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ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (Партиципаторний бюджет)
Реформа децентралізації, яка швидкими темпами відбувається в 

Україні, виявила нові тенденції, які виникли в процесі формування і 
функціонування новоутворених об’єднаних громад. Стає дедалі зро-
зумілішим, що їх успішний розвиток неможливий без залучення до вирі-
шення проблем якомога більш широких верств населення. В зв’язку з 
цим, надзвичайно важливим виглядає застосування методів прямої або 
– партиципативної демократії при стратегічному плануванні та у повся-
кденному житті об’єднаних громад. Одним з найефективніших способів 
залучення громадськості до вирішення проблем громади є громадський 
або партиципаторний бюджет (бюджет участі). На жаль, новоутворені 
громади лише розпочали створювати нормативну базу для реалізації 
партиципативних форм діяльності. Надзвичайно важливим є досвід ве-
ликих міст, які вже кілька років активно використовують згадані методи 
при вирішенні найрізноманітніших проблем. Саме тому ми вирішили 
проаналізувати положення про громадські бюджети обласних центрів 
України, щоб визначити ключові тенденції використання цього механіз-
му прямої демократії.

Бюджет участі – це демократичний процес, який надає можливість 
кожному громадянину брати участь в розподілі коштів місцевого бюд-
жету шляхом створення проектів направлених на покращення жит-
тєдіяльності міста та/або голосування за них. Член територіальної гро-
мади міста може подати відповідний проект, брати участь в конкурсі, 
отримати найбільшу кількість голосів, проконтролювати включення ко-
штів на реалізацію проекту до міського бюджету і спостерігати за тим, як 
його проект реалізується. 

Вперше Бюджет участі було 
реалізовано у бразильському 
місті Порту-Алегрі, коли у 80-х 
роках минулого століття на 
зміну військовій диктатурі прий-
шла ліва Робітнича партія. Саме 
з приходом до влади цієї партії 
1989 року, був впроваджений 
перший в світі Бюджет участі. 
В Україні цей спосіб участі гро-
мадськості у життєдіяльності міста що дістав назву “партиципаторного” 
або “громадського” бюджету. Підкреслимо, що власне прийняттю Бюд-
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жету участі передували інші способи прямої демократії – збори грома-
дян за місцем проживання та інститут громадських ініціатив, які сьогод-
ні є окремими формами партиципативної демократії. Починалося все із 
зібрань мешканців мікрорайонів, учасники яких обговорювали пробле-
ми, які їх турбують, і визначали способи їх вирішення. Збори обирали 
ініціативну групу, що контролювала процес вирішення проблем. Голо-
сування проводилося із дотриманням доволі складних математичних 
формул, застосування яких забезпечувало перемогу тим мікрорайонам, 
які при меншій кількості мешканців, але при більш активній участі у 
голосуванні, отримували більше коштів, ніж великі мікрорайони з па-
сивними жителями. Зауважимо, що Бюджет участі запроваджувався не 
лише для того, аби активізувати мешканців міста. Він був складовою ком-
плексної програми, яка передбачала лібералізацію способів управління 
містом. Таким чином, через Бюджет участі було реалізовано концепцію 
лібералізації та концепцію прямої демократії в управлінні містом. Ре-
зультати створення партиципаторного бюджету виявилися дуже вдали-
ми, було здійснено безліч проектів з подачі води, електрики та інших 
послуг мікрорайонам міста, що їх потребували. Після майже 30 років 
функціонування громадського бюджету, інфраструктура міста і рівень 
забезпечення городян комунальними послугами дозволяють віднести 
Порту-Алегрі до кращих міст не лише у Бразилії, але і в Південній Аме-
риці в цілому. 

В основі процесу реалізації 
Громадського бюджету лежить 
розподіл певної частки коштів 
бюджету міста безпосередньо 
мешканцями мікрорайонів, від-
повідно до їх потреб. Думка 
мешканців є обов’язковою для 
врахування. Бюджет має цикліч-
ний характер, тобто проекти 
розраховані на впровадження 

протягом одного року, і процедура повторюється щороку. Такий підхід 
призводить до того, що самі жителі направляють кошти з бюджету на 
вирішення найбільш актуальних для них проблем, закриваючи «прога-
лини», які може не бачити, або не помічати місцева влада.

