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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
(Партиципаторний бюджет)

Партиципаторний бюджет – це демократичний 
процес дискусії та прийняття рішень, в якому кожні 
мешканка і меш-
канець населеного 
пункту вирішує, в 
який спосіб витра-
чати частину муні-
ципального бюдже-
ту.

Найчастіше він твориться через використан-
ня таких знарядь, як визначення пріоритетів щодо 
муніципальних видатків самими членами спільноти, 
вибір бюджетних делегатів – репрезентантів місцевих 
спільнот, технічна підтримка з боку муніципальних 
радників, місцеві та регіональні збори з метою обго-
ворення та голосування пріоритетних видатків, а по-
тім втілення ідей, що мають безпосередній вплив на 
якість життя мешканців.

Дослідження, а та-
кож практика міст, які 
використовують цю фор-
му прямої демократії (де-
мократії прямої участі, 
демократії співучасті), 
вказують, що вона своїм 
наслідком має рівніший 
поділ публічних ресурсів, 
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вищу якість життя, більше задоволення з публічних 
послуг, більшу прозорість і вірогідність органів дер-
жавної влади, активнішу участь громадян у громадсь-
кому житті. 

У Європі проект підхопили деякі муніципалітети 
Франції, Італії, Німеччині, Іспанії та Великої Британії, 
зокрема, дільниці Берліна (Кройцберґ / Kreuzberg) і 
Лондона (Ледівелл / Ladywell). У Польщі від 2013 року 
інструмент партиципаторного бюджету використо-
вується у Кракові. Також партиципаторний бюджет є 
дуже популярним способом передання влади мешкан-
цям у містах Канади.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
або БЮДЖЕТ УЧАСТІ в УКРАЇНІ

Україна лише набуває 
практичні навички та знан-
ня щодо партиципаторного 
бюджетування. Навіть в зако-
нодавстві говориться тільки 
про «бюджет місцевого са-
моврядування», проте зовсім 

не про залучення громад до реалізації міських ініціа-
тив. Громадський бюджет запроваджений в Україні з 
2015 року. Фундація польсько-української співпраці 
ПАУСІ в рамках проекту «Партиципаторний бюджет – 
можливості для підвищення громадської активності і 
встановлення належного партнерства з органами вла-
ди» запропонувала Чернігові, Черкасам та Полтаві за-

ГРОМАДСЬКИЙ
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
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ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

ПІДЗВІТНІСТЬ
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провадити бюд-
жет участі. Ідея 
проекту поля-
гала в тому, аби 
три міста хоча б 
спробували мо-
дель громадсь-
кого бюджету. За останній час такий простий механізм 
впливу на владу здобув прихильність у багатьох мі-
стах України. Крім перших ініціаторів (Чернігів, Чер-
каси, Полтава, Луцьк), партиципаторний бюджет вже 
діє у 91 ОМС України. У Вінниці громадський бюджет 
стартував із затвердженням 25 грудня 2015 року Він-
ницькою міською радою «Положення про Бюджет гро-
мадських ініціатив м. Вінниці».

Згідно з дослідженням, що провів Центр розвитку 
інновацій НаУКМА в 2017 році, станом на 1 вересня 2017 
року громадський бюджет запроваджено у 91 органі 
місцевого самоврядування (ОМС) України - це 74 міста, 
15 об`єднаних територіальних громад (ОТГ), одна рай-
онна й одна обласна рада. Загальний розмір громад-
ського бюджету за 2015-2017 роки склав 684,7 млн. 
гривень, найменше виділили у Світловодську (50 тис. 
грн.), а найбільше - у Києві та Одесі (по 100 млн. грн.). 
Розмір громадського бюджету із розрахунку на душу 
населення складає від 136,1 грн. у Великосеверинівсь-
кій ОТГ до 1,07 грн. у Світловодську. У Києві ця цифра 
- 17 грн. у 2017 році, і 34 грн. у 2018-му. Проаналізував-
ши термінологію та дефініції громадського бюджету 
фахівці встановили, що є 15 варіацій назв та 24 варіації 
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д е ф і н і ц і й . 
Найпопуляр -
ніші - громад-
ський бюджет 
(26 ОМС) та 
громадський 
бюджет (бюд-

