гідних представників до наступного складу обласної ради. Розробка рекомендацій  

дозволить ЗОР виправити помилки і сприятиме ефективному використанню   коштів 

обласного бюджету. 

Нашою метою не є  пошук компромату чи втручання в особисте життя. 

Нормативне забезпечення і напрямки дискреційного розподілу коштів обласного 

бюджету депутатами Запорізької обласної ради 

Депутати Запорізької обласної ради  розподіляють кошти обласного бюджету 

одноособово за двома напрямами. 

1.За  Програмою сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами 

Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої  рішенням Запорізької 

обласної ради № 54 від 06.04.2017 зі змінами (далі-Програма). 

2. За Програмою соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших 

соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч 

людям» на 2015-2019 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради №28 від 

25.12.2014   зі змінами (далі-НЛ).  

Рішення№28, 39 сесії облради 25.12.2014. 

http://zor.gov.ua/content/trydcyat-devyata-sesiya-shostogo-sklykannya  

При цьому, рішення про цей напрямок дискреційного використання депутатами 

коштів обласного бюджету не приймалось. А така можливість депутатам надана в 2017 

році шляхом внесення змін до Додатку 8 до Програми НЛ.  

Інформацію про можливість отримання допомоги за Програмою  соціальної 

підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 

що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям»  розміщено на веб-

сайті Запорізької міської ради. https://zp.gov.ua/uk/page/socialni-poslugi . 

Загальна інформація про отримання соціальної допомоги оприлюднено на веб-сайті 

КУ “КОМП`ЮТЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР” ЗОР. 

 http://xn--j1aiy6d.xn--j1amh/zvychayna-storinka/finansova-diyalnist  

http://zor.gov.ua/content/trydcyat-devyata-sesiya-shostogo-sklykannya
https://zp.gov.ua/uk/page/socialni-poslugi
http://кіоц.укр/zvychayna-storinka/finansova-diyalnist
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На веб-сайті Запорізької обласної ради інформація міститься лише у формі рішень, 

що не дає можливості громадянам отримати повну і в доступній формі  інформацію щодо 

отримання фінансової допомоги від депутатів обласної ради коштом «депутатських 

фондів». 

http://zor.gov.ua/sessii_ta_rishenya_radi  

Щодо Програми сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами 

Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, затвердженої  рішенням Запорізької 

обласної ради № 54 від 06.04.2017 зі змінами 

Процедура виділення коштів депутатами за Програмою унормована Порядком 

формування пропозицій депутатів Запорізької обласної ради, спрямованих на реалізацію 

заходів, пов’язаних з соціально-економічним розвитком Запорізької області зі змінами 

(затвердженим рішенням ЗОР №54 від 06.04.2017). Пункт 1 розділу 4 наполягає на тому, 

що кошти мають направлятись на  вирішення проблемних питань: «депутат обласної 

ради формує перелік проблемних питань, які необхідно розв’язати за рахунок коштів на 

виконання Заходів із врахуванням вимог розділів 2, 3 цього Порядку». Проте в процесі 

внесення змін до цього Порядку його межі було розширено, що дозволило направляти 

кошти за цією Програмою практично на будь-які заходи і об’єкти. Що повністю нівелює 

мету цієї Програми. 

Порядок визначає:  

 - напрямки та умови використання коштів, спрямованих на реалізацію Заходів; 

 - порядок формування пропозицій депутатів щодо фінансування визначених ним 

об’єктів (заходів) та механізм їх опрацювання для внесення цих пропозицій до Програми 

сприяння виконанню депутатських повноважень депутатами Запорізької обласної ради на 

2017-2020 роки (далі – Програма) та до рішень обласної ради про обласний бюджет; 

 - порядок надання інформації щодо використання бюджетних коштів головними 

розпорядниками цих коштів (структурними підрозділами обласної державної 

адміністрації), районними державними адміністраціями, виконавчими органами місцевих 

рад, сільськими, селищними, міськими головами, головами об’єднаних територіальних 

громад до виконавчого апарату обласної ради для інформування депутатів обласної ради 

про реалізацію відповідних Заходів. 

Порядок передбачає направлення коштів на  широкий перелік об’єктів спільної 

власності територіальних громад області та іншої комунальної власності громад області, 

громадським організаціям, ОСББ, бюджетним установам тощо. Це дозволило направляти 

кошти за Програмою на об’єкти, що мають фінансуватись коштом місцевих бюджетів сіл, 

селищ, міст до яких направлено субвенцію з обласного бюджету. 

Порядок передбачає формування пропозицій депутатів на підставі отриманих 

звернень від «керівників місцевого самоврядування, органів виконавчої влади об’єктів 

спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, бюджетних установ 

області іншої комунальної власності, громадських організацій, органів самоорганізації 

населення, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, мешканців області тощо». 

Пропозицію депутат оформлює за формою, наведеною в Додатку1, яка не передбачає 

визначення чітко предмету закупівлі, CPV, найменування розпорядників всіх рівнів і їх 

ЄДРПОУ. Як не передбачає верифікації отриманої у зверненнях інформації. Як то 

http://zor.gov.ua/sessii_ta_rishenya_radi
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відповідність заходів і сум даним місцевих Програм і річним планам закупівель. Що  

призвело до фіксації фактів виділення  депутатами завищених сум. Не перевіряється  

належним чином і обгрунтованість  потреб задля забезпечення ефективного використання 

коштів. Як показало дослідження процесу закупівель, погодження  депутатами пропозицій  

з керівними органами не убезпечує від порушень. При цьому жодної відповідальності для 

обох сторін погодження не передбачено. Відсутність цих даних дозволяє розпорядникам 

нижчого рівня ухилятись від конкурентних процедур, а також показувати завищені суми 

економії при здійсненні закупівель. В т.ч. через систему ПрозоРРо.   

Порядок передбачає подальше опрацювання пропозицій Запорізькою ОДА і 

постійною комісією обласної ради з питань бюджету, які мають  надати висновки щодо 

доцільності та відповідності фінансування пропозицій чинному законодавству. 

Дослідження протоколів засідання комісії показало формальний підхід  і низький рівень 

фаховості в процесі опрацювання інформації комісією облради. А дослідження на місці 

виявило численні факти неефективного використання коштів, який було закладено ще на 

стадії планування. Тож механізм опрацювання пропозицій депутатами постійної комісії  

облради з питань бюджету на предмет доцільності виділення коштів на окремі об’єкти  є 

неефективним. Як і опрацювання ОДА, які не помічають відсутність в заходах повних 

адрес, деталізації предмету закупівель, специфікації,  а іноді навіть  кількості  закуплених 

товарів. Про відповідність найменування заходу класифікаторам мова взагалі не йде. Що  

в комплексі створює умови для неефективного використання бюджетних коштів. 

У разі потреби спільного виділення коштів кількома депутатами на один захід, має 

бути рішення обласної ради про об’єднання депутатських фондів. Проте у відповідь на 

запит в облраді нам повідомили що жодного рішення про об’єднання депутатських фондів 

Запорізька обласна рада впродовж 2018 року не приймала. Проте звіт  містить ряд заходів, 

які фінансуються кількома депутатами одночасно, і мали б бути затверджені відповідними 

рішеннями облради. Як це робить Запорізька міська рада. 