Ще одною з непересічних властивостей Громадського бюджету є те, 
що він може бути запроваджений у будь-якій установі і на будь-якому 
рівні – від міста та мікрорайону до школи, будинку культури тощо.
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СВІТОВА ПРАКТИКА
Сьогодні важко назвати точну кількість міст, які використовують 

Громадський бюджет у своїй життєдіяльності. За попередньою оцін-
кою співробітника Світового банку Тяго Пейшото, ця цифра сягає понад 
півтори тисячі міст світу.

Так, наприклад, у Парижі партиципаторний бюджет становить 5% 
міського бюджету і дорівнює приблизно 100 млн. євро. Голосування 
проводиться як в письмовій, так і в електронній формі. Якщо 2014 року 
надійшло лише 15 пропозицій, за які проголосували понад 40 000 лю-
дей, то вже наступного року парижани запропонували понад 5000 ідей. 
В 2016 році частку Бюджету участі Парижу виділили виключно для най-
менш успішних районів. Ще одну частку було направлено на молодіжні 
та освітні проекти, аби школярі самі визначили голосуванням, як ці гро-
ші витратити. Діти могли заохочувати до участі свої родини. В результаті, 
у жовтні 2016 року понад 158 000 мешканців Парижу вирішили долю 100 
млн євро, що на 39 % перевищило цифри попереднього року.

В Нью-Йорку 2015 року Бюджет участі скла-
дав 0,06% від бюджету міста, що дорівнювало 
31 млн доларів. До 2017 року голосування 
проводилося лише в друкованому вигляді. На-
весні 2017 року за проекти Громадського бюд-
жету вартістю 40 мільйонів доларів проголо-
сувало понад 102 800 ньюйорківців, близько 
третини з них скористалися новою системою 
он-лайн голосування. Процедура голосування 
тут має свої особливості. В основі процесу – 

виборність делегатів, які представляють проекти, та їх публічне обгово-
рення. Крім того, голосування проводиться окремо в кожному районі. 

В Кьольні (Німеччина) Бюджет участі реалізується з 2007 року. Вже 
в перший рік роботи, в процесі взяли участь 11 000 мешканців. За під-
сумками он-лайн голосування відібрано 300 проектів. Бюджет участі на-
ступного року склав 311 мільйонів з 4 мільярдів євро загального бюд-
жету. Остаточне рішення щодо реалізації проектів приймає Міська рада. 
Громадяни, у яких немає доступу до інтернету, можуть подавати проек-
ти письмово. 

В Португалії 2017 року вперше бюджет участі перенесли на загально-
державний рівень. Відтак, на реалізацію проектів виділили 3 млн. євро. 
Вартість одного проекту не повинна перевищувати 200 тис. євро. Бюд-
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жет у 3 млн. євро поділений на рівні суми по 375 тисяч на кожну з вось-
ми груп. Це проекти загальнодержавного рівня, п’ять груп регіональних 
проектів материкової Португалії, група проектів в автономному регіоні 
Азорські острови та проекти, пов’язані з регіоном Мадей ра.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ або БЮДЖЕТ УЧАСТІ в УКРАЇНІ
Загальноукраїнська практика партиципаторного бюджету.

В Україні партиципаторний бюджет активно впроваджується в понад 
100 містах і об’єднаних територіальних громадах, 23 з яких – обласні 
центри. За даними Польсько-української фундації співпраці ПАУСІ, в мі-
стах України 2016 року в конкурсах проектів взяли участь понад 381 тис. 
мешканців, 2017 року до голосування за проекти долучились близько 

700 тис. осіб. В 2016 році на ре-
алізацію громадського бюдже-
ту виділено 272 млн. гривень, в 
2017 – 481 млн. гривень. 

Нормативні акти, що регла-
ментують реалізацію Бюдже-
ту участі у різних містах та ОТГ 
відрізняються навіть назвами: 
«Положення про громадський 

бюджет міста Києва», «Положення про партиципаторне бюджетуван-
ня (бюджет участі) у м. Дніпрі», «Положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) Овруцької ОТГ» тощо. Але усі вони мають спільні риси, 
що визначаються, як чинним законодавством, так і досвідом прийняття 
і вдосконалення відповідних документів містами-піонерами цього про-
цесу у попередні роки. 