жет участі) (17 ОМС). Також зустрічаються такі термі-
ни, як бюджетування за участі громадськості, парти-
сипаторний бюджет. Найчастіше, зокрема, й у Києві, 
громадський бюджет визначають як процес взаємодії 
органів місцевого самоврядування з громадськістю, 
направлений на включення жителів, які постійно про-
живають у межах міста, до прийняття рішення щодо 
розподілу визначеної міською радою частини міського 
бюджету. Різними є правила щодо того, хто може бути 
автором проекту, хто може голосувати й сам формат 
голосування. Змішане голосування використовуєть-
ся у 65 ОМС, лише електронне у 5 ОМС, в тому числі 
Київ, Одеса, а паперове - 12 ОМС, в тому числі Бердичів, 
Тростянець. Як змінились міста України завдяки впро-
вадженню громадського бюджету? Велика кількість 
громадян відчула, що в них є право голосу не тільки 
у виборчий період. Завдяки бюджету участі багато 
активістів вирішили певні питання, які стосуються 
життєдіяльності міст. Завдяки громадському бюдже-
ту, мешканці дізнались, що не обов’язково бути депу-
татом, аби мати доступ до бюджетних коштів, та про 
те, що в майбутньому значна частка міських бюджетів 
може стати бюджетами громадськості.
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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ у ВІННИЦІ

Конкурс «Бюджет громадських ініціатив м. Вінни-
ці», який впроваджений згідно з першим пріоритетом 
«Формування сильної місцевої громади» Стратегії ро-
звитку міста «Вінниця-2020», втрете стартував у Він-
ниці у березні 2017 року. За результатами проведення 
двох конкурсів у 2016 році Вінницькою міською радою 
були внесені деякі зміни до Положення про конкурс, 
зокрема вирішено продовжити до 2,5 місяців експерт-
ну попередню оцінку проектів та організувати зустрічі 
авторів проектів з представниками Експертної групи. 
Такі зустрічі необхідні для доопрацювання проектів та 
корегування їх кошторисів з метою максимального на-
ближення до реальних заходів та витрат по проектам.

В першому півріччі 2016 року вінничани подали 
на І конкурс 197 проектів, Експертна група конкурсу 
запропонувала винести на голосування 80 проектів. 
Переможцями І конкурсу, в другому півріччі того ж 
року, стали 12 проектів на суму 6 млн. 39 тис. гривень. 

В ІІ півріччі 2016 року ініціативні мешканці пода-
ли на конкурс 97 проектів, на голосування було вине-
сено 59 проектів. Переможцями стали 12 проектів на 
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суму 5 млн. 964 тис. 
гривень.

Формат даного 
конкурсу унікаль-
ний тим, що меш-
канці міста безпосе-
редньо долучаються 
до розподілу коштів 
міського бюджету на 
реалізацію проектів у Вінниці. Наприклад: в минулому 
році за результатами ІІ конкурсу долю реалізації 6 ве-
ликих проектів на суму 4,9 млн. грн. вирішили 10 960 
мешканців міста, а 6 малих проектів на суму 1,12 млн. 
грн. – 8 327 вінничан. 

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 
09.03.2017р. за №549 «Про проведення конкурсу про-
ектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив м.Він-
ниці», для їх реалізації  в 2018 році» вирішено прове-
сти конкурс в 2017 році, затверджено Положення про 
Координаційну раду конкурсу, склад самої Координа-
ційної ради та склад Експертної групи для здійснення 
аналізу проектів, які пропонуються  до участі в конкур-
сі проектів. Кращі проекти, які отримають найбільшу 
підтримку вінничан, будуть реалізовані виконавчими 
органами міської ради у 2018 році. На реалізацію цих 
проектів було заплановано витратити  7 млн. гривень 
у співвідношенні 85% / 15% між великими та малими 
проектами. В 2017 році на загальноміський конкурс 
було подано 74 проектів, 35 проекти визначені такими, 
що не відповідають «Положенню про Бюджет громад-
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ських ініціатив м. Вінниці» та не допущені до голосу-
вання.  На загальноміське голосування запропоновано 
39 проектів на загальну суму 18 360 410 грн., з них: ве-
ликих - 20, малих - 19. 