Порядок передбачає надання головними розпорядниками  щоквартально до 15 

числа кварталу, наступного за звітним кварталом на адресу обласної ради інформації про 

використання коштів за Програмою за затвердженою у Додатку 3 формою. Яка не 

передбачає як відображення ЄДРПОУ  розпорядників, класифікатори закупівель, предмет 

закупівлі,  CPV,  реквізитів укладених договорів,  так і посилань на них в системі 

Прозорро і річний план закупівель. Що унеможливлює проведення належного 

оперативного контролю за використанням коштів і достовірністю даних у звітах. Більш 

того, жоден головний розпорядник бюджетних коштів не надав нам  жодного звіту і 

інформації, посилаючись на те, що вони не володіють цією інформацією. Тобто, що вона 

не була створена і використана  в процесі їх роботи. Порівняння ж результатів закупівель , 

річних планів закупівель розпорядників і даних у звіті облради показали невідповідність 

багатьох показників у звіті фактичним даним. 

 

 

 

 

Щодо ефективності використання коштів за Програмою 

Тож Порядок потребує ретельного доопрацювання для усунення виявлених в 

результаті дослідження «вузьких місць». А також для усунення корупційних 

чинників в цьому локальному нормативно-правовому акті. 

Як потребує покращення рівень  управлінської дисципліни як розпорядників, 

так і відповідальних осіб ЗОР і Запорізької ОДА. 
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1.Щорічно відстежується до 10 пріоритетних напрямків використання коштів за 

Програмою.  Від року в рік до 60% цих напрямків змінюється. Якщо депутати дійсно 

самостійно без фракційного і міжфракційного впливу одноособово приймають рішення 

про напрями і об’єкти виділення коштів, то не зрозуміло чому вони з року в рік мають 

таку внутрішню узгодженість. Дослідження закупівель і комплектації об’єктів за кількома 

напрямами (дитячі площадки, капітальні ремонти внутрішньобудинкових доріг, 

придбання мультимедійних комплексів,  спільні витрати на онкологічний диспансер тощо) 

доводять ознаки фракційного (а не одноособового)  прийняття рішень з вибору напрямків, 

сум і об’єктів).  

2.Так, Депутат Запорізької обласної ради Жердєв Ігор Сергійович (ОППО) виділив 50 тис. 

грн. на придбання дитячого майданчика на перехресті вул.Корольова та вул. Перекопської 

в м.Мелітополь. 

Згідно звіту Запорізької обласної ради, в 2018 році  на цей об’єкт було  витрачено 

49,76 тис.грн. Майже 100%. 

Закупівля проводилась на «Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних 

ігор (Перелік та технічні вимоги предметів закупівлі згідно Додатку 6», за Кодом ДК 

021:2015: 37530000-2. Ідентифікатор UA-2018-05-08-000081-b-a1. При визначеному в 

обласній Програмі предметі закупівлі «Придбання дитячого майданчику на  перехресті  

вул.  Корольова та  вул. Перекопська  в м. Мелітополі». А сталося це через те, що 

виробник не має виду діяльності з виготовлення дитячих майданчиків. А лише має право 

займатись виробництвом настільних і кімнатних ігор. Саме для цього Замовник - 

Комунальне підприємство «Житломасив» Мелітопольської міської ради Запорізької 

області (32723194) змінив предмет закупівлі. Що не відповідає реальному предмету 

закупівлі і суперечить визначеному обласною радою предмету закупівлі. Тобто, КП 

«Житломасив»  закупило дитячий майданчик під виглядом настільних ігор з порушенням 

їх цільового призначення.  І ані Замовник, ані головний розпорядник (Бердянська міська 

рада), ані органи держказначейства не відреагували на це порушення. Кошти пройшли, 

майданчик встановлено. 

Дослідження на місці показало, що дитячий майданчик встановлено в приватному 

секторі, в елітному районі, за містком  на  газоні навпроти великого приватного будинку-

новобудови. І схоже на те, що цей дитячий майданчик індивідуально використовується 

мешканцями саме цього будинку. Який розташовано в затишному місці  біля ряду великих 

сучасних  приватних будинків, площа яких явно більша за 250 кв.м. Відповідно, навіть 

один  власник такого будинку мав спроможність встановити біля свого будинку дитячий 

майданчик. Тим більше, мешканці цілої вулиці. Тому не зрозуміло чому майданчик 

встановлено не в місці  масового скупчення дітей, а в приватному секторі? А також чому 

біля  відокремленого будинку? І як це впливає на соціально-економічний розвиток 

області? 

2. Інша група –депутати від Самопомочі Роман Романов і Євген Дем’яненко синхронно 

направляють кошти своїх «депутатських фондів» переважно до КП Парк Горького 

Мелітопольської міської ради. При цьому  Роман Романов публічно оголошує про своє 

меценацтво в питаннях благоустрою і утримання парку. Так дослідження на місці 

показали що встановлений біля фонтану в парку  інформаційний стенд повідомляє що 

його ремонт і утримання здійснюється  коштом бюджету м.Мелітополь і благодійного 

фонду Романа Романова. Проте, згідно звіту Запорізької обласної ради за використання 
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коштів за цією ж Програмою в 2017 році, ці роботи виконано коштом «депутатського 

фонду» депутату ЗОР Євгена Дем’яненко. Також зафіксована спільна реклама фонду 

Романа Романова і благодійного фонду «Міріам» Євгена Дем’яненко в центрі 

м.Мелітополь. В 2018 році ці два депутати направили кошти своїх «депутатських фондів» 

на приховані  технічні роботи  в парку. Що дало можливість  свої меценатські кошти 

направити на кольорові доріжки-вишиванки та інші об’єкти, біля яких встановлено 

інформаційні таблички з зазначенням саме меценатського фінансування. Таким чином, 

коштом територіальної громади Запорізької області частково утримується парк 

м.Мелітополя. А  виборчі бонуси серед виборців отримує депутат обласної ради Роман 

Романов. І директор парку Олег Обрізанов (який ймовірно планує балатуватись на 

майбутніх виборах також), дані якого також зазначені на інформаційних стендах. Таким 

чином, є підстави стверджувати що кошти обласного бюджету використовуються  в 

виборчих технологіях задля політичного піару Романа Романова та Олега Обрізанова. 

Варто зауважити що Мелітопольською міською радою прийняті та діють 

Програми: «Утримання та благоустрій території комунального підприємства 

«Мелітопольськй парк культури і відпочинку ім. Горького» Мелітопольської міської ради 

Запорізької області» та  Міська програма «Поповнення статутного капіталу комунального 

підприємства «Мелітопольськй парк культури і відпочинку ім. Горького» 

Мелітопольської міської ради Запорізької області». Тож не зрозуміла необхідність 

витрачання на цей об’єкт  ще і коштів обласного бюджету.  

Згідно зі статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування України» до 

відання власних (самоврядних) повноважень виконавчих органів сільських, 

селищних і міських рад належить організація благоустрою та здійснення контролю 

за станом благоустрою населених пунктів. 

  Відповідно до частини першої статті 10 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» до повноважень сільських, селищних і міських рад у сфері 

благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- затвердження місцевих програм та заходів з благоустрою населених пунктів; 

- затвердження правил благоустрою територій населених пунктів; 

- створення в разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення спільно з 

іншими суб'єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення 

повноважень цих органів (служб). 

 Відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» до повноважень виконавчих органів сільських, селищних і міських 

рад у сфері благоустрою населених пунктів, зокрема, належить: 

- забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою 

населених пунктів; 

- організація місць відпочинку для населення. 

  Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» до об'єктів благоустрою населених пунктів, зокрема, належать: 

території загального користування: парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки 

культури та відпочинку, парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, 
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історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та 

майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; майдани, площі, бульвари, 

проспекти; вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні 

доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального користування; прибудинкові 

території. 

Відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів» елементами (частинами) об’єктів благоустрою є, зокрема, зелені 

насадження в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах 

благоустрою загального користування; комплекси та об’єкти монументального 

мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; малі 

архітектурні форми. 

  Згідно зі статтею 22 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» 

комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного 

пункту (мікрорайон, квартал, парк, бульвар, вулиця, провулок, узвіз тощо) комплексу 

робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання 

пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та 

зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших 

заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, 

покращання її естетичного вигляду. 

  Статтею 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» визначено, що: 

- орган державної влади або орган місцевого самоврядування за поданням підприємства 

чи балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту об'єкта 

благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачає кошти 

на виконання цих заходів. Орган державної влади та орган місцевого самоврядування, 

підприємство та балансоутримувач несуть відповідальність за виконання затверджених 

заходів у повному обсязі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ Статуту головною метою створення та 

діяльності КП «Парк культури і відпочинку ім. Горького» є охорона, ефективне 

використання та відтворення природних комплексів та об’єктів, розташованих на його 

території. 

  Також пунктом 2.3 розділу ІІ Статуту передбачено, що метою діяльності КП «Парк 

культури і відпочинку ім. Горького» є організація вільного часу, активного відпочинку і 

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів» фінансування місцевих програм 

з благоустрою населених пунктів проводиться за рахунок коштів 

відповідних місцевих бюджетів. 
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розваг, задоволення культурних потреб різноманітних груп населення, створення умов для 

відновлення духовних та фізичних сил, спілкування людей у сфері розваг, розвиток 

художньої і технічної творчості, виховання екологічної культури, зберігання і 

реконструкція садово-паркового будівництва. 

 Відповідно до Листа АМКУ,  КП «Парк культури і відпочинку ім. Горького» надає 

розважальні послуги на платній основі. Обсяг витрат, які покриваються за рахунок 

власних надходжень від надання розважальних послуг, становить 38,5 відсотка. 

Таким чином,  всі місцеві ради по всім об’єктам благоустрою  на підставі подання  

підприємств та  органів складали і затверджували заходи з утримання та ремонту об'єкта 

благоустрою державної або комунальної власності на наступний рік та передбачали кошти 

на виконання цих заходів. Згідно Порядку формування пропозицій депутатів Запорізької 

обласної ради, спрямованих на реалізацію заходів, пов’язаних з соціально-економічним 

розвитком Запорізької області (затвердженого рішенням ЗОР №54 від 06.04.2017), 

депутати також приймають рішення про виділення коштів на підставі звернень 

підприємств, організацій, органів. Виходить що всі ці підприємства місцевих рад, 

організації, органи місцевого самоврядування подавали свої подання до двух джерел 

фінансування одночасно. А місцеві ради- отримувачі субвенції обласного бюджету за 

Програмою є неспроможними утримувати і обслуговувати належним чином своє майно. 

 

 

 

 

При цьому дослідження виділення коштів Бердянською міською радою показало 

що після отримання рішення обласної ради про виділення коштів за Програмою на 

капітальний ремонт внутрішньобудинкових доріг, рішенням Бердянської міської ради  № 

15 від 13.09.2018 року було вилучено  робіт на аналогічну суму  (2989,0тис.грн) з  міської 

Програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ (Із розділу 5.1. 

„Розвиток та утримання автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури” пріоритету 5 

„Благоустрій міста. Надання якісних житлово-комунальних послуг” вилучити захід 

„Капітальний ремонт дорожнього покриття по пр. Західний від перетинання з вул. 

Консульська до вул. Горького в м.Бердянськ на суму  2989,0 тис. грн”;), яка була сесійно  

затверджена раніше.  При цьому вищеозначена робота вже була проведена через систему 

ПрозоРРО- UA-2017-09-12-001858-c , виконавця ТОВ Бердянськбудтрест вже було 

визначено. К 021:2015: 99999999-9 — Не визначено. Сума договору - 7 188 594,00грн.  

Строк виконання робіт- 31.12.2018. https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-12-001858-c    

Тож повторне внесення цієї ж роботи  до бюджету на наступний рік  (через 

Програму соціально-економічного та культурного розвитку м.Бердянськ) з об’ємом в три 

рази меншим, але точно відображаючим  субвенцію з обласного бюджету за Програмою, в 

рамках якої депутати ніби то приймають одноособово рішення про розподіл бюджетних 

коштів на невідкладні цілі і соціально-культурний розвиток територій, виглядає 

сумнівним. І носить ознаки попередньої змови. Тобто, не відповідає цілям обласної 

Програми. 

Постає питання успішності реформи децентралізації в частині 

фінансової децентралізації і  спроможності. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-12-001858-c
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Тим більше, що виділення коштів на затверджені рішенням ЗОР  об’єкти, дивним 

чином синхронізуються з районами масового проведення ремонтних робіт. А в окремих 

випадках є частиною цілосної роботи, що дозволило подробити її на різні частини і 

уникнути конкурентних процедур при здійсненні  процедури закупівель. І як, і в 

Мелітополі, в Бердянську також всі ці роботи були віддані за неконкуретними 

процедурами одному виконавцю- ТОВ Бердянськбудтрест з орбіти Олександра 

Пономарьова. 

Сюди кошти направили три депутати Нашого Краю, один депутат з РПЛ і один 

депутат з фракції ВО Батьківщина. Проте рішення по об’єкту останнього, як і виконавець 

відрізняються від об’єктів перших чотирьох депутатів. 

3. Окремо варто звернути увагу на виділення коштів Програми  для ОТГ при діючій  

обласній Програмі підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад Запорізької 

області. 

  Станом на 05.03.2018 року в області  створено 43 об’єднані територіальні громади, 

в які об’єдналися 155 місцевих рад, що становить 51% від загальної кількості місцевих 

рад, які існували до початку реформи. Об’єднання територіальних громад протягом 2015-

2017 років демонструє зростаючу динаміку: 2015 рік — шість ОТГ; 2016 рік – 18 ОТГ; 

2017 рік — 18 ОТГ; у 2018 році вже є одна ОТГ та ще дві приймають остаточні рішення 

про об’єднання. Також відбуваються процеси приєднання до об’єднаних територіальних 

громад. Так, до Гуляйпільської міської об’єднаної територіальної громади приєдналися 

три сільські ради. Триває процес приєднання до Водянської сільської територіальної 

громади Кам’янсько-Дніпровського району Заповітненської сільської ради. А також 

активно тривають процеси об’єднання в громади на територіях Розівського, 

Новомиколаївського, Пологівського, Приморського, Токмацького районів області. 

У 2016 році шість перших ОТГ отримали субвенцію з державного бюджету на 

формування інфраструктури у сумі 46 млн. 553 тис. грн. Територіальними громадами 

реалізовано 87 проектів на загальну суму субвенції 44 млн. 922 тис. 802 грн., що становить 

96,5 % від суми наданої субвенції. 

У 2017 році 16 об’єднаних територіальних громад Запорізької області отримали 

державну субвенцію на загальну суму 70 млн. 918 тис. 800 грн. Триває реалізація 104 

інфраструктурних проектів. За станом на 03.11.2017 освоєно 26 591,2 тис. грн. коштів 

державної субвенції або 37,5 % від загального обсягу субвенції. 