У більшості випадків це положення, які встановлюють процеду-
ри реалізації бюджету участі. Зазвичай фінансування в таких випадках 
розподіляється з бюджету міста щороку. Але є випадки, хоча й пооди-
нокі, коли реалізація бюджету участі регулюється цільовою строковою 
програмою – як це практикується у Дніпрі, Харкові, Полтаві, Сєвєро-
донецьку та Черкасах. В таких містах існує певний ризик, що термін дії 
програми після її завершення не буде подовжено і, відповідно, не буде 
забезпечено подальшу реалізацію бюджету участі. 

В більшості випадків сума бюджету участі становить до 1% від до-
ходів бюджету міста в поточному році. У Києві та Дніпрі допускається 
можливість співфінансування проекту, якщо його вартість виходить за 
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граничні межі визначеної відповідним Положенням. Однак автор має 
визначити окремо заходи проекту, які будуть реалізовуватись за раху-
нок коштів бюджету міста. 

В більшості міст є поділ про-
ектів на великі та малі. При цьо-
му на один малий проект ви-
діляється в середньому 200-250 
тис. грн, а на великі – від 250 тис. 
грн. до 1,5 млн. грн. Співвідно-
шення фінансування проектів в 
рамках одного бюджету стано-
вить 60% на малі і 40% – на ве-
ликі. Також у містах, де є поділ проектів на великі та малі, обов’язковим 
є збір підписів мешканців міста на підтримку проекту – 10-25 підписів 
за малий проект і 10-50 підписів за великий. Зазначимо, що в Одесі та 
Харкові для того, аби проект взяв участь у голосуванні, необхідно зібра-
ти 50 підписів. Доволі показовим в цьому плані є Київ, де для проектів 
необхідно набрати 100 голосів за кожні 100 тисяч гривень його вартості 
до 500 тисяч гривень і додатково 50 голосів за кожні наступні 100 тисяч 
гривень його кошторису.

Більшість міст визначили для авторів проектів та тих, хто має право 
голосувати, віковий ценз у 16 років та при умові наявності реєстрації 
проживання у місті. Лише у 8 обласних центрах вік голосуючого ста-
новить від 18 років (Одеса, Дніпро, Житомир, Івано-Франківськ, Луцьк, 
Хмельницький, Харків та Черкаси). Найменший віковий ценз у Мико-
лаєві, де участь у партиципаторному бюджеті можуть взяти мешканці, 
які досягли 14 років. Низький віковий ценз допомагає залучити безпо-
середньо молодь до участі в житті міста. 

Доволі цікаву практику впровадили в Одесі та Харкові, де авторами 
проектів можуть виступати громадські організації та суб’єкти господа-
рювання. При чому у Харкові для громадських організацій встановили 
квоту у 40%. Цей, в цілому позитивний підхід, на практиці призводить 
до того, що в розподілі Громадського бюджету беруть участь політич-
ні партії, комунальні підприємства, установи та заклади, які напряму 
фінансуються з місцевого бюджету, що суперечить самому принципу 
партиципаторного бюджету – делегувати громадянам частину влади. 

Що ж стосується термінів голосування, то вони різняться, у більшості 
випадків, від 10 до 15 днів. Найбільш довгий термін голосування встано-
вили в Харкові – 60 днів. А от визначення результатів займає скрізь від 
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двох до десяти робочих днів. Крім того, у всіх обласних містах, за виклю-
ченням Києва, голосування проводиться як в електронному, так і в пись-
мовому вигляді.

Регіональні особливості реалізації бюджету участі в містах України
Окремо можна визначити ряд міст, які мають свої унікальні особли-

вості. Так, наприклад, у Києві для того, щоб проект було допущено до 
голосування, необхідно провести публічне обговорення. 

