Media coverage
1. Чернівецька область потрапила до переліку регіонів з найгіршим фінансовим
станом
http://buknews.com.ua/page/chernivetska-oblast-potrapyla-do-pereliku-rehionivz-naihirshyi-finansovym-stanom.html
2. Рівне має прекрасний фінансовий стан, а Рівненщина – ні
http://zdolbunivcity.net/rivne-maje-prekrasnyj-finansovyj-stan-a-rivnenschynani/
3. Рейтинг городов: как местная власть тратит деньги и где лучше всего вести
бизнес
http://apostrophe.ua/article/politics/regional-policy/2017-03-02/reyting-gorodovkak-mestnaya-vlast-tratit-dengi-i-gde-luchshe-vsego-vesti-biznes/10666
4. Житомир з найгіршим фінансовим станом, а область - з найгіршим показником
конкурентоспроможності
http://reporter.zt.ua/news/23356
5. На Кіровоградщині низький рівень ділового середовища
https://gre4ka.info/suspilstvo/34805-na-kirovohradshchyni-nyzkyi-riven-dilovohoseredovyshcha

6. Чернівецька область увійшла до п'ятірки областей з найнижчим фінансовим
станом
http://www.chas.cv.ua/37950-chernvecka-oblast-uvyshla-do-pyatrki-oblaste-znaynizhchim-fnansovim-stanom.html

7. Чернівці в п’ятірці «бідняків»

http://www.vsemisto.info/chernivtsilife/12124-cv-v-5-bidnjakiv
8. Чернівецька область найбідніша в Україні
https://www.0372.ua/news/1581229
9. Рейтинг: які міста України є найбільш фінансово спроможними?
https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/reytyng-yaki-mista-ukrayinyye-naybilsh-finansovo-spromozhnymy
10. Суми очолили ТОП-50 міст за рівнем прозорості
http://everyday.sumy.ua/sumi-ocholili-top-50-mist-za-rivnem-prozorosti/
11. Суми очолили ТОП-50 міст за рівнем прозорості

https://www.smr.gov.ua/en/novini/miska-vlada-news/5621-sumi-ocholili-top-50mist-za-rivnem-prozorosti.html
12. Чернівецька область найбідніша в Україні
http://narodna-pravda.cv.ua/2017/03/15/chernivetska-oblast-najbidnisha-vukrayini/
13.Чернівецька область у п’ятірці областей з найнижчим фінансовим станом
http://see-life.biz/article/pyatirtsi-oblastey-z-naynyzhchym-finansovym-stanom/
14.Созданы интернет-платформы для оценки работы местных властей
http://apostrophe.ua/news/society/2017-03-03/sozdanyi-internet-platformyi-dlyaotsenki-rabotyi-mestnyih-vlastey/88711
15.О проблемах Украины на местах и словацком опыте
http://apostrophe.ua/article/politics/government/2017-03-06/o-problemah-ukrainyina-mestah-i-slovatskom-opyite/10726
16. Проведено конференцію з підвищення конкурентоспроможності та прозорості
місцевого самоврядування
http://www.auc.org.ua/novyna/provedeno-konferenciyu-z-pidvyshchennyakonkurentospromozhnosti-ta-prozorosti-miscevogo
17.Запорожская область оказалась лидером в рейтинге финансового здоровья
регионов
http://akzent.zp.ua/zaporozhskaya-oblast-okazalas-liderom-v-rejtinge-finansovogozdorovya-regionov/
18. Наш город — первый в рейтинге финансово здоровых муниципалитетов
http://znakachestva.ua/news/ekonomika/5270-nash-gorod-pervyy-v-reytingefinansovo-zdorovyh-municipalitetov.html
19. Эксперты МЦПИ оценили финансовое здоровье и конкурентоспособность
регионов Украины
http://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2017-03-02/ekspertyi-mtspiotsenili-finansovoe-zdorove-i-konkurentosposobnost-regionov-ukrainyi/88575
20. Рейтинг финансового здоровья городов и регионов: где оказались Донетчина и
Луганщина?
http://dnews.dn.ua/news/585026
21.Кропивницький вже займає 37 місце по прозорості в Україні
https://novosti.kirovograd.ua/kropivnitskij-vzhe-zajmaye-37-mistse-po-prozorosti-vukrayini/

22. Рейтинг конкурентоспроможності регіонів: Львівщина – четверта

https://www.facebook.com/DepeconomyLODA/photos/pcb.906990842737667/906
990639404354/?type=3&theater

23.Составлен рейтинг финансового здоровья городов и регионов Украины
http://economy.apostrophe.ua/news/finansy-i-banki/2016-06-30/sostavlen-reytingfinansovogo-zdorovya-gorodov-i-regionov-ukrainyi/63912
24.Участь у круглому столі «Транспарентність, фінансове здоров’я та
конкурентоспроможність муніципалітетів»
http://finance.sumy.ua/2017/03/09/%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%83-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1
%82/
25. Рейтинг міст: як місцева влада витрачає кошти та де краще вести бізнес
http://apostrophe.ua/ua/article/politics/regional-policy/2017-03-02/reyting-gorodovkak-mestnaya-vlast-tratit-dengi-i-gde-luchshe-vsego-vesti-biznes/10666
26.ОПРИЛЮДНЕНО РЕЙТИНГ ПРОЗОРОСТІ, ФІНАНСОВОГО ЗДОРОВ’Я ТА
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МУНІЦИПАЛІТЕТІВ В УКРАЇНІ
http://nikorupciji.org/2017/03/31/oprylyudneno-rejtynh-prozorosti-finansovohozdorovya-ta-konkurentospromozhnosti-munitsypalitetiv-v-ukrajini/
27.Житомир з найгіршим фінансовим станом а область з найгіршим показником
конкурентоспроможності
http://zhitomir.email24.in.ua/article/57394/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC
%D0%B8%D1%80-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C---%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%96%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1
%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%
D1%96
28. ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ ОЧОЛЮЄ СПИСОК РЕЙТИНГУ ФІНАНСОВОГО ЗДОРОВ’Я
РЕГІОНІВ
http://8tv.com.ua/novosti/zaporizka-oblast-ocholyuye-spisok-reytingu-finansovogozdorov-ya-regioniv/