З 2016 року в області започатковано та успішно впроваджується Програма 

підтримки розвитку об’єднаних територіальних громад, яка передбачає надання ОТГ 

субвенції з обласного бюджету для реалізації проектів з модернізації інфраструктури. 

Так, у 2016 році за цією програмою шість ОТГ отримали з обласного бюджету 5 

млн. грн. (по 833 тис. грн.), за рахунок яких успішно реалізовано 20 проектів. У 2017 році 

на підтримку розвитку інфраструктури 24 ОТГ отримали фінансування у розмірі 12 млн. 

грн. (по 500 тис. грн.). Реалізовано 36 проектів на загальну суму субвенції 10 млн. 963 тис. 

49 грн. (91,36%). 

В 2018 році облрадою  оновлено Програму підтримки розвитку об’єднаних 

територіальних громад, якою передбачено фінансування з обласного бюджету у розмірі 

близько 11 млн. грн. за двома актуальними напрямками: розробка стратегій розвитку ОТГ 

та розробка схем планування територій ОТГ. 
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Майже всі громади беруть активну участь у проектах міжнародної технічної 

допомоги, залучаючи значні фінансові ресурси на модернізацію інфраструктури, 

покращення бізнес середовища та наближення адміністративних послуг до громадян. 

Такі проекти як ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 

міжнародні організації GIZ, Європейський інвестиційний банк, Український фонд 

соціальних інвестицій та інші надають значні фінансові ресурси для сприяння розвитку 

ОТГ. 

У галузі медицини, як і в усій державі, триває процес реформування. У Запорізькій 

області затверджено перелік та склад п’яти госпітальних округів: Запорізький, 

Бердянський, Мелітопольський, Пологівський та Василівський, до яких входять і 

об’єднані територіальні громади. Активно впроваджується реформа у сфері освіти, у 

рамках якої в області створено 13 опорних закладів із 18 філіями. 

https://ztv.zp.ua/na-zaporizhzhi-stvoreno-43-teritorialni-gromadi/  

Дослідження Програми показали що 30 з 46 ОТГ додатково отримали кошти ще і з 

«депутатських фондів» депутатів обласної ради (дороги, тротуари, парки, прибудинкові 

території, вуличне освітлення, автобусні зупинки, дитячі і спортивні майданчики, 

капітальні ремонти офісних будівель, клубів і шкіл, комп’ютерного обладнання для шкіл, 

воркаут-площадок,  вікон, соляних кімнат, меблів, огорожі, бетонних  сміттєвих 

майданчиків, сміттєвих баків, систем пожежної сигналізації,  і навіть автомобілів тощо).  

 

 

 

 

 

Направляли депутати кошти і на придбання меблів і обладнання для Нової 

Української Школи (НУШ). Цей проект фінансується з кількох джерел. За словами  віце-

прем’єра Зубка, в 2017 році в 144 школах України розпочато реалізацію проектів зі 

створення нового освітнього середовища "Новий освітній простір" (НОП). 

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%9E%D0%9F.pdf  

"Серед джерел фінансування: кошти ДФРР (3,5 млрд грн), субвенція на 

формування інфраструктури ОТГ (1,5 млрд грн), субвенція з держбюджету на соціально-

економічний розвиток окремих територій (4 млрд грн), освітня субвенція, місцеві 

бюджети, засоби митного експерименту", - повідомив Зубко. Зазначають, що основні 

роботи щодо проекту школи завершать до кінця цього року. 

https://censor.net.ua/ua/news/451822/stvorennya_novogo_osvitnogo_prostoru_rozpochato_v_14

4_shkolah_ukrayiny_vitsepremyer_zubko       

Один  млрд. 385,2 млн гривень – саме така субвенція на Нову українську школу 

передбачена у бюджеті на 2018 рік, з цих коштів 998,7 млн пішли на обладнання 

початкової школи, а 386,5 млн грн – на навчання вчителів початкової школи. Постанову, 

що регулює розподіл цих коштів та їх використання 4 квітня 2018 року прийняв Кабінет 

Проте норми ЗУ Про благоустрій  поширюється і на ОТГ. 

Відповідно всі ці витрати віднесені до  власних повноважень 

місцевого самоврядування і мають фінансуватись коштом 

місцевого бюджету ОТГ. 

https://ztv.zp.ua/na-zaporizhzhi-stvoreno-43-teritorialni-gromadi/
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/%D0%9D%D0%9E%D0%9F.pdf
https://censor.net.ua/ua/news/451822/stvorennya_novogo_osvitnogo_prostoru_rozpochato_v_144_shkolah_ukrayiny_vitsepremyer_zubko
https://censor.net.ua/ua/news/451822/stvorennya_novogo_osvitnogo_prostoru_rozpochato_v_144_shkolah_ukrayiny_vitsepremyer_zubko
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Міністрів України. Найголовніше, що визначає постанова, – це як використовуватиметься 

частина субвенції у 998,7млн грн, яка передбачена на закупівлю обладнання. А саме: 

40% цих грошей буде спрямовано на закупівлю дидактичних матеріалів для 1-го класу. 

Розподіл коштів між областями здійснюватиметься з урахуванням кількості класів 

початкової школи в регіоні. 

40% коштів буде спрямовано на закупівлю сучасних меблів для початкових класів 

НУШ. Розподіл між областями здійснюватиметься з урахуванням кількості учнів 1-4-го 

класів у певній місцевості. 

20% субвенції має бути використано на закупівлю комп’ютерного обладнання для 

початкових класів НУШ. Розподіл коштів – з урахуванням кількості закладів, у яких є 

початкова школа. 

Традиційно державне фінансування надаватиметься місцевим органам 

самоврядування на засадах співфінансування: 

70/30 – для шкіл в містах обласного значення. Тобто відповідні місцеві органи влади 

мають дофінансувати бодай 30% вартості обладнання. 

90/10 – для шкіл в районах та ОТГ. Тобто відповідні місцеві органи влади мають 

дофінансувати бодай 10% вартості обладнання. 

95/5 – для шкіл в гірській місцевості та на лінії зіткнення. Тобто відповідні місцеві органи 

влади мають дофінансувати бодай символічні 5% вартості обладнання. 

«Ми розуміємо, що виділених з бюджету грошей не вистачить абсолютно на всі 

школи в Україні. Тому ми очікуємо, що органи місцевої влади, до повноваження яких 

безпосередньо належить створення належних умов для навчання, стануть нашими 

партнерами у створенні нового освітнього простору. Ми не очікуємо, що місцеві органи 

профінансують все, ми лише сподіваємося, що вони виконають зобов’язання та 

дофінансують  бодай ту меншу частку вартості, що ми просимо дофінансувати», – 

зазначила Міністр. https://mon.gov.ua/ua/news/novij-osvitnij-prostir-uryad-prijnyav-

postanovu-sho-poyasnyuye-yak-vikoristovuvatimetsya-majzhe-1-mlrd-griven-derzhsubvenciyi-

na-obladnannya-pochatkovih-shkil  

Таким чином, ОТГ мали дофінансувати  з власних бюджетів  лише 10% від 

проектної суми. Не зрозуміло чому на ці потреби  масово виділяли кошти депутати 

обласної ради. При  потенційному профіциті бюджетів ОТГ. 

Аналіз наданих у відповідь на запит поодиноких документів під назвою 

«Інформація про використання коштів обласної Програми сприяння виконанню 

депутатських повноважень в 2018 році» з коротким загальним описом проведених робіт 

показав відсутність звітування з використанням  затверджених ЗОР форм деталізованих  

звітів з зазначенням всієї інформації з проведення закупівель та використання коштів 

Програми. 

