Пропозиції щодо внесення змін до Положення проведення
конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці»
1. Територія конкурсу змінюється з «міста Вінниці» на «Вінницьку міську
об’єднану територіальну громаду».
2. До основних термінів, які вживаються в даному Положенні, додано:
Партнер проекту, Учасник голосування. (Розділ 1 абзаци 6, 12)
3. В рамках інформаційної кампанії пропонується відзначати авторів кращих
проектів – переможців та партнерів проектів. (Розділ 3 пункт 5)
4. Додано норму щодо участі партнера у співфінансуванні проекту (Розділ 4
пункт 6.12)
5. Пропонується додати норму про те, що зміни до проекту можуть вноситися
зміни тільки за погодженням з автором або з уповноваженою ним особою.
(Розділ 5 пункт 6).
6. Пропонується надати можливість авторам публічно презентувати свій
проект на «Ярмарку проектів». (Розділ 5 пункт 8)
7. Пропонується внести процедуру оскарження автором негативної оцінки
проекту Експертною групою. (Розділ 5 пункт 12)
8. Пропонується визначати переможців по рейтинговому принципу. (Розділ 6
пункт 11)
9. Пропонується впровадити додаткові преференції (бали) для проектів, на
реалізацію яких планується залучати кошти партнера (-ів). (Розділ 6 пункт
12)
10. Пропонується обмежити кількість проектів-переможців до двох (одного
великого та одного малого), які можуть бути реалізовані на території
ВМОТГ за одним поштовим індексом. (Розділ 6 пункт 13)
11. Пропонується до Положення додати розділ 7 «Етика та конфлікт інтересів
в конкурсі «Бюджет громадських ініціатив».
12. Пропонується надати можливість авторам та партнерам, внесок яких
складає більше 30%, брати участь в реалізації проектів. (Розділ 8 пункт 4)
13. У зв`язку з неможливістю реалізувати проект-переможець протягом
бюджетного року, пропонується надати Координаційної раді прийняти
рішення щодо продовження реалізації проекту на наступний рік в межах
виділених коштів на реалізацію проекту. (Розділ 8 пункт 7)
14. Пропонується додати перелік складових до змісту звіту щодо стану
реалізації проекту-переможця. (Розділ 8 пункт 8)
15. До завдань Координаційної ради пропонується додати:
 повноваження розглядати скарги щодо можливого порушення етичних
правил учасниками конкурсу та приймати рішення щодо застосування до
порушників заходів впливу за порушення етичних правил учасниками

конкурсу, а також приймати рішення щодо продовження реалізації
проектів–переможців в наступному році. (п.2.1 Положення про
Координаційну раду конкурсу)
16. Пропонується включити до складу Координаційної ради представників
громадськості - авторів проектів-переможців конкурсу «Бюджет
громадських ініціатив». За потреби, до Координаційної ради можуть
бути долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери
реалізації поданих на розгляд проектів. (п.4.1 Положення про
Координаційну раду конкурсу)
17. Пропонується до Форми проекту додати:
 категорії напрямку проекту,
 партнерів до опису проекту та обсяг їх внеску до його кошторису,
 яким чином забезпечується загальнодоступність проекту,
 до соціального зрізу інформацію: скільки раз брав участь у конкурсі,
джерело інформації про конкурс.
 вартість заходів конкурс/партнери
18. До Картки оцінки пропонується додати:
 назву проекту,
 дату його реєстрації,
 підтвердження партнерами свого внеску, який зазначений в гарантійних
листах,
 вартість інформаційного стенду для виконавців проекту.