Під час проведення ІІ-го конкурсу в 2016 році, 
в результаті маніпуляцій з системою голосування в 
електронному вигляді, було визнано недійсними 31% 
голосів (13 469 з 43 308 голосів). Тому, було вирішено 

Кількість поданих проектів для участі в конкурсі у 2016-2017 роках

Активність вінничан у голосуванні за проекти

Конкурс
Загальна
кількість
голосів

Голоси в 
електронному

варіанті

Голоси в 
паперовому

варіанті
І конкурс 
(І півріччя 2016р.) 14 347 9 843 4 504

ІІ конкурс
(ІІ півріччя 2016р.) 28 839 22 922 6 917

ІІІ конкурс 
(2017р.) 17 799 3 631 14 168
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в 2017 році для голо-
сування за проекти 
в електронному ви-
гляді залучити нову 
для Вінниці платфор-
му в мережі Інтернет 
- «Громадський бюд-
жет», яка розробле-
на фахівцями МБО 
«Фонд Східна Європа» в рамках реалізації проекту 
«Електронне урядування задля підзвітності влади та 
участі громади» у Вінницькій області.

 В даній системі ідентифікація мешканців відбува-
лась за допомогою ID - банкінгу або Електронно-циф-
рового підпису.

Оскільки не всі мешканці користуються зазначе-
ними видами електронних послуг, було прийнято рі-
шення організувати пункти для голосування у 14 місь-
ких бібліотеках та у 4 Прозорих офісах.

 В період з 01 по 10 жовтня 2017 року в рамках 
конкурсу мешканці міста Вінниці приймали участь у 
загальноміському голосуванні.  

Мешканцями міста 
Вінниці в «Прозорих офі-
сах», бібліотеках міста та 
на сайті конкурсу було від-
дано 19174 голосів вінни-
чан: голоси в кількості 10 
530 – за великі проекти та  
8 644 – за малі проекти, з 
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яких 15 543 – голосування в 
паперовому вигляді (81%), 
3 631 – голосування в елек-
тронному варіанті (19%).

Координаційна рада 
конкурсу визначила недійс-
ними 1375 голосів: за великі 
проекти – 746, за малі проекти – 629 голосів та затвер-
дила підсумкові результати голосування: визначити 
дійсними 17 799 голосів вінничан, з яких, за великі 
проекти – 9 784 голосів, за малі – 8 015. Переможцями 
стали 13 проектів на суму 6 млн. 614 тис. гривень.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО 
БЮДЖЕТУ у ВІННИЦІ

В рамках проекту «Активізація громадського бюд-
жету у місті Вінниця» громадською організацією «Кре-
до. Розвиток. Поділля» за сприянням департаменту 
правової політики та якості Вінницької міської ради, 
було проведено анкетування громадян з метою до-
слідження думки учасників конкурсу, щодо якості про-
ведення конкурсу у 2017 році.

У вересні – жовтні 2017 року проведено анкету-
вання учасників конкурсу. Були розроблені два варіан-
ти анкет: для авторів проектів і авторських колективів 
та для мешканців, які прийняли участь в голосуванні, 
інших зацікавлених осіб. Анкети для мешканців міста 
заповнювалися в електронному та паперовому варіан-
тах, електронний варіант розміщувався на офіційно-
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му сайті конкурсу, паперовий варіант всі бажаючі 
мали змогу заповнити в пунктах для голосування, на 
агітаційних майданчиках, а також у учасників групи 
дослідження. Автори проектів відповідали на запитан-
ня в електронному вигляді або в телефонному режимі. 
В анкетуванні взяли участь 35 авторів проектів та 842 
мешканця міста. Метою анкетування авторів проектів 
було визначити, на скільки умови конкурсу зручні для 
його учасників та що потрібно змінити або посилити 
для залучення більшої кількості ініціативних грома-
дян до подання проектів.

Анкетування авторів проектів

Переважна більшість авторів проектів має вік від 21 до 40 
років, ні одного автора у віці до 20 років та понад 60 серед ре-
спондентів не було.
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Більшість авторів проектів – чоловіки.