В результаті аналізу закупівель встановлені непоодинокі випадки зміни  

розпорядником нижчого рівня предмету закупівлі; оголошення процедури на суму меншу, 

аніж виділена за Програмою (оскільки саме занижена сума значиться в річному плані 

закупівель). Відповідно, розпорядник при направленні звернення до депутата завищував 

суму. А  департамент фінансів ЗОДА і апарат ЗОР не проводили верифікацію даних. В 

https://mon.gov.ua/ua/news/novij-osvitnij-prostir-uryad-prijnyav-postanovu-sho-poyasnyuye-yak-vikoristovuvatimetsya-majzhe-1-mlrd-griven-derzhsubvenciyi-na-obladnannya-pochatkovih-shkil
https://mon.gov.ua/ua/news/novij-osvitnij-prostir-uryad-prijnyav-postanovu-sho-poyasnyuye-yak-vikoristovuvatimetsya-majzhe-1-mlrd-griven-derzhsubvenciyi-na-obladnannya-pochatkovih-shkil
https://mon.gov.ua/ua/news/novij-osvitnij-prostir-uryad-prijnyav-postanovu-sho-poyasnyuye-yak-vikoristovuvatimetsya-majzhe-1-mlrd-griven-derzhsubvenciyi-na-obladnannya-pochatkovih-shkil
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результаті з бюджету виділялись завищені суми. Які невикористаними повертались до 

бюджету. Але це дозволяло і розпорядникам, і облраді, і ОДА звітувати про 

необгрунтовано високі показники економії бюджетних коштів при здійсненні закупівель. 

А також не відображенні в Програмі  назви і коди розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та CPV. Не передбачені деталізовані форми звітів та система належного 

контролю за використанням коштів за Програмою. Окремі процедури не проводяться 

через систему ПрозоРРО. Окремі розпорядники  (Гуляйпільська с/р ОТГ) навіть в системі 

не зареєстровані. 

Саме так були витрачені кошти ОСББ по вул.Крилова, 78 в м.Бердянськ, куди на 

капітальний ремонт покрівлі   депутатом обласної ради Ткаченко С. було направлено 419 

тис.грн. Зі слів голови ОСББ ніяких конкурсних процедур він не проводить, про 

ПрозоРРО не знає, нікто від нього не вимагав і не повідомляв про рішення облради про 

проведення всіх закупівель на суму що перевищує 30 тис.грн. через систему Прозорро. 

Більш того, з його слів, ніхто йому права вибору виконавця не надавав. Кошти виділялись 

під конкретного виконавця- ПП «Тандем» 13604834, який не впорався з запланованим 

об’ємом, освоївши лише 63,08% коштів. У звіті ЗОР зазначено що роботи ще тривають. 

Голова ОСББ  повідомив що залишок коштів повернуто до обласного бюджету. 

На 2019 рік депутат Ткаченко С. готує виділення чергової суми на той самий 

об’єкт. Будинок  має 17 під’їздів, голова ОСББ  проводить  роботу  з переобрання пана 

Ткаченко С. на новий строк. 

Як бачимо, і утримання парку в Мелітополі, і капітальний ремонт 

внутрішньобудинкових доріг в Бердянську, і встановлення дитячих і спортивних 

майданчиків, як і подальше іх обслуговування і утримання відноситься до власних 

повноважень місцевих рад. І їх фінансування коштом обласного бюджету в умовах 

фінансової децентралізації і профіциту місцевих бюджетів виглядає неефективним. Так 

само з місцевих бюджетів мають фінансуватись і переважна більшість інших об’єктів, які 

профінансовано коштом Програми. 

 

Щодо контролю за використанням коштів за Програмою 

З відповідей на запити встановлено що головні розпорядники бюджетних коштів не 

володіють інформацією про стан їх використання. Не  мають доступу до первинних 

документів; перевірку ані документів, ані фактичних результатів не проводять. В своїх 

відповідях на запити, ті з розпорядників , що надали відповідь, повідомили що не  

надають звіти до обласної ради про використання коштів за обласною Програмою. 

Жодних документів, які б свідчили про проведення ними контролюючих функцій 

стосовно витрачання цих коштів не знайдено. 

Більш того, є випадки прийняття рішення головним розпорядником про витрачання 

коштів депутатських фондів на неіснуючі об’єкти. Наприклад, Бердянська міська рада 

прийняла рішення направити кошти  у розмірі 451,5 тис. грн., виділені депутатами 

Запорізької обласної ради на капітальний ремонт внутрішньобудинкової  дороги за 

адресою Мелітопольське шосе,110. Проте  безпосереднє дослідження на місці показало 

що такого будинку не існує. Не знайдено такої адреси і в реєстрі індексів Укрпошти. 

Проте, рішенням Запорізької обласної ради, Бердянської міської ради бюджетні кошти 

було виділено саме на цей об’єкт. Розпорядником нижчого рівня проведено процедуру 
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закупівлі UA-2018-10-19-000153-a, кошти сплачено і проведено  через органи 

казначейства. 

З відповідей на запити розпорядників нижчого рівня також виходить, що 

звітування вони не здійснюють, механізмів контролю не встановлюють. 

В ході проведення дослідження інформації про проведення  документального або 

візуального контролю депутатами  результатів витрачання коштів їх депутатських фондів 

не знайдено. 

Судячи з невідповідності звітів фактичному стану справ, Департаментом фінансів 

ЗОДА також належного контролю не проводиться. 

Підпунктом 3 пункту 4 Положення «Про Державну аудиторську службу України», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, з 

відповідними змінами та доповненнями (далі – Положення) передбачено, що 

Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань реалізує державний 

фінансовий контроль через здійснення: перевірки державних закупівель; інспектування 

(ревізії); моніторингу закупівель. Згідно з підпунктом 4 пункту 4 цього Положення 

Держаудитслужба відповідно до покладення на неї завдань здійснює контроль за: 

цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів; досягненням економії бюджетних коштів і 

результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів; цільовим використанням 

і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії; 

достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час складання планових 

бюджетних показників та відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі); 

дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і 

місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про закупівлі. 

Відповідно до пункту 6 Положення Держаудитслужба для виконання покладених 

на неї завдань має право, зокрема, перевіряти в ході державного фінансового контролю 

грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що 

підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи 

щодо проведення процедур державних закупівель, дані на електронних носіях, проводити 

перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, 

готової продукції, устаткування тощо); порушувати перед керівниками відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених 

порушеннях. 

Проте, ДФС також не проводила жодних контролюючих заходів. 

Тобто, державний і депутатський контроль не проводиться. 

Проведення громадського контролю ускладнено відсутністю, як того вимагає ст.15 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст. ст. 89-91 БК, на веб-сайті ЗОР і головних 

розпорядників , Програми і звітів про її виконання. А також відсутність актуальних 

варіантів текстів Програми і додатків. 
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Щодо доцільності існування Програми 

За таких умов подальше  продовження дії і реалізації Програми сприяння 

депутатським повноваженням депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки, 

затвердженої  рішенням Запорізької обласної ради № 54 від 06.04.2017 зі змінами не є 

доцільним. 

