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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 «Про 

Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської  територіальної громади», зі змінами»  

відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020» - замінити на Концепцію 

 

Чинна редакція Запропонована редакція 

Вінницька міська об’єднана територіальна громада Вінницька міська територіальна громада 

проект проєкт 

 

Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади  

 

Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської об’єднаної територіальної громади 

(надалі – Положення) визначає основні засади процесу 

взаємодії органів місцевого самоврядування Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади (надалі - 

ВМОТГ) та громадян, які зацікавлені у розвитку ВМОТГ 

щодо впровадження інноваційних механізмів залучення 

громадськості до розподілу коштів бюджету Вінницької 

міської об’єднаної територіальної громади.  

(…) 

 

Положення про Бюджет громадських ініціатив 

Вінницької міської територіальної громади (надалі – 

Положення) визначає основні засади процесу взаємодії 

органів місцевого самоврядування Вінницької міської 

територіальної громади (надалі - ВМТГ) та громадян, які 

зацікавлені у розвитку ВМТГ щодо впровадження 

інноваційних механізмів залучення громадськості до 

розподілу коштів бюджету Вінницької міської 

територіальної громади. 

(…) 

Розділ 1. 

Загальні положення 

(…) 

- Експертна група – створена рішенням виконавчого 

комітету міської ради тимчасова робоча група, яка 

здійснює детальний аналіз можливості реалізації 

(…) 

- Організатор конкурсу – виконавчий комітет 

Вінницької міської ради. 
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запропонованого проєкту за рахунок коштів Бюджету 

громадських ініціатив. 

- Виконавець проєкту - виконавчий орган 

Вінницької міської ради (головний розпорядник коштів 

бюджету ВМТГ), або розпорядник чи одержувач коштів 

бюджету ВМТГ, який організує заходи щодо виконання 

проєкту-переможця та контролює його реалізацією на 

будь-якому етапі. 

- Експертна група – створена рішенням виконавчого 

комітету міської ради тимчасова робоча група, яка здійснює 

детальний аналіз можливості реалізації запропонованого 

проєкту за рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив. 

- Уповноважений робочий орган конкурсу – 

департамент правової політики та якості Вінницької 

міської ради. 

Розділ 2. 

Загальні положення 

2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив на 

наступний бюджетний рік затверджується рішенням 

міської ради про бюджет ВМОТГ на поточний бюджетний 

рік. При цьому, його обсяг не може перевищувати 1 

відсотка обсягу власних і закріплених доходів загального 

фонду, затвердженого рішенням міської ради про бюджет 

ВМОТГ на поточний бюджетний рік. 

Затверджений загальний обсяг Бюджету громадських 

ініціатив розподіляється у співвідношенні 80 відсотків 

загального обсягу – на великі проекти та 20 відсотків – на 

малі проекти. 

В разі потреби, Координаційною радою, дане 

співвідношення може бути змінено. 

 

 2. Загальний обсяг Бюджету громадських ініціатив на 

наступний бюджетний рік затверджується рішенням міської 

ради про бюджет ВМТГ на поточний бюджетний рік. При 

цьому, його обсяг не може перевищувати 1 відсотка обсягу 

власних і закріплених доходів загального фонду, 

затвердженого рішенням міської ради про бюджет ВМТГ на 

поточний бюджетний рік. 

З 2021 року до складу Вінницької міської 

територіальної громади входять: Вінницька, 

Вінницько-Хутірська, Великокрушлинецька, 

Гавришівська, Деснянська, Малокрушлинецька, 

Писарівська (с. Писарівка та с. Щітки), Стадницька. 

Зокрема, до Вінницько-Хутірського старостинського 

округу входять території сіл Вінницькі Хутори, 

Писарівка, Щітки; до Стадницького старостинського 
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округу – територія сіл Стадниця, Великі Крушлинці, 

Малі Крушлинці, Гавришівка; до Деснянського 

старостинського округу – територія селища міського 

типу Десна. 

На проєкти, які реалізовуватимуться на територіях 

селища та сіл, приєднаних до міста, спрямовуються 

видатки в обсязі  до 20 відсотків від затвердженого 

загального фонду конкурсу. 