Переважна більшість авторів працюють та сплачують по-
датки до бюджету.
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Для всіх авторів проектів зрозуміли правила участі у кон-
курсі.

Більше половини авторів не вважають, що потрібно збіль-
шувати кількість проектів, за які мають право проголосувати 
мешканці міста.
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Біля двох третин авторів не вважають за потрібне збіль-
шувати норму щодо кількості поданих проектів від одного ав-
тора або групи авторів.

Три чверті авторів не вважають за потрібне знижувати вік 
авторів проектів до 14 років.
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Більше половини авторів вважають, що 18 пунктів у місті 
достатня кількість місць для голосування.

71,4% авторів потребують допомоги зі сторони міської 
влади у вигляді розміщення порадника на сайті конкурсу та 
організації зустрічі з профільними спеціалістами, п`ята части-
на пропонує провести навчальний семінар з питань написання 
проекту.
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Представники Експертної групи під час попередньої оцін-
ки контактували з 63 авторами проектів з 74 поданих на кон-
курс.

82,5% авторів згодні з внесенням змін до проектів Екс-
пертною групою.
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Дев`ять з десяті авторів вважають за потрібне внесення в 
картку оцінки проекту норми, щодо обов`язкового погодження 
з авторами змін до проекту або повідомлення про відхилення 
проекту, у зв`язку з його невідповідністю умовам конкурсу.

Максимальний обсяг фінансування великих та малих про-
ектів у 1 млн.грн. та 200 тис. грн. відповідно влаштовують 85,3 
% авторів в 2017 році.
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Понад три чверті авторів вважають за потрібне надавати 
зауваження, з наступним розміщенням на сайті, до попередньої 
оцінки та висновків Експертної групи.

В цілому, думка авторів проектів щодо потреби удоскона-
лення процедури проведення конкурсу, поділилася на три май-
же рівні групи.
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Анкетування мешканців міста
В анкетуванні взяли участь в два рази більше жінок, ніж 

чоловіків.

В анкетуванні та голосуванні  рівномірно прийняли участь 
всі вікові категорії населення міста (в ІІ конкурсі 55,4% голосу-
вала молоді до 30 років).
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Більшість учасників анкетування та голосування – працю-
ючі мешканці.

Переважна більшість мешканців вважають за потрібне 
продовжувати конкурс проектів.
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Більшість опитуваних не бачать необхідності збільшувати 
кількість проектів, за які має право проголосувати один мешка-
нець.

Більшість респондентів не вважають необхідним збіль-
шувати кількість проектів, які має право подати один автор на 
конкурс.
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Більшість мешканців не бачать необхідним понижувати 
вік автора проекту з 16 до 14 років.

Також, більшість мешканців не бачать необхідним пони-
жувати вік учасника голосування з 16 до 14 років.
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Майже три чверті респондентів задоволені кількістю пун-
ктів для голосування.

В цілому, думка мешканців щодо потреби удосконалення 
процедури проведення конкурсу, поділилася на три майже рівні 
групи.  
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Отже, за результатами анкетування ми можемо 
зробити наступні висновки:

1. Переважна більшість мешканців Вінниці вважа-
ють за потрібне продовжувати конкурс проектів «Бюд-
жет громадських ініціатив м. Вінниці».

2. У відмінності з ІІ конкурсом в 2016 році в ІІІ кон-
курсі у 2017 році прийняли участь всі вікові категорії 
населення, але ні одного автора у віці до 20 та понад 60 
років серед учасників «Бюджету громадських ініціатив 
м.Вінниці» не було.

3. На даний час більшість мешканців не вважають 
за потрібне долучити підлітків у віці з 14 до 16 років 
до учасників конкурсу та до осіб, які мають право го-
лосувати за проекти «Бюджету громадських ініціа-
тив м.Вінниці». Але третина опитуваних допускають 
участь молоді такій віковий категорії у конкурсі.

4. Автори проектів потребують допомоги зі сторо-
ни міської влади у вигляді розміщення порадника на 
сайті конкурсу та організації зустрічей з профільними 
спеціалістами, п`ята частина пропонує провести на-
вчальний семінар з питань правил написання проек-
тів.
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5. Під час проведення Експертною групою по-
передньої оцінки проектів автори вважають за потріб-
не обов`язкову норму, щодо погодження з ними змін 
до проекту або рекомендацій про відхилення проек-
ту, з відповідною позначкою в картки оцінки проекту. 
Зробити можливим апеляцію відхилених проектів. 