 

Щодо Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, 

інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах 

«Назустріч людям» на 2015-2019 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної 

ради №28 від 25.12.2014   зі змінами 

Метою цієї Програми є: залучення місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ незалежно від 

форм власності, благодійних фондів, політичних партій та об’єднань, громадськості до 

соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших категорій 

громадян, які перебувають  у складних життєвих обставинах, надання їм різних видів 

адресної допомоги, виходячи із потреб, забезпечення доступності соціальних послуг, 

підвищення якості та ефективності їх надання. 

Заходами Програми має передбачатись визначення пріоритетних напрямів у сфері 

надання соціальних послуг, впровадження нових механізмів їх надання, розширення 

доступу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, до соціальних послуг, забезпечення їх якості та ефективності, залучення 

недержавних суб’єктів до надання соціальних послуг. 

Таким чином, назвати це депутатським фондом не коректно, як і сумнівно 

визнати законним, за таких умов, одноособове витрачання  бюджетних коштів. На що 

варто звернути увагу правоохоронним органам. Оскільки, згідно ст.43 ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради 

вирішуються такі питання: 

-затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідного 

району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх 

виконання; 

- затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до них, 

затвердження звітів про їх виконання». 

 

 

 

 

 

Дослідження витрачання коштів  Програми НЛ в частині 

«депутатських фондів» показали відсутність нових механізмів і 

залучення недержавних суб’єктів.  

Натомість збільшили навантаження на бюджет із обмеженням 

доступу широкого кола громадян до цього ресурсу. 

Це означає не досягнення мети Програми при розподілі 

«депутатських фондів» 
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Кошти депутатами розподіляються згідно «Порядку  та умов надання адресної 

грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, 

депутатами Запорізької обласної ради», затвердженого рішенням обласної ради від 

15.12.2016 № 46, який  з початку передбачав єдине обмеження- надання одній особі не 

більше 1 разу на рік фінансової допомоги. Без обмеження суми і вимог до верифікації 

наданих документів. 

 Проте, в 2017 році це обмеження було знято. Таким чином, Порядок втратив свій 

сенс, оскільки взагалі припинив регулювання процесу розподілу коштів і 

підтвердження наявності складних життєвих обставин.  При цьому не встановлюючи 

жодної відповідальності для депутатів. Як і не передбачає перевірки документів 

Департаментом соціального захисту населення ЗОДА, яке є відповідальним за  перевірку 

обгрунтованості  виділення  адресної допомоги за іншими заходами Програми. При цьому 

співробітники Департаменту, як держслужбовці, несуть відповідальність за результати 

своєї діяльності. Проте депутати вирішили не застосовувати жодних механізмів 

верифікації і контролю. Запустивши фактично  по 25 млн. коштів платників податків 

щорічно на ризиковані і корупціоногенні процеси, через надання дискреційних 

повноважень самим собі. Як свідчить моніторинг витрачання цих коштів впродовж 2017-

2018 років, цей виклик їм подолати не вдалось. 

Об’єм фінансування за заходом п.33  розділу VIII «Надання адресної грошової 

допомоги громадянам, які опинились в складних життєвих обставинах депутатами 

обласної ради ( у рівних частинах для кожного) відповідно до Порядку її надання мало в 

2017 році: 

Загальний обсяг – 75 600,00тис.грн. (рішення ЗОР № 39 від 06.04.2017). З розподілом по 

рокам: 

2017- 25 200,00 тис. грн. 

2018- 25 200,00 тис. грн. 

2019- 25 200,00 тис. грн. 

Неодноразові зміни до Програми довели ці суми станом на 2018 рік до збільшення 

цих сум майже вдвічі: 

  На 2017-2019 роки загальний обсяг фінансування – 109 600,00 тис.грн. (рішення 

ЗОР № 93 від 01.03.2018). з розподілом по рокам: 

На 2018 рік- 42 000,00 тис. грн. 

На 2019 рік- 42 000,00 тис. грн.                                            (07_20_93_01)  07_20_93_01 

 

            Фактично ж за 2017-2018 роки депутатами Запорізької обласної ради було 

здійснено 30447 виплат на загальну суму 50 552 425 гривень грошової допомоги по 

програмі «Назустріч людям». 

В 2017 році -  15737 виплат на суму 25 597 642 гривні,  
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а в 2018 році -  14710 виплат на суму 24 954 783 гривні. 

          В 2018 році сума виплат в порівнянні з 2017 роком  зменшилась на 642 859 грн. 

В процесі аналізу  було виявлено  ТОР- 25 осіб, які протягом  2017-2018 років  

неодноразово отримували  грошову матеріальної допомогу. Масові випадки надання 

депутатами фінансової допомоги по кілька разів  на рік одній особі. Як і неодноразового 

фінансування цілих родин. 

  

  Також були  і такі особи, які  щомісяця по декілька разів отримували допомогу від 

різних депутатів.  Варто нагадати що кожного депутата закріплено за окремим виборчим 

округом.  

І надання фінансової допомоги мешканцям інших районів області не відповідає 

вимогам ст.2 ЗУ про статус депутатів місцевих рад: «Депутат    місцевої    ради   як   

представник   інтересів територіальної   громади,   виборців   свого   виборчого    округу 

зобов'язаний    виражати    і    захищати   інтереси   відповідної територіальної громади 

та її частини -  виборців  свого  виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх 

повноважень, наданих законом,   брати   активну   участь   у    здійсненні    місцевого 

самоврядування.» 

У порівнянні з 2017 роком, у 2018 році сума  виплат цим особам  зросла  вдвічі. А 

кількість виплат- втричі. 

 

           До  ТОР – 25 увійшли  ті, хто за рік отримали допомоги від 10 до 44 разів (виплат) 

на одну особу При цьому отримували таку допомогу щорічно. 

 - в  2017 році таких виплат було 161,  на суму 238 055 грн., 

-  в  2018 році ті ж самі мешканці вже отримали  335 виплат на суму  540 435 грн. 

 

          Разом  у 2018 та 2017 роках одні й ті ж ТОП -25 осіб отримали 496 виплат на суму 

778 490 грн.  

         Таким чином, в  2018 році одні й ті ж ТОР – 25 осіб  отримали на 302 380 грн більше 

ніж в 2017 році, що в 2,27 рази більше  ніж було надано в 2017році.               

                     

         Також проаналізовано ТОР-100 осіб, які за 2017-2018 отримали матеріальної 

допомоги  від 4 і більше разів впродовж 2017-2018 років: 

- в 2017 році ТОР – 100 отримали 401 виплату грошової допомоги  на суму  643 212 грн. ( 

в середньому  6432 грн.),  

- в 2018 р  ці ж (ТОР -100) особи отримали  вже в  1,95 рази більше коштів  -  1 254 936 

грн. ( в середньому  12550 грн.), що склало 5,03% від суми за 2018 рік (24 954 783 грн.). 

        В 2018 році отримали  764 виплати, що складає  5,2 % від виплат за 2018 рік  ( 14710 

виплат ). 

       Таким чином, за два роки  одні й ті ж 100 осіб отримали  з «депутатських фондів»  від 

депутатів Запорізької обласної ради- 1 898 148 грн. 

  

        В 2017 році в  середньому одна виплата дорівнювала  1627грн.  (25 597 642грн./15730 

виплат ), в 2018 році  одна виплата складала в середньому  -  1696 грн.  (24 954 783 

грн./14710 виплат )          

         Незважаючи на те, що загальна сума в 2018 році була зменшена на 642 859 гривень,  
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це не торкнулося ані ТОР -25, ані  ТОР – 100. 