29.Запорожская область оказалась лидером в рейтинге финансового здоровья
регионов
http://www.poisk.zp.ua/community/2504%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1
%8F-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0
%BE-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
30.Суми – найпрозоріше серед 50 найбільших міст України
http://sumypost.com/sumynews/obwestvo/sumi_najprozor_she_sered_50_najb_l_shi
h_m_st_ukra_ni
31. Кропивницький вже займає 37 місце по прозорозі в Україні
http://ukrmedia.center/articles/kropivnickij_vzhe_zajmaye_37_misce_po_prozorozi
_v_ukrayini-157310.html
32. Житомир с худшим финансовым состоянием, а область - с наихудшим
показателем конкурентоспособности
http://topnews.zt.ua/economy/2017/03/06/70553.html
33.Бровари пасуть задніх у рейтингу прозорості найбільших міст України
http://brovary.pravo-znaty.org.ua/brovary-pasut-zadnih-u-rejtyngu-prozorostinajbilshyh-mist-ukrayiny/
34. Дніпро стало одним із лідерів серед українських міст за економічними
показниками
http://dniprograd.org/2017/04/01/dnipro-stalo-odnim-iz-lideriv-sered-ukrainskikh-mist-za-ekonomichnimipokaznikami_55434#sthash.WX8AMvhJ.dpuf

35. Дніпро стало одним із лідерів серед українських міст за економічними показниками
http://dneprcity.net/dnepr/dnipro-stalo-odnim-iz-lideriv-sered-ukra%D1%97nskix-mist-zaekonomichnimi-pokaznikami/

Прозорість Бюджету Хмельницького
36. http://news.tv7plus.com/tv7_novini/byudzhet-hmelnitskogo-sklali-nayprozorishe-vukrayini/
37. Бюджет Хмельницького склали найпрозоріше в Україні
http://www.0382.ua/news/1587045

38. Рейтинг прозорості й конкурентоспроможності міст: на якому місці Чернівці

http://acc.cv.ua/chernivtsi/20798-rejting-prozorosti-j-konkurentospromozhnosti-mistna-yakomu-mistsi-chernivtsi

39. Рейтинг городов: как местная власть тратит деньги и где лучше всего вести
бизнес/В Киеве представили три онлайн-платформы с анализом финансового
климата, бюджетов регионов и транспарентности городов
http://kvedomosti.com/935473-reyting-gorodov-kak-mestnaya-vlast-tratit-dengi-i-gdeluchshe-vsego-vesti-biznes-v-kieve-predstavyat-tri-onlayn-platformy-s-analizomfinansovogo-klimata-byudzhetov-regionov-i-transparentnosti-gorodov.html
40. Назван самый конкурентоспособный регион Украины
http://hronika.info/obwestvo/218881-nazvan-samyy-konkurentosposobnyy-regionukrainy.html
41. Назван самый конкурентоспособный регион Украины
http://kievnews.net/ukraine/nazvan-samyj-konkurentosposobnyj-region-ukrainy/
42. Эксперты определили рейтинг прозрачности и конкурентоспособности городов
Украины
http://ru.redtram.com/news/politics/157129327/
43. Назван самый конкурентоспособный регион Украины
http://dneprcity.net/ukraine/nazvan-samyj-konkurentosposobnyj-region-ukrainy/
44. Город Сумы: прозрачный, но некомфортный?
http://www.shans.com.ua/?m=inews&nid=21255

45. Днепр стал одним из лидеров среди украинских городов по экономическим
показателям
http://dpchas.com.ua/ekonomika/dnepr-stal-odnim-iz-liderov-sredi-ukrainskih-gorodovpo-ekonomicheskim-pokazatelyam

46. Днепр попал в тройку лидеров среди городов с лучшим финансовым состоянием
http://dnpr.com.ua/content/dnepr-stal-odnim-iz-liderov-po-hudshim-ekonomicheskimpokazatelyam
47. РЕЙТИНГ ПРОЗРАЧНОСТИ ГОРОДОВ
http://gs.fm/opinion/20170402/3669472.html
48. Одесса признана наиболее финансово здоровым городом Украины
http://od-news.com/2017/03/17/odessa-priznana-naibolee-finansovo-zdorovym-gorodomukrainy/
49. Одесса признана наиболее финансово здоровым городом Украины
http://odessa.web2ua.com/odessa-priznana-naibolee-finansovo-zdorovym-gorodomukrainy-8767/
50. Одесса признана наиболее финансово здоровым городом Украины
http://www.od.com.ua/news/2017/03/17/%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D
0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7/