На реалізацію проєктів на території міста - 

спрямовуються видатки в обсязі до 80 відсотків від 

затвердженого загального обсягу Бюджету громадських 

ініціатив, які розподіляється у співвідношенні 80 

відсотків – на великі проєкти та 20 відсотків – на малі 

проєкти. 

У разі потреби, Координаційною радою, дані 

співвідношення можуть бути змінені. 

Розділ 4. 

Подання проєктів 

2. Від одного автора протягом одного року може 

надходити не більше одного великого та одного малого 

проектів. 

Виключений 

 

9. Проекти подаються: 

- електронною поштою у вигляді сканованого 

оригіналу документів  на електронну адресу: 

vinrada@vmr.gov.ua з поміткою «Бюджет громадських 

ініціатив» або на всеукраїнську платформу «Громадський 

бюджет» за адресою: http://vinnytsia-budget.e-dem.in.ua; 

- у паперовому вигляді  за адресою: м.Вінниця, вул. 

Соборна, 59 з поміткою «Бюджет громадських ініціатив». 

9. Проєкти подаються: 

- на Всеукраїнську платформу e-DEM 

«Громадський бюджет», сторінку «Вінниця» за адресою 

https://budget.e-dem.ua/0510100000 (надалі – Платформа 

e-DEM).  

  Якщо автор самостійно не може завантажити  проєкт і 

супутні до нього інформаційні матеріали на зазначену 

платформу, то надсилає проєкт у відсканованому та 

текстовому варіантах на електронну адресу: 

https://budget.e-dem.ua/0510100000
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Автор проекту може долучити до проекту графічні та 

фотоматеріали, презентацію зі стислою суттю проекту та 

візуалізацією. 

vinrada@vmr.gov.ua, з поміткою «Бюджет громадських 

ініціатив»; 

- або подає в паперовому вигляді за адресою: м. Вінниця, 

вул. Соборна, 59.  При цьому, автор може долучити до 

проєкту графічні та інші фотоматеріали, а також  

презентацію зі стислою суттю проєкту та візуалізацією.  

Враховуючи карантинні заходи, організатор конкурсу 

може прийняти рішення про подання проектів на 

конкурс виключно в електронному вигляді. 

11. Автор проекту може зняти поданий проект з 

розгляду не пізніше, ніж за 5 робочих днів до початку 

голосування. 

11. Автор проєкту може зняти поданий проєкт з розгляду не 

пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку голосування. 

Розділ 5. 

Аналіз та оцінка проєктів 

3. Уповноважений робочий орган: 

(…) 

- відповідає за розміщення на офіційному сайті 

Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua в розділі 

«Бюджет громадських ініціатив» та всеукраїнській 

платформі «Громадський бюджет» проєктів та 

інших супутніх до проєктів матеріалів, які надійшли 

для участі в конкурсі в паперовому або в 

електронному варіантах на адресу Вінницької 

міської ради; 

- з метою здійснення більш детальної перевірки та 

оцінки кожного поданого проєкту  після формальної 

перевірки передає скановані форми проєктів до 

Експертної групи, в особі профільних виконавчих 

органів міської ради;  

- відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо 

складу Експертної групи для здійснення аналізу 

3. Уповноважений робочий орган конкурсу: 

(…) 

- відповідає за розміщення на офіційному сайті 

Вінницької міської ради www.vmr.gov.ua в розділі 

«Бюджет громадських ініціатив» та всеукраїнській 

платформі e-DEM «Громадський бюджет» проєктів 

та інших супутніх до проєктів матеріалів, які 

надійшли для участі в конкурсі в паперовому або в 

електронному варіантах на адресу Вінницької міської 

ради; 

- з метою здійснення більш детальної перевірки та 

оцінки кожного поданого проєкту  після формальної 

перевірки передає скановані форми проєктів до 

Експертної групи, в особі профільних виконавчих 

органів міської ради;  

- узагальнює форми оцінки проєктів від профільних 

виконавчих органів міської ради. За результатами 

mailto:vinrada@vmr.gov.ua
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проєктів, які пропонуються для фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив, а 

також, за збір та узагальнення пропозицій щодо 

складу Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив»; 

(…) 

 

аналізу та оцінки проєктів пропонує Експертній 

групі кандидатуру виконавця по кожному 

проєкту. 