В «Положенні про пар-
тиципаторне бюджетування 
(бюджет участі) у м. Дніпрі» 
чітко визначені сфери, в рам-
ках яких можливо подавати 
проекти: безпека та громад-
ський порядок, благоустрій та 
інфраструктура, енергозбере-

ження, культура та туризм, комунальне господарство, навколишнє се-
редовище, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, спорт та телеко-
мунікації, зв’язок та інформаційні технології. 

В Івано-Франківську – на початку календарного року є обов’язко-
вим проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку міста та 
визначення проблем – тематики проектів.

В Сумах визначено, що автори проектів можуть звертатися за кон-
сультацією стосовно визначення вартості проекту, заповнення форми 
проекту та з інших питань до відповідних виконавчих органів Сумської 
міської ради.

У 19 обласних центрах, від-
повідно до положень міських 
рад про бюджет участі, мешкан-
ці міст мають можливість прого-
лосувати як через електронну 
систему, так і в спеціальних пун-
ктах для голосування, заповнив-
ши відповідний бланк. 

Але в Одесі, Ужгороді та Лу-
цьку голосування проводиться 
винятково в електронній формі, що значно звужує коло потенційних 
учасників лише до активних користувачів Інтернету. У харків’ян проце-
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дура також винятково електронна, але вони мають вибір між голосуван-
ням через електронну систему або через термінал в ЦНАПі. 

Цікаво, що лише у трьох обласних центрах міська влада звернула ува-
гу на права соціально незахищених верств населення. У Вінниці та Ми-
колаєві мешканці міста, які внаслідок фізичних особливостей не мають 
можливості самостійно заповнити бланк для голосування або особисто 
проголосувати в пунктах для голосування, мають право скористатись 
допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати 
заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування 
довіреною особою, мають бути пред’явлені паспорт, відповідне посвід-
чення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування. А в Сєвєро-
донецьку право на участь у голосуванні та подачу проектів мають не 
лише зареєстровані у місті мешканці, а і внутрішньо переміщені особи.

Також, слід зазначити, що в містах, де є поділ проектів на великі та 
малі, мешканці можуть віддати свій голос за один великий та за один 
малий проекти. Однак, кияни мають право проголосувати за 5 проектів. 
Такий підхід характерний для міст, де немає поділу проектів на великі та 
малі, як-то в Одесі, Житомирі, Луцьку та Харкові. 

Херсон – останній обласний центр України, в якому наприкінці літа 
2018 року був запроваджений Бюджет участі.
Фінансування проектів громадського бюджету в обласних 
центрах України в 2018 році

№
з/п

Місто

Обсяг
фінансування 
громадського 
бюжету (план), 

млн. грн.

Обсяг ГБ 
на 1

мешканця, 
грн.

№ 
з/п

Місто

Обсяг
фінансування 
громадського 
бюжету (план), 

млн. грн.

Обсяг ГБ 
на 1

мешканця, 
грн.

1. Одеса 100,00 100,69 12. Херсон 10,00 (2019) 34,52

2. Київ 150,00 
(100,00 план)

52,01 13. Суми 9,00 33,99

3. Житомир 12,00 44,45 14. Ужгород 3,00 26,68

4. Тернопіль 10,00 43,44 15. Кропивницький 5,00 22,06

5. Полтава 11,00 41,34 16. Миколаїв 10,00 20,56

6. Рівне 10,00 40,99 17. Вінниця 7,00 18,88

7. Чернівці 10,00 38,12 18. Дніпро 15,00 15,52

8. Черкаси 10,00 35,83 19. Запоріжжя 10,00 13,39

9. Харків 50,00 35,24 20. Луцьк 2,50 11,68

10. Чернігів 10,00 34,99 21. Івано-
Франківськ

2,50 10,85

11. Львів 25,00 34,66 22. Хмельницький 2,00 7,53
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ПАРТИЦИПАТОРНИЙ БЮДЖЕТ У ВІННИЦІ
Конкурс «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» був запровадже-

ний у 2016 році відповідно до Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020», 

для реалізації першого пріоритету цієї Стратегії – «Формування силь-

ної місцевої громади». Вчетверте він стартував у Вінниці в березні 2018 

року. За результатами проведення трьох попередніх конкурсів, Вінни-

цькою міською радою були внесені деякі зміни до Положення про кон-

курс. Кількість проектів, за які має право проголосувати один мешка-

нець збільшилася з двох до чотирьох. Збільшений з 10 до 15 днів термін 

для голосування. Для авторів проектів з`явилася можливість самостій-

но розміщувати свої проекти та графічні матеріали для голосування на 

всеукраїнському сайті «Громадський бюджет».