6. 56,6% опитуваних не бачать необхідності змі-
нювати норму щодо двох проектів, за які має право 
проголосувати один мешканець. Інша частина респон-
дентів вважають за необхідне змінити дану норму і на-
дати право голосувати за 3-5 проектів. Але, як показує 
досвід інших міст, для мінімізації ризиків від конфлік-
ту інтересів та впливу, так званого, «адміністративно-
го ресурсу» на результат конкурсу, організатори гро-
мадського бюджету надають можливість мешканцям 
голосувати за 4-5 проектів.

7. Майже три чверті респондентів задоволені кіль-
кістю пунктів для голосування, але в анкетах зазна-
чили, що не вистачало місць для голосування в райо-
нах:   

• Старе місто 
•Агрономічний 
   Університет
• Поділля 
• вул. Зулинського 
• ринок «Урожай»
• у відділеннях Укр. пошти
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Мешканцями надані наступні пропозиції щодо 
удосконалення процесу проведення конкурсу 
«Бюджет громадських ініціатив м.Вінниці»:

• Спростити процедуру електронного голосуван-
ня. Удосконалити онлайн голосування, а саме 
зробити авторизацію через Facebook чи е-mail;

• Збільшити кількість зовнішньої реклами та ін-
формувати про конкурс в ЗМІ, прописати в ре-
кламі основні умови конкурсу;

• Додати в Положення про конкурс норму щодо 
врахування конфлікту інтересів та зняття з го-
лосування проектів, за які примушують голосу-
вати керівники комунальних закладів, установ 
та підприємств.

• Зробити обов`язкову норму щодо проведення 
навчальних семінарів з написання подібних про-
ектів;

• Визначити категорії проектів: - екологія -куль-
тура -та інші;

• З метою залучення більшої кількості громадян 
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збільшити термін голосування від 15 днів до 
місяця;

• Зробити можливість голосувати за когось за 
його паспортом при наявності доручення;

• Зробити рекламу проектів на телебаченні;
• Надати авторам ресурси на рекламу проектів, які 

пройшли експертизу;
• Для вчасного корегування проектів та апеляції 

відхилених проектів, завчасно оприлюднювати 
рішення Експертної групи.

Рекомендації щодо удосконалення конкурсу 
«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці».

Враховуючі результати конкурсів у Вінниці та 
кращі практики проведення Громадського бюджету в 
інших містах України, з метою удосконалення процеду-
ри та залучення більшої кількості вінничан до участі в 
загальноміському конкурсі проектів пропонується ор-
ганізаторам конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 
м. Вінниці» розглянути наступні пропозиції:

1. Поділи-
ти проекти на 
категорії та 
зробити для ко-
ристувача мож-
ливість пошуку 
по категоріям 
на сайті кон-
курсу. Проекти 
можуть групу-
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ватись по галузям міста, по обсягу фінансування та по 
районах реалізації у місті.

2. З метою надання можливості авторам доопра-
цювати відхилені експертами для голосування проек-
ти, зробити прозору поетапну попередню експертну 
оцінку проектів з відображенням на сайті конкурсу;

3. Зробити громадську раду конкурсу з представ-
ників громадських об`єднань та експертів у даній га-
лузі. Основні функції такого консультативно-дорадчо-
го органу: надавати громадську оцінку етапам та якості 
проведення конкурсу, розробляти рекомендації щодо 
внесення змін до його умов, визначати можливість 
реалізації та рівень важливості запропонованих про-
ектів для розвитку міста (у разі їх недопущення до 
голосування експертною групою). В кожному україн-
ському місті є свої традиції та особливості у взаємовід-
носинах між містянами та муніципалітетом, так і спец-
ифіка міста Вінниці внесла деякі обмеження в умови 
конкурсу та виключила з учасників проекти, які реалі-
зуються на прибудинкових 
територіях, на територіях 
та приміщеннях не кому-
нальної форми власності, 
які передбачають виключ-
но придбання обладнання, 
носять комерційний харак-
тер та які не відповідають 
іншим умовам діючого По-
ложення про конкурс. Але, 
такі проекти можуть бути 
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корисні для міста та можуть бути виконані, у т.ч. 
на умовах співфінансування та залучення ресурсів з 
інших джерел, і їх реалізація позитивно вплине на ро-
звиток міста та виконання Стратегії розвитку міста 
«Вінниця-2020». Позитивний досвід у формуванні та 
роботи такої громадської ради (громадської бюджет-
ної комісії), процедуру апеляції проектів мають Київ, 
Черкаси та інші міста України. 