         Вони збільшили  отримання сум  в 2,27  та в 1,95  рази відповідно. 

        Аналізуючи  дані  виявляємо таку закономірність:  

якщо середня виплата  в 2017 році складають  1600-1700 грн, то ТОР- 25 і ТОР-100 мають 

в середньому  6 300 грн. 

             А в 2018  із мінімальною зарплатою в 3200 грн., відповідно  - 12 250 грн на одну 

особу! 

             Причому ТОР- 100 отримали в 2018 році  764 виплати,  що складає від загальної 

численності виплат в 2018 року  - 5,2%. 

в 2017 році – 401 виплату, що  складає 2,54% від загальної кількості виплат 2017 року  

(15739) 

В 2018 році   

1) 6631 осіб отримали по  1 разу матеріальну допомогу на суму  11 433 080 грн., що 

складає 45,81% від загальної суми (24 954 783 грн)  і 45,08% від загальної кількості  

виплат  за 2018 рік (14710 виплат). 

2) 740 осіб  отримали  по 2 рази   матеріальну допомогу в 2018 році. Що склало  1480 

виплат  на суму 2 316 190 грн.  Що є  приблизно 9,28% від загальної суми за 2018 рік ( 24 

954 783грн) і 10.06% від загальної кількості  виплат ( 14710) 

3) І 44,91% осіб отримали грошову допомогу в 2018 році  3 і більше разів. Є такі, хто 

отримав  47 рази  матеріальну допомогу від 47 депутатів. Тобто, від половини складу 

депутатського корпусу. 

А всього 100 осіб отримали  764 рази допомогу  за 2018 рік  на суму -  1 254 936 грн.!  

Що складає 5,03% від загальної суми за рік (24 954 783). При тому , що це лише 1,5 % від 

чисельності  тих, хто отримав один раз допомогу в 2018 році (6631). 

Таким чином одні й ті ж самі  100 осіб отримали   5,2% від загальної чисельності виплат за 

2018 рік. (764 виплати від 14710) . І ця частка є незмінною на протязі останніх років. 

  

                 Спільне фінансування однієї особи трьома депутатами зі складу         

                                   керівництва ЗОР та ЗОДА  у  2018 році 

          Дослідження показали, що три депутати Е. Гугнін БПП, Г. Самардак БПП і Є. 

Сіменков ОППО  надали   одночасно матеріальну допомогу 73 особам. При тому, що 

Е.Гугніна закріплено за Приазовським районом Запорізької області, а Є.Семенкова- за 

Комунарським  та Олександрівським районами м.Запоріжжя. 

 

          Під час моніторингу обласної  п.33 розділу  VIII  Додатку до Програми соціальної 

підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, 

що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на 2015-2019 роки, 

було виявлено численні факти надання матеріальної допомоги трьома депутатами  з числа 

керівництва ЗОР та ЗОДА, що не може бути випадковим. 

А саме:  

- Самардак Г.В. (БПП) – голова ЗОР, 

- Семенков Є.О. (ОППО) – перший заступник голови ЗОР, 

- Гугнін Е.А (БПП) – заступник голови Запорізької ОДА 
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            Ці три  депутати в різній конфігурації одночасно надали впродовж 2018 року  73 

особам на оздоровлення  матеріальної допомоги на суму 206 911 гривень. 

            У відповідь на запит ЗОР повідомило що рішення про об’єднання депутатських 

фонді  впродовж  2018 року не приймалось. 

             Питання яким чином ці 73 особи одночасно потрапили  на прийом, що проводився 

в різний час і в різних місцях саме до цих 3 депутатів залишається відкритим. 

При цьому, всі ці депутати закріплені  за різними округами і територіями . 

Через безконтрольність  і нормативну неврегульованість процесу надання 

матеріальної допомоги депутатами обласної ради  громадянам, фіксуються факти 

можливих зловживань і з боку окремих громадян, які впродовж останніх двох років 

збільшили кількість депутатів, від яких отримують кошти впродовж року. Доводячи суми 

отриманих коштів  з «депутатських фондів» до 112 тис.грн.за рік.  

Наприклад, Томилін Л.І. впродовж 2018 року спромігся отримати матеріальну 

допомогу від 47 депутатів обласної ради (56%  від загальної кількості депутатів) на 

загальну суму 112,8 тис.грн.  

      Щодо контролю за наданням матеріальної допомоги депутатами в рамках НЛ 

                Проведення контролю за ефективністю розподілу коштів , що направляються 

депутатами Запорізької обласної ради на надання фінансової підтримки громадянам що 

опинились у скрутних життєвих обставинах не проводиться через відсутність будь-яких 

обмежень і індикаторів  в Порядку використання коштів за цією Програмою. 

               КУ “КОМП`ЮТЕРНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР” ЗОР 

проводить  поточну реєстрацію виплат, лише фіксуючи визначені депутатами виплати , 

без проведення верифікації наданих громадянами документів і обгрунтованості виділення 

коштів. 

                Пункти 32, 33 Додатку 8 до Програми «Назустріч людям» мають два різні 

механізми розгляду і прийняття рішення, верифікації інформації, контролю за 

використанням коштів.  

                «Порядок використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для надання 

адресної грошової допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах 

у 2018-2019 роках» (так званий «губернаторський фонд, встановлений п.32 Додатку 8) 

затверджено Розпорядженням голови Запорізької ОДА №130 від 13.03.2018. Ним чітко 

врегульовано норми виділення коштів одній особі. Її граничні розміри  і кількість. 

Встановлено порядок верифікації документів і встановлено відповідальних. Створена 

комісія під головуванням заступника голови Запорізької ОДА Едуарда Гугніна 

колегіально після перевірки документи  приймає рішення про виділення коштів.   

               Проте для  розподілу  п.33 Додатку 8 («депутатського фонду»), депутати 

затвердили свій «Порядок  та умов надання адресної грошової допомоги громадянам, які 

опинилися в складних життєвих обставинах, депутатами Запорізької обласної ради», 

затвердженого рішенням обласної ради від 15.12.2016 № 46), з єдиним обмеженням- 

заборона виділення коштів одному громадянину більше, аніж 1 раз на рік фінансову 

допомогу. Проте, своїм же рішенням №78 09.11.2017  вони це обмеження зняли, 

дерегулювавши  повністю механізм виділення коштів в частині «депутатських фондів». 
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Відповідно, унеможлививши проведення контролюючих функцій визначеними органами. 

Оскільки відсутні індикатори для перевірки.  

               У своїй відповіді на наш запит Едуард Гугнін повідомив що жоден депутатський 

висновок про виділення коштів  в 2018 році комісією ОДА не розглядався. 

Підпунктом 3 пункту 4 Положення «Про Державну аудиторську службу України», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43, з 

відповідними змінами та доповненнями (далі – Положення) передбачено, що 

Держаудитслужба відповідно до покладених на неї завдань реалізує державний 

фінансовий контроль через здійснення: перевірки державних закупівель; інспектування 

(ревізії); моніторингу закупівель. Згідно з підпунктом 4 пункту 4 цього Положення 

Держаудитслужба відповідно до покладення на неї завдань здійснює контроль за: 

цільовим, ефективним використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, 

необоротних та інших активів; досягненням економії бюджетних коштів і 

результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів; цільовим використанням 

і своєчасним поверненням кредитів (позик), отриманих під державні (місцеві) гарантії; 

достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час складання планових 

бюджетних показників та відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів 

бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної 

програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі); 

дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і 

місцевих бюджетів; дотриманням законодавства про закупівлі. 