Рішенням виконавчого комітету міської ради від 22.03.2018 р. №577 

«Про проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських 

ініціатив м.Вінниці», для їх реалізації в 2019 році» вирішено провести 

конкурс в 2018 році. Затверджено Положення про Координаційну раду 

конкурсу, склад самої Координаційної ради та склад Експертної групи 

для здійснення аналізу проектів. Кращі проекти, які отримають найбіль-

шу підтримку вінничан, будуть реалізовані виконавчими органами місь-

кої ради у 2019 році. 

Проекти на конкурс «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» по-

давалися громадянами України з 1 квітня до 15 травня 2018 року, від 

громадян надійшло 76 проектів, два із них – № 6 «Казки про Вінницьких 

Гномів» та № 34 «Кімната цілющого повітря» – зняті з участі у конкурсі за 

ініціативою авторів. Проект №49 «Стерилізація безпритульних тварин – 

основний метод контролю їх кількості» був об’єднаний з проектом № 60 
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«Безкоштовна стерилізація безпритульних тварин (кішок) на території 

міста Вінниця». До загальноміського голосування було запропоновано 

42 проекти, з них: 25 – великих та 17 – малих. За п’ять днів до початку 

голосування автором було зня-

то великий проект №46 «Водний 

ігровий майданчик-фонтан в мі-

крорайоні «Тяжилів». Отже, на 

голосування винесено 41 про-

ект: 24 великих та 17 малих. Ко-

ординаційна рада визначила 

дійсними голоси 40 397 голосів 

вінничан: за великі проекти – 21 

550, за малі – 18 847 голосів. 31 

160 (77,13%) разів вінничани віддали свій голос за проекти у паперово-

му вигляді, 9 237 (22,87%) – надано голосів в електронному вигляді. 13 

проектів-лідерів, 7 великих та 6 малих, за рейтинговою системою були 

підтримані найбільшою кількістю голосів мешканців міста.

Голосування за проекти в електронному вигляді проводилось 

на всеукраїнській платформі «Громадський бюджет» htt://vinnytsia-

budget.e-dem.іn.ua. Цей варіант 

голосування був доступний для 

власників банківських карток, 

які користуються ВаnkiD ( При-

ватбанку, А-Банку, Ощадбанку) 

або за допомогою ідентифікації 

за Електронно-цифровим підпи-

сом. Голосування у паперовому 

вигляді відбувалося у спеціаль-

но визначених міською радою 

пунктах для голосування, які 

знаходилися в 4-х Центрах адміністративних послуг «Прозорий офіс» та 

14-ти міських бібліотеках.
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Кількість поданих проектів для участі в конкурсі у 2016-2018 
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

IV конкурс 
(2018р.)

40 397 9 237 31 160
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ПУНКТИ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ТА КІЛЬКІСТЬ МЕШКАНЦІВ, ЯКІ ПРОГОЛОСУВАЛИ 
ЗА ПРОЕКТИ В ПАПЕРОВОМУ ВАРІАНТІ У 2018 РОЦІ

Для реалізації проектів у 2019 році в бюджеті Вінницької міської 
об`єднаної територіальної громади зарезервовано 7 240 780 гривень. З 
них на реалізацію 7 великих проектів – 6 125 880 грн., на 6 малих проек-
тів – 1 114 900 грн.

ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ У ВІННИЦІ
На замовлення департаменту правової політики та якості Вінниць-

кої міської ради, проведено анкетування громадян з метою досліджен-
ня думки учасників конкурсу, щодо якості проведення конкурсу у 2018 
році.