4. Не варто забувати про те, що сьогодні міські 
бюджети і бюджети участі у своєму переважному об-
сязі орієнтовані на «проїдання». Фінансуються проек-
ти, які не дозволяють мультиплікувати, примножувати 
гроші громади. Пропонується переглянути та змінити 
норму конкурсу щодо заборони фінансувати проекти 
комерційного характеру, адже проекти які спрямовані 
на енергозбереження (заощадження бюджетних ко-
штів) вітаються для участі в конкурсі.

5. Провести тематичні навчальні семінари для ав-
торів та ініціативних груп, розробити порадник для 
авторів щодо розробки проекту, а також забезпечити 

виготовлення порадника 
в паперовому вигляді та 
розмістити його електро-
ну версію на сайті конкур-
су; 

6. З метою прозорості 
процедури голосування в 
паперовому вигляді долу-
чити до прийому бланків 
в пунктах для голосуван-
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ня представників громадської ради конкурсу; 
7. Додати до Положення про конкурс норму щодо 

врахування конфлікту інтересів зацікавлених в реалі-
зації проекту осіб, які мають можливість впливати на 
хід голосування або на результати конкурсу (з можли-
вим зняттям з голосування проектів, за які примушу-
ють голосувати зацікавлені керівники комунальних 
закладів, установ, підприємств або інших організацій, з 
фіксацією фактів такого впливу на результати конкур-
су). Одною із розповсюд-
жених форм мінімізації 
ризиків від конфлікту 
інтересів та впливу «ад-
міністративного ресурсу» 
на результати громадсь-
кого бюджету є надання 
можливості мешканцям 
голосувати за 3 - 5 проек-
тів в рамках одного кон-
курсу;

8. З метою більш досконалого доопрацювання 
проекту внести зміни до процедури попередньої оцін-
ки проекту: на стадії оцінки проекту визначити про-
фільний виконавчий орган міської ради, який буде ви-
конавцем проекту у разі його перемоги в конкурсі;

9. Додати уніфіковану процедуру звітності щодо 
виконання проекту з відображенням стану його реалі-
зації на сайті конкурсу; 

10. Під час проведення інформаційно-рекламної 
кампанії розглянути можливість долучення до популя-
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ризації конкурсу приватних засобів масової інфор-
мації: газет, радіокомпаній, які віщають у  FM діапазоні, 
та соцмереж. Виготовити та забезпечити інформацій-
но-консультаційні пункти та пункти для голосування 
збірником проектів в паперовому вигляді, який буде 
містити короткий опис та графічні матеріали по кож-
ному проекту.

11. Враховуючи, що кількість проектів, які вино-
сяться на голосування обчислюється кількома десят-
ками та те, що практично неможливо розмістити їх на 
одній сторінці сайту конкурсу або всі на перших шпаль-
тах довіднику в паперовому вигляді, пропонується в 
процедуру конкурсу впровадити жеребкування щодо 
визначення порядкового номера проекту у реєстрі 
проектів, які допускаються до голосування.

12. За результатами проведення трьох конкурсів 
у Вінниці спостерігається, що ті мікрорайони міста, в 
яких населення значно перевищує кількість мешкан-
ців ніж у інших мікрорайонах, мають більше шансів 
здобути перемогу проектам, які пропонуються для 
реалізації на своїх територіях. Для забезпечення рів-
них умов для проектів - учасників конкурсу, при підра-
хунку голосів пропонується впровадити коефіцієнти 
вирівнювання або поділити обсяг фінансування на 
реалізацію малих (локальних) проектів відповідно до 
кількості населення в мікрорайонах.
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