Відповідно до пункту 6 Положення Держаудитслужба для виконання покладених 

на неї завдань має право, зокрема, перевіряти в ході державного фінансового контролю 

грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що 

підтверджують надходження і витрачання коштів та матеріальних цінностей, документи 

щодо проведення процедур державних закупівель, дані на електронних носіях, проводити 

перевірку фактичної наявності цінностей (коштів, цінних паперів, сировини, матеріалів, 

готової продукції, устаткування тощо); порушувати перед керівниками відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у допущених 

порушеннях. 

Проте, ДФС також не проводила жодних контролюючих заходів. Тобто, державний 

і депутатський контроль не проводиться. 

Проведення громадського контролю ускладнено відсутністю, як того вимагає ст.15 

ЗУ «Про доступ до публічної інформації» та ст. ст. 89-91 БК, на веб-сайті ЗОР і головних 

розпорядників ,  Програми і звітів про її виконання. А також відсутність актуальних 

варіантів текстів Програми і додатків. 

Щодо доцільності надання матеріальної допомоги депутатами в рамках НЛ 

 

 

Загальний висновок: 

Задля забезпечення ефективного, законного і відповідального 

розподілу коштів обласного бюджету, забезпечення принципу «Кошти 

ходять за пацієнтом», а також для забезпечення досягнення мети 

Програми НЛ, вважаємо за потрібне  рекомендувати ЗОР виключити з 

Додатку 8 до Програми п.33, перерозподіливши ці кошти на п.32, а 

також створення окремої  медичної програми з  підтримки громадян, 

яким необхідна фінансова допомога на лікувальні цілі. 
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Дослідження процедури: отримання звернень- визначення об’єктів для 

фінансування-прийняття рішень головними розпорядниками- здійснення закупівель 

розпорядниками-контроль з боку головного розпорядника-контроль депутатів та ЗОР-

звіти розпорядників-загальний звіт ЗОР дозволяє зробити висновки про безконтрольність, 

необгрунтованість, неефективність витрачання коштів обласного бюджету за Програмою 

в переважній більшості випадків. А також про  можливу наявність окремих фактів  змови 

на всіх рівнях при плануванні  і використанні коштів за Програмою з метою виведення 

узгоджених сум з обласного бюджету  на заздалегідь визначені підприємства-виконавці, 

які афілійовані з екс-смотрящим Євгеном Анісімовим і нардепом Олександром 

Пономарьовим. З ознаками  міжфракційного розподілу по територіям, напрямам 

фінансування і предметам закупівлі. Тобто вся процедура дискреційного  розподілу 

коштів, проведення процедур закупівлі через систему ПрозоРРо, процес визначення 

виконавців, безконтрольність за ефективністю і цільовим використанням  цих коштів  у 

більшості досліджених  об’єктів носить ознаки імітації законних процедур. 

Це стало можливим завдяки внесеним 59 голосами до Програми змінам, які зняли 

обмеження на витрачання коштів лише на невідкладні цілі і ще низку змін.  Рішення №64 

від  06.04.2017 «Про Програму сприяння виконанню депутатських повноважень 

депутатами Запорізької обласної ради на 2017-2020 роки.» вносить зміни: «1. Виключити 

із абзацу 2 розділу 1. «Характеристика програми»   Програми після слів: «проблем 

територій області» словосполучення «за якими вони закріплені». 

2. Викласти розділ 8 «Організація управління та контролю за ходом виконання Програми» 

Програми в такій редакції: «Безпосередній контроль за реалізацією заходів здійснюється 

виконавцями заходів.».» 

Внесення змін дозволило депутатам в порушення ст.2 ЗУ Про статус депутатів 

місцевих рад», виділяти кошти на території, за якими вони не закріплені і інтереси яких 

вони не представляють. А також встановлює ганебну систему самоконтролю, знімаючи з 

них відповідальність за неефективне і нецільове використання бюджетних коштів за 

Програмою.  

Диспозиція ст.2 ЗУ про статус депутатів місцевих рад: 

«1. Депутат сільської,  селищної,  міської,  районної у місті, районної,   обласної   ради  

(далі  -  депутат  місцевої  ради)  є представником інтересів територіальної громади села, 

селища, міста чи   їх   громад,   який   відповідно   до   Конституції   України  і закону про 

місцеві вибори обирається на основі загального,  рівного,  прямого  виборчого  права  

шляхом  таємного голосування    на   строк,   встановлений   Конституцією   України  

     2. Депутат    місцевої    ради   як   представник   інтересів територіальної   громади,   

виборців   свого   виборчого    округу зобов'язаний    виражати    і    захищати   інтереси   

відповідної територіальної громади та її частини -  виборців  свого  виборчого округу, 

виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом,   брати   активну   

участь   у    здійсненні    місцевого самоврядування.» 

Стаття ж 10 ЗУ Про статус депутатів місцевих рад  зобов’язує депутатів  у своєму 

виборчому окрузі «вивчати потреби  територіальної громади, інформувати про них раду та 

її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні».  

Внесення цих змін до Програми можуть слугувати доказом умислу депутатів на  

створення умов для безконтрольного і неефективного витрачання бюджетних коштів. 
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Ініціатором внесення змін, що створили умови для нефективного використання 

коштів обласного бюджету за Програмою стала постійна комісія з питань будівництва, 

транспорту, зв’язку паливно-енергетичного комплексу ЗОР, до  складу якої входять 

депутати: Бєліков О.Ю. (ОППО), Будянський О.В. (Наш край), Бусько В.М. (ОППО), 

Ільїн М.І. (Батьківщина), Кірков О.Ф. (ОППО), Машинський О.М. (Солідарність),  Репкін 

О.О.(ОППО)- голова комісії, Ружин Ю.М.(РПЛ), Ткаченко С.О. (Наш край). 

Цікаво, що саме частина з цих депутатів і направляла кошти своїх «депутатських 

фондів» на синхронне фінансування під одного виконавця. 

За Програмою «Назустріч людям» спостерігається аналогічна ситуація нормативної 

дерегуляції. Що вводить систему безконтрольності, сприяючи неефективному 

використанню бюджетних коштів за обома Програмами витрачання «депутатських 

фондів» депутатами Запорізької обласної ради. 

При цьому варто зазначити, що за результатами нашого дослідження витрачання 

«депутатських фондів» в 2017 році і виявлення масових фактів фінансування за 

Програмою  об’єктів не  на території свого округа, ми направили рекомендації до обласної 

ради з пропозицією привести роботу ради до вимог законодавства.  Дослідження 

наступного періоду  показало що  в 2018 році майже всі депутати повернулись на свої 

округи.  

За результатами дослідження до Запорізької обласної ради направлено 

рекомендації. А також відповідні заяви до СУ ГУНП Україні в Запорізькій області, УЗЕ в 

Запорізькій області, ДАСУ та ДФС України. 

Реакція правоохоронних органів була від невнесення до ЄРДР до відмови в 

отриманні  кореспонденції від нас. Для забезпечення належного виконання ГУ НП 

України в Запорізькій області  і УЗЕ в Запорізькій області своїх повноважень довелось 

зобов’язувати через суд вносити відомості до ЄРДР і через оскарження до керівництва 

УЗЕ спонукати до отримання наших звернень. 

  Будемо вдячні якщо виявлені неточності , помилки і невідповідності ви направите 

на аресу  zabol66zabol@gmail.com   для внесення відповідних змін. 
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