
Доповідає: 
голова експертної групи, 

заступник міського голови
ГАЛИНА ЯКУБОВИЧ



Партисипативне або учасницьке бюджетування є 
інструментом прямої демократії.

Громадяни через Бюджет громадських ініціатив 
беруть участь у розподілі бюджетних коштів.

1 лютого 2016 року стартував перший етап проекту «Бюджет 
громадських ініціатив м.Вінниці». 

(рішення міської ради №13 від 25.12.2015 року)
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ВСЬОГО - 174 ВЕЛИКИХ - 91 МАЛИХ - 83

93 млн. 694 тис.

81 млн. 565 тис. грн.

12 млн. 129 тис. грн.

За місяць активні вінничани ініціювали

174 проекти

на загальну суму 93 млн.694 тис. гривень



Проекти розподілилися за напрямками:

 благоустрій прибудинкових територій – 9 проектів

 влаштування спортивних та дитячих майданчиків – 29 проектів

 асфальтування доріг на території приватного сектору – 6 проектів

 проекти розвитку навчальних закладів (шкіл та садочків) – 10 проектів

 проекти розвитку об`єктів культури (клуби, центри, студії, бібліотеки) – 18 

проектів

 проекти розвитку ІТ – технологій (відеоспостереження, моніторинг 

громадського транспорту) – 16 проектів

 проекти облаштування рекреаційних зон та зон відпочинку – 38 проектів

 соціальні проекти - 10

 Інші – 38 проектів
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ВСЬОГО - 80 ВЕЛИКІ- 43 МАЛІ- 37

34 млн. 028 тис.

29 млн. 632 тис. грн.

4 млн. 396 тис. грн.

Підтримані на загальноміське голосування



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ВСЬОГО - 94 ВЕЛИКІ- 48 МАЛІ - 37

59 млн. 666 тис.

51 млн. 933 тис. грн.
7 млн. 734 тис. грн.

Відхилені у поданні на загальноміське голосування



На голосування не подані проекти:

 що перевищують суму фінансування для великих – 1 млн. грн., для 
малих – 200 тис. грн.;

 термін реалізації яких є довготривалим, результат до кінця 
бюджетного року не очікується або ж передбачає додаткове 
фінансування і утримання штатної чисельності з міського бюджету;

 реалізація проекту виходить за межі повноважень міської ради 
(земельна ділянка або майно перебувають у приватній, державній 
власності);

 що містять роботи, заходи, які у місті реалізуються в рамках інших 
міських програм або проводяться першочергово на умовах 
співфінансування (облаштування прибудинкових територій).



1 крок – зайти в розділ офіційного сайту міської ради «Бюджет громадських 
ініціатив м.Вінниці» http://gromada.vmr.gov.ua

2 крок – зайти на сторінку для голосування за проекти.

3 крок – обрати 1 великий та 1 малий проекти.

4 крок – пройти авторизацію в персональному кабінеті сайту міської ради.

Голосування за проекти в електронному вигляді

http://gromada.vmr.gov.ua/


в робочі дні з 09.00 до 18.00 за адресами: 
- вул.Соборна, 59 (центральне приміщення)
- вул. Замостянська, 7 (колишня вул. 50-річчя Перемоги, 7; відділення «Замостя»)
- вул. Брацлавська, 85 (колишня вул.Островського, 85; відділення «Старе місто»)
- пр. Космонавтів, 30 (відділення «Вишенька») 

Голосування в Прозорих офісах здійснюється шляхом заповнення друкованої версії 
анкети.

Голосування за проекти в друкованому вигляді 

Центри адміністративних послуг «Прозорий офіс» у м.Вінниці

Для голосування мешканці міста обов'язково повинні мати 

при собі паcпорт або інший документ, який 
підтверджує проживання або здійснення діяльності 

на території міста.



Шановні вінничани!
Запрошуємо Вас взяти участь у голосуванні 

з 1 по 10 квітня 2016 року 
та підтримати кращі проекти розвитку міста Вінниці! 