У вересні – жовтні 2018 року проведено анкетування учасників кон-
курсу. Розроблені два варіанти анкет: для авторів проектів і авторських 
колективів та мешканців, які брали участь у голосуванні. Анкети для 
мешканців міста заповнювалися в електронному та паперовому варіан-
тах. Електронний варіант розміщувався на офіційному сайті конкурсу. 
Паперовий варіант всі бажаючі мали змогу заповнити в інформаційних 
пунктах, які розміщувалися по місту під час інформаційно-рекламної 
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кампанії для голосування, а також в учасників групи дослідження. Авто-
ри проектів відповідали на запитання в електронному вигляді. В анке-
туванні взяли участь 42 автори проектів та 737 мешканців міста. З них, 
паперовий варіант анкети заповнили 344 мешканця та у електронному 
варіанті – 393.

Метою анкетування авторів проектів було визначити: 1) на скільки 
умови конкурсу зручні для його учасників та 2) що потрібно змінити або 
посилити для залучення більшої кількості ініціативних громадян до по-
дання проектів?

АНКЕТУВАННЯ АВТОРІВ ПРОЕКТІВ:

Більшість авторів 
проектів – ж інки.

Найбільша кількість 
авторів проектів має 
вік від 31 до 40 років.

Переважна більшість 
авторів працюють та 
сплачують податки 
до бюджету.
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90,5% вважають, 
що потрібно 
продовжувати 
реалізацію конкурсу.

Переважна більшість 
авторів вперше 
подавали проект на 
конкурс.

Більшість авторів, 
що раніше подавали 
проект на конкурс, 
і відповіли на 
запитання, брали 
участь у конкурсі 
вдруге. 

На думку опитаних 
авторів проектів, 
мешканці 
недостатньо 
поінформовані про 
правила та умови 
конкурсу.
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4. Яким чином Ви б хотіли, щоб здійснювалася інформаційна 
кампанія щодо популяризації конкурсу? Автори запропонували 
такі способи:
• Розмістити на сайті зразок агітаційної листівки для популяризації 

проектів
• Інформаційні передачі на телебаченні, радіо, інтернет, засобах ма-

сової інформації
• Реклама біля під’їздів
• Під час голосування більш помітно позначити пункти для голосу-

вання
• Збільшити кількість пунктів для голосування, розташувати їх в 

місцях щоденного користування мешканців (наприклад: ЖЕК, По-
шта)

Половина 
авторів відвідали 
інформаційні пункти 
для отримання 
консультації.

6. З яких інформаційних джерел (чи від кого) Ви дізнались про 
конкурс: інформаційно-рекламні листівки, біл-борди, сайт 
Вінницької міської ради телебачення інтернет? Відповіді авторів: 
• Білборди
• Сайт Вінницької міської ради
• Інтернет
• Намет з логотипом

57,1% авторів не 
вважають за потрібне 
змінювати норму 
щодо кількості 
поданих проектів від 
одного автора або 
групи авторів. 
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Автори пропонують 
залишити кількість 4 
проекти, за які може 
проголосувати один 
мешканець.

 64,3% авторів не 
вважають за потрібне 
знижувати вік авторів 
проектів до 14 років.

58,5% вважають за 
потрібне залишити 
норму для мешканців 
Вінниці без змін. 

Більше половини 
авторів знаходять, 
що 18 пунктів у 
місті – достатня 
кількість місць для 
голосування.
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11.1 Якщо кількість не достатня, зазначте місце, де не вистачає 
пункту для голосування та можливе його розташування? Відповіді 
авторів:
• Район «Вишенька»
• Покращити можливість онлайн голосування
• Відділення пошти
• Торгові центри
• У приватному секторі, де немає бібліотек і Прозорих офісів

На думку опитаних не 
потрібно залишати 
голосування 
виключно в 
електронному 
вигляді.

В цілому, думка 
авторів проектів 
щодо потреби 
удосконалення 
процедури 
проведення 
конкурсу, поділилася 
на три різні категорії.

13.1 Якщо Ви вважаєте, що така потреба існує, то якими мають бути 
ці зміни? Відповіді авторів:
• Пропоную визначити проекти по мікрорайонах, подача проек-

тів можлива в будь якій кількості, але у фінал мають вийти най-
цікавіші, за думкою не тільки мешканців, а й експертів. Тоді буде 
більша можливість збалансувати реалізацію проектів по всьому 
місту.