- відповідає за збір та узагальнення пропозицій щодо 

складу Експертної групи для здійснення аналізу 

проєктів, які пропонуються для фінансування за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив, а 

також, за збір та узагальнення пропозицій щодо 

складу Координаційної ради конкурсу «Бюджет 

громадських ініціатив»; 

(…) 

6. Експертна група, починаючи з останнього дня, 

визначеного для прийняття проектів, протягом 2,5 місяців 

(далі - загального терміну), в два етапи, здійснює їх аналіз 

та оцінку на предмет можливості або неможливості їх 

реалізації: 

- протягом 1,5 місяця від загального терміну, здійснює 

аналіз та оцінку проектів на предмет можливості або 

неможливості їх реалізації та кошторисної вартості; 

- протягом наступного місяця, не перевищуючи 

загальний термін оцінки, у разі недостатності викладеної в 

проекті інформації для здійснення його ґрунтовного 

аналізу, представник Експертної групи від профільного 

виконавчого органу міської ради контактує з автором 

проекту або з уповноваженою ним особою  щодо усунення 

проблемних питань та недосконалості кошторису, про що 

робиться відповідна відмітка в картці оцінки проекту, а 

також складається акт щодо внесення змін у проект,  у 

присутності 3-х осіб, із зазначенням дати та часу 

6. Експертна група, починаючи з останнього дня, 

визначеного для прийняття проєктів, протягом 2,5 місяців 

(далі - загального терміну), в два етапи, здійснює їх аналіз 

та оцінку на предмет можливості або неможливості їх 

реалізації: 

- протягом 1,5 місяця від загального терміну, здійснює 

аналіз та оцінку проектів на предмет можливості або 

неможливості їх реалізації та кошторисної вартості. 

Представник Експертної групи від профільного 

виконавчого органу міської ради контактує з автором 

проекту або з уповноваженою ним особою  щодо 

усунення проблемних питань та недосконалості 

кошторису, про що робиться відповідна відмітка в 

картці оцінки проекту, а також складається акт щодо 

внесення змін у проект, у присутності 3-х осіб, із 

зазначенням дати та часу здійснення телефонної 

розмови або ж зустрічі з автором. До заходів проекту та 

його кошторису Експертною групою можуть вноситися 

зміни тільки за погодженням з автором або з 

уповноваженою ним особою. Інформація про дату 

надання зауважень автору проекту (або неможливість 
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здійснення телефонної розмови або ж зустрічі з автором . 

До заходів проекту та його кошторису Експертною групою 

можуть вноситися зміни тільки за погодженням з автором 

або з уповноваженою ним особою.  Інформація про дату 

надання зауважень автору проекту (або неможливість 

контакту) щодо усунення проблемних питань та їх зміст 

надсилається до уповноваженого робочого органу 

протягом 7 робочих днів. Також, уповноваженому 

робочому органу надається копія вищезазначеного акту; 

- у разі не надання копії акту та не зазначення 

відповідальним виконавцем за аналіз та оцінку проекту в 

картці оцінки проекту  дати та часу про контакт з автором 

проекту, в результаті котрого внесені певні зміни до 

проекту, а також не якісного оцінювання проекту, по 

відношенню до даного працівника можуть бути 

застосовані заходи дисциплінарного стягнення або ж 

депреміювання. 

контакту) щодо усунення проблемних питань та їх зміст 

надсилається до уповноваженого робочого органу 

протягом 7 робочих днів. Також, уповноваженому 

робочому органу надається копія вищезазначеного 

акту; 

У разі не надання копії акту та не зазначення 

відповідальним виконавцем за аналіз та оцінку проекту 

в картці оцінки проекту  дати та часу про контакт з 

автором проекту, в результаті котрого внесені певні 

зміни до проекту, а також не якісного оцінювання 

проекту, по відношенню до даного працівника можуть 

бути застосовані заходи дисциплінарного стягнення або 

ж депреміювання. 

Профільні виконавчі органи надають для узагальнення 

уповноваженому робочому органу конкурсу заповнені 

картки оцінки, згідно наданої форми.  

 

- протягом наступного місяця, не перевищуючи 

загальний