
Прозоре місто
Громадяни як контролери та вкладники



Напис на дверях: “Зачинено”



Публічні фінанси, публічне майно, державні закупівлі,
рахунки, контракти, працевлаштування слубовців

Відкриті та видимі громадськості



Головні
завдання
проекту

Головні
завдання
проекту

•Підвищити прозорість процесу прийняття рішень набагато більше, ніж це
вимагається законом
•Зменшити потенційні можливості корупції
•Підвищити рівень залучення громадськості до врядування
•Відновити довіру громадськості до публічного адміністрування та обраних
посадовців
•Заощадити публічні фінанси та активи
•Впровадити комплексний пакет антикорупційних заходів у різних сферах
життєдіяльності міста
•Підвищити інформаційний потік до громадян



Проводьте моніторинг ваших муніципалітетів!
•Масивна кампанія, здійснена у 3 кроки, використовувалася, щоб
поінформувати громадян про проект та інструменти, які вони можуть
застосовувати, аби здійснювати моніторинг нашої діяльності
•1 крок (січень 2010) – загляньте під кришку вашого муніципалітету
•2 крок (лютий 2010) – будь-хто може бачити нашу кухню
•3 крок (березень 2010) – флаєр до 20 тис. поштових скриньок – Проводьте
моніторинг нашої діяльності!



Як контролювати державні закупівлі
від “А” до “Я”за допомогою веб-інструментів:
•Веб-архів електронних аукціонів

(компанії-переможці з сумою контракту 888 євро)
•Веб-база даних контрактів міста

(контракти з переможцями на суму 888 євро)
•Веб-база даних рахунків міста

(рахунки з фактичною сумою 888 євро)



Електронні аукціони – державні закупівлі
•Що бачить адміністратор під час електронного аукціону: кожен учасник
ховається за числовим кодом, який генерується програмним
забезпеченням
•Що бачить адміністратор після електронного аукціону: відкривається
назва кожного учасника



Архів електронних аукціонів
•Онлайн база даних всіх електронних аукціонів на нашій веб-сторінці проекту
•Переможець аукціону – предмет або назва компанії
•Сума пропозиція переможця
Шкала графіка:
•Сума пропозиції (вертикальна вісь)
•Кількість пропозицій (горизонтальна вісь)



База даних контрактів, рахунків та замовлень міста
•Інструмент для фільтрування та сортування даних - Предмет контракту -
Залучені сторони - Посилання на скан-копію документу

•Інструмент для друкування критеріїв пошуку та сортування - Дата платежу –
Сплачена сума



Електронні аукціони – державні закупівлі
•Впровадження електронних аукціонів, які застосовуються з метою закупівель
та придбання товарів та послуг дозволило заощадити 21% коштів
•Починаючи з липня 2009 року – заощадження становили 740232 євро (21%)
•Вигоди:
•Зменшують витрати на закупівлі
•Зменшують витрати на процедуру адміністрування закупівель
•Скорочують час між оголошенням тендеру та фактом закупівлі
•Обмежують до мінімуму простір для корупції



Онлайн карта електронних аукціонів
•Назва електронного аукціону
•Живе посилання на онлайн архів з усіма деталями
•Дата електронного аукціону
•Сума пропозиції переможця
•Заощаджена сума
•Переможець аукціону – предмет або назва компанії
•Реальне розташування проекту, фінансування якого було здійснено через
електронний аукціон, на території міста



Планування розвитку міста
•Департамент головного
архітектора
-Окрема неприбуткова
організація
-Керується принципами
“прозорого міста”
-Керівник департаменту
призначається міською радою
-Не залежать від політичної воліГенеральний план розвитку міста

•Публікується та обговорюється:
•Онлайн
•Місцеві медіа
•Громадські зустрічі

Генеральний план розвитку міста
•Публікується та обговорюється:

•Онлайн
•Місцеві медіа
•Громадські зустрічі

•Створення нового генерального плану розвитку міста або внесення змін до діючого
-Деталі про окремі райони міста:
-Функціональність “до” та “після”
-Інформація про “власника ділянки”
-Пояснення та обґрунтування міської концепції



•Головними інструментам, які дають можливість нашим громадянам здійснювати
моніторинг та контроль нашої діяльності 24 години на добу, 7 днів на тиждень, є сайт
www.transparentnemesto.sk та його елементи:
-Електронні аукціони – державні закупівлі (на суму понад 3000 євро)
-Електронний аналіз ринку (400-3000 євро)
-Електронні торги - Контракти - Рахунки - Замовлення
-Карта електронних аукціонів
-Політика та інформація щодо працевлаштування службовців
-Щоденник міського голови
-Деталі про бюджет міста та активи
-Міські гранти



•Головними інструментам, які дають можливість нашим громадянам здійснювати
моніторинг та безпосередньо робити внесок в управління публічним сектором, процес
та порядок денний прийняття рішень, є:
-Електронне опитування громадської думки
-Електроннні онлайн нотатки:

Дата подання – предмет питання або скарги – відповідь, рішення



•Головними інструментам, які дають можливість нашим громадянам здійснювати
моніторинг та безпосередньо робити внесок в управління публічним сектором, процес
та порядок денний прийняття рішень, є:
-Порядок денний засідання сесії міської ради

Не пізніше ніж за 3 дні до проведення готові до завантаження повний порядок
денний та повний зміст

-Правила особистого відвідування сесій міської ради:
Зареєструватися до участі по факсу, електронною поштою, по телефону або
особисто



•День відкритих дверей в офісі міського голови щомісячно



•День районів міста



•Дякую за Вашу увагу!