• У разі неможливості реалізації проекту в тому місці, де це було 
зазначено в пропозиції, потрібно дати варіанти його розміщен-
ня, а не просто відмовити.

• Спростити систему електронного голосування.
• Підтримувати довготривалі проекти при умові, що вони будуть 

прибутковими і вигідними для більшості мешканців Вінниці.
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АНКЕТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ МІСТА:

Практично вдвічі 
більше жінок взяло 
участь у голосуванні, 
ніж чоловіків.

Найбільшу вікову 
категорію, яка взяла 
участь в анкетуванні 
та голосуванні 
становлять мешканці 
31-40 років.

Більшість учасників 
анкетування та 
голосування – 
працюючі мешканці.

Переважна більшість 
мешканців вважають 
за потрібне 
продовжувати 
конкурс проектів.
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Більшість опитуваних 
не бачать необхідності 
залишити голосування 
виключно в 
електронному вигляді.

Більшість 
респондентів не 
вважають необхідним 
збільшувати кількість 
проектів, які має 
право подати один 
автор на конкурс.

Думка респондентів 
практично 
розділилась, але 
більшість опитаних не 
вважають за потрібне 
понизити вік для 
авторів проектів до 14 
років.

46,3 % респондентів 
вважають, що не 
потрібно змінювати 
норму, і надавати 
право голосування 
мешканцям від 14 
років.
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Майже 65,1% 
респондентів 
задоволені кількістю 
пунктів для 
голосування.

В цілому, думка 
мешканців 
щодо потреби 
удосконалення 
процедури 
проведення конкурсу, 
поділилася на три 
різні категорії.

Отже, за результатами анкетування ми можемо зробити
наступні висновки:

1. Переважна більшість мешканців Вінниці вважають за потрібне про-
довжувати конкурс проектів «Бюджет громадських ініціатив м. Він-
ниці».

2. У 2018 році найбільшу вікову категорію, яка брала участь в анкету-
ванні та голосуванні становлять мешканці віком 31-40 років.

3. Більшість опитаних пропонують залишити без змін вік для тих, хто 
має право голосувати за 
проекти – з 16 років.

4. Більшість респондентів за-
доволені кількістю пунктів 
для голосування, але в ан-
кетах зазначили, що мож-
ливо збільшити кількість 
місць для голосування в 
таких місцях:
• район «Вишенька»; 
• відділення Укрпошти;
• торгові центри;
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• у приватному секторі, де немає бібліотек і Прозорих офісів.
А також покращити умови онлайн голосування.

5. Більшість опитуваних не вважають необхідним залишити голосуван-
ня виключно в електронному вигляді.

Мешканцями надані наступні пропозиції щодо
удосконалення процесу проведення конкурсу
«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці»:

1. Спростити процедуру електронного голосування. Удосконалити та 
спростити онлайн голосування.

2. Збільшити кількість зовнішньої реклами та інформувати про конкурс 
в ЗМІ, прописати в рекламі основні умови конкурсу. Розмістити на 
сайті зразок агітаційної листівки для популяризації проектів.

3. Обмежити фінансування проектів в одному районі міста.
4. Серед проектів зробити вибірку найцікавіших та актуальних для ро-

звитку міста. Розмістити інформацію на сайті перед голосуванням за 
проекти.

Рекомендації щодо удосконалення конкурсу «Бюджет громадських 
ініціатив м. Вінниці» в 2019 році.

Враховуючи результати 
4-х конкурсів «Бюджет гро-
мадських ініціатив м.Вінниці» 
та кращі практики реалізації 
Громадського бюджету в ін-
ших містах України, з метою 
удосконалення процедури та 
залучення більшої кількості 
вінничан до участі в загаль-
номіському конкурсі проектів, пропонується організаторам конкурсу 
«Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» розглянути наступні пропо-
зиції:
1. Розробити в паперовому та електронному форматах детальні ін-

струкції щодо оформлення проектів та правил їх подання на кон-
курс. Розмістити інструкції на сайті конкурсу та в місцях проведення 
інформаційної кампанії (Прозорі офіси, бібліотеки, сайт конкурсу).
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2. Поділити проекти на категорії: 
  забезпечити для користувачів можливість пошуку за категорія-

ми на сайті конкурсу;
  ввести відповідну норму до «Положення про Бюджет громадських 

ініціатив м. Вінниці»;
  згрупувати проекти за галузями міста, за обсягом фінансування 

та по районах їх реалізації у місті.
3. З метою надання можли-

вості авторам доопрацьо-
вувати проекти, створити 
таблицю основних заува-
жень до проектів під час 
експертної оцінки з від-
повідним відображенням 
на сайті конкурсу.

