Media coverage
1. Кіровоградська, Харківська і Запорізька облради - лідери прозорості регіонів, найменш
прозорий - Чернігівський
http://ua.interfax.com.ua/news/general/431662.html
2. Центр перспективних досліджень назвав найвідкритіші облради
https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2254273-centr-perspektivnih-doslidzen-nazvavnajvidkritisi-oblradi.html
3. Эксперты назвали города с наилучшим финансовым состоянием
https://www.youtube.com/watch?v=TMta398kYI4
4. Запорожский областной совет вошел в тройку лидеров Украины в рейтинге открытости
регионов
https://tv5.zp.ua/news/zaporozhskij-oblastnoj-sovet-voshel-v-trojku-liderov-ukrainy-v-rejtingeotkrytosti-regionov/
5. Чернігівська облрада – остання у національному рейтингу прозорості
http://cntime.cn.ua/chas-analityka/item/19395chernihivskaoblradaostanniaunatsionalnomureitynhuprozorosti.html
6. Чернігівська облрада найменш прозора – дослідження
http://pik.cn.ua/29258/chernigivska-oblrada-naymensh-prozora-doslidzhennya
7. Кіровоградський, Харківський і Запорізька облради – лідери по прозорості регіонів
https://www.dt.ua/ECONOMICS/kirovogradskiy-harkivskiy-i-zaporizka-oblradi-lideri-poprozorosti-regioniv-246668_.html
8. Чернігівська область найбільш непрозора в країні
http://4ernigiv.info/ua/strichka/32389-cherngvska-oblast-nayblsh-neprozora-v-krayin.html
9. Запорізька обласна рада увійшла до «трійки» лідерів рейтингу прозорості регіонів
http://www.rada.zp.ua/content/zaporizka-oblasna-rada-uviyshla-do-triyky-lideriv-reytynguprozorosti-regioniv
10. Кіровоградська обласна рада серед лідерів рейтингу прозорості регіонів
http://kavyn.kr.ua/kirovogradska-oblasna-rada-sered-lideriv-reitingu-prozorosti-regioniv
11. Обласна рада робить все для відкритості і прозорості своєї діяльності - Олександр
Чорноіваненко
https://zlatopil.com.ua/politics/item/19990-oblasna-rada-robyt-vse-dlia-vidkrytosti-i-prozorostisvoiei-diialnosti-oleksandr-chornoivanenko
12. Кіровоградська обласна рада одна із найпрозоріших в Україні
https://gre4ka.info/suspilstvo/37243-kirovohradska-oblasna-rada-odna-iz-naiprozorishykh-v-ukrainiinfohrafika
13. Кірoвoградщина здoбула «зoлoтo» у найпрoзoрішoму рейтингу
http://akulamedia.com/kirovogradschina-zdobula-zoloto-u-naiprozorishomu-reitingu

14. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛРАДА СЛАБО РЕАГУЄ НА ЗВЕРНЕННЯ ГРОМАДЯН: РЕГІОН
ЗАЙНЯВ ОСТАННЮ ПОЗИЦІЮ В РЕЙТИНГУ ПРОЗОРОСТІ
http://val.ua/uk/95377.html
15. Найменш прозора серед 22 обласних рад - Чернігівська
http://monitor.cn.ua/ua/monitoring/55533
16. Названа область з найбільш корумпованими депутатами
http://vgoru.org/index.php/template/novini-ukrajini/item/19163-nazvana-oblast-z-naibilshkorumpovanymy-deputatamy
17. Кіровоградщина очолила рейтинг прозорості
http://dostyp.com.ua/novini/kirovoghradshchina-ocholila-rieitingh-prozorosti
18. Кіровоградська облрада серед лідерів прозорості регіонів
http://kirovograd24.com/shortly/2017/06/27/kirovogradska-oblrada-sered-lideriv-prozorostiregioniv.htm
19. Чернігівська облрада найменш прозора – дослідження
https://news.online.ua/chernihiv/270355753/chernigivska-oblrada-naymensh-prozora-doslidzhennya/
20. Составлен рейтинг прозрачности регионов Украины: появилась инфографика
apostrophe.ua/news/politics/regional-policy/2017-06-27/sostavlen-reyting-prozrachnosti-regionovukrainyi-poyavilas-infografika/99966
21. Кіровоградська обласна рада серед лідерів рейтингу прозорості регіонів - дослідження
http://region.unn.ua/uk/news/125120-kirovogradska-oblasna-rada-sered-lideriv-reytingu-prozorostiregioniv-doslidzhennya
22. Буковина пасе задніх у рейтингу прозорості регіонів України
Джерело: http://acc.cv.ua/chernivtsi/23663-bukovina-pase-zadnikh-u-rejtingu-prozorosti-regionivukrajini
23. Презентація рейтингу прозорості регіонів України
http://telebudka.com.ua/ukrinform/392548-prezentacya-reytingu-prozorost-regonv-ukrayinivideo-novosti.html
24. Какие облсоветы самые прозрачные — рейтинг
Источник: https://delo.ua/ukraine/kakie-oblsovety-samye-prozrachnye-rejting-332209/ ©
delo.ua
25. Кіровоградська обласна рада серед лідерів рейтингу прозорості регіонів - дослідження
https://news.studport.rv.ua/news/kirovogradska-oblasna-rada-sered-lideriv-rejtinguprozorosti-regioniv-doslidzhennya?uid=8211
26. Запорожский облсовет в лидерах рейтинга прозрачности регионов
http://panoptikon.org/articles/94751-zaporozhskijj-oblsovet-v-liderakh-rejjtingaprozrachnosti.html
27. В рейтинге прозрачности регионов Запорожский облсовет вошел в тройку лидеров