4. Долучити до Координацій-
ної ради конкурсу пред-
ставників громадських об`єднань та експертів у відповідних галузях 
в кількості не менше 50% від її складу. Закріпити відповідну норму в 
Положенні про конкурс. 

5. Переглянути норму щодо визначення проектів-переможців виключ-
но за кількістю голосів. За умовами конкурсу долю проекту вартістю 
1 млн. грн. і проекту в 200 тис. грн. може вирішити однакова кількість 
голосів, але в такому випадку порушується принцип справедливості 
– однакова по чисельності група мешканців може розподілити різ-
ний обсяг фінансування, який відрізняється в рази. Пропонується 
до процедури визначення переможців конкурсу додати норму рей-
тингу проектів, який розраховується відношенням кількості голосів 
відданих за проект до суми бюджетних коштів, необхідних для його 
реалізації.

6. До Положення про «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» про-
понується додати норму апеляції щодо відхілених для голосування 
проектів. Адже, деякі відхілені Експертною групою проекти можуть 
бути корисними для міста та можуть бути виконані, у тому числі, на 
умовах співфінансування та залучення ресурсів з інших джерел, а їх 
реалізація може позитивно вплинути на розвиток міста та виконання 
Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020». Позитивний досвід у вико-
ристанні процедури апеляції мають Київ, Черкаси та інші міста Украї-
ни. 



------------------------------------------------  22  ------------------------------------------------

7. Додати до Положення про конкурс норму щодо врахування конфлік-
ту інтересів зацікавлених в реалізації проекту осіб, які входять до 
складу Експертної групи та Координаційної ради конкурсу.

8. Для прозорої процедури реалізації проектів-переможців конкурсу 
пропонується додати уніфіковану процедуру звітності щодо вико-
нання проекту з відображенням стану його реалізації на сайті кон-
курсу.
Розмістити на сайті зразок агітаційної листівки для популяризації 

проектів. Забезпечити консультаційні пункти та місця для голосування 
бланками таких листівок.
9. Для забезпечення рівних умов для проектів – учасників конкур-

су на всій території міста, при підрахунку голосів пропонується 
обмежити обсяг фінансування на реалізацію проектів в одному 
районі Вінниці. За результатами проведення чотирьох конкурсів 
у Вінниці спостерігається, що проекти пов’язані з тими мікрорайо-
нами міста, в яких кількість населення значно перевищує кількість 
мешканців інших мікрорайонів, мають більше шансів на перемогу. 
Також, постійні учасники конкурсу мають фаховий досвід участі 
в конкурсі, який допомагає отримувати гарантовану перемогу в 
конкурсі на реалізацію проектів на певних територіях. Даний про-
цес значно зменшує зацікавленість участі в конкурсі мешканців з 
інших районів міста. 

10. Досвід реалізації конкурсу «Бюджет громадських ініціатив м. Вінни-
ці» та інших Громадських бюджетів в Україні показує, що інколи пере-
магають проекти, які можуть бути реалізовані міською радою спіль-
но з обласними радами, або шляхом залучення співфінансування з 
інших фондів, що в свою чергу примножує міцність громади. Про-
понується переглянути та змінити норму конкурсу щодо заборони 
виносити на голосування проекти, які можуть бути реалізовані за 
рахунок співфінансування з інших бюджетів та/або інших джерел не 
заборонених чинним законодавством. В такому випадку, автор зо-
бов`язаний визначити частку заходів проекту, які будуть фінансува-
тися з фонду конкурсу та додати до заявки на конкурс гарантійні ли-
сти щодо співфінансування проекту. 
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