http://1news.zp.ua/v-reytinge-prozrachnosti-regionov-zaporozhskiy-oblsovet-voshel-v-troykuliderov/
28. Херсонский облсовет эксперты назвали одним из самых закрытых в Украине
http://nikcenter.org/newsItem/37735
29. Херсонский облсовет - один из самых закрытых в Украине
http://pik.ua/news/url/hersonskij_oblsovet_odin_iz_samyh_zakrytyh_v_ukraine
30. Запорожский облсовет вошел в тройку лидеров в рейтинге прозрачности регионов
http://gazeta.zp.ua/news/zaporozhskij-oblsovet-voshel-v-trojku-liderov-v-rejtingeprozrachnosti-regionov
31. ЗАПОРОЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ВОШЕЛ В «ТРОЙКУ» ЛИДЕРОВ
РЕЙТИНГА ПРОЗРАЧНОСТИ РЕГИОНОВ
http://www.mayak.zp.ua/news-zaporozhye/10188-zaporozhskij-oblastnoj-sovet-voshel-vtrojku-liderov-rejtinga-prozrachnosti-regionov
32. Запорожский областной совет вместе с Кировоградским и Харьковским областными
советами — лидеры рейтинга прозрачности регионов
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporozhskiy-oblsovet-voshel-v-troyku-liderov-reytingaprozrachnosti-regionov.html
33. Черниговская область самая непрозрачная в стране
http://4ernigiv.info/strichka/32023-chernigovskaya-oblast-samaya-neprozrachnaya-vstrane.html
34. Кировоградский, Харьковский и Запорожский областные советы являются лидерами
рейтинга прозрачности регионов
http://zabor.zp.ua/www/node/51926
35. Кировоградский, Харьковский и Запорожский областные советы являются лидерами
рейтинга прозрачности регионов, а наименее прозрачным - Черниговский
http://news.join.ua/1228613-kirovogradskij-harkovskij-i-zaporozhskij-oblsovety-lideryprozrachnosti-regionov-naimenee-prozrachnyj-chernigovskij/
36. КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА РАДА СЕРЕД ЛІДЕРІВ РЕЙТИНГУ ПРОЗОРОСТІ РЕГІОНІВ –
ДОСЛІДЖЕННЯ
http://mykirov.com/kirovogradska-oblasna-rada-sered-lideriv-reytingu-prozorosti-regionivdoslidzhennya

37. Какие облсоветы самые прозрачные — рейтинг
http://gottstat.com/news/kakie-oblsovety-samye-prozrachnye-reyting-4109332.html
38. ХЕРСОНСКИЙ ОБЛСОВЕТ ВОШЕЛ В ЧИСЛО САМЫХ «НЕПРОЗРАЧНЫХ»
http://www.grivna.ks.ua/news/hersonskiy-oblsovet-voshel-v-chislo-samyh-neprozrachnyh
39. Буковина пасе задніх у рейтингу прозорості регіонів України
https://news.karpaty.rocks/chernivecka-oblast/chernivci/bukovina-pase-zadnih-u-reytinguprozorosti-regioniv-ukrayini
40. Кіровоградщина – один із лідерів рейтингу прозорості регіонів України

http://kavyn.kr.ua/kirovogradschina-odin-iz-lideriv-reitingu-prozorosti-regioniv-ukraini
41. Какие облсоветы самые прозрачные — рейтинг
http://zhevago.pricebuys.com.ua/2017/06/26/kakie-oblsovety-samy-e-prozrachny-e-rejting/
42. Какие облсоветы самые прозрачные — показатель
http://xn--4-wtbs.xn--p1ai/Kakie-oblsovety-samye-prozrachnye-pokazatel/
43. Кировоградский, Харьковский и Запорожский облсоветы – лидеры прозрачности
регионов, наименее прозрачный – Черниговский
http://www.theworldnews.net/ua-news/kirovogradskij-harkovskij-i-zaporozhskij-oblsovetylidery-prozrachnosti-regionov-naimenee-prozrachnyj-chernigovskij.html
44. Черниговская область самая непрозрачная в стране
https://strichka.com/article/65720471
45. Черниговская область самая непрозрачная в стране
https://www.0462.ua/news/1703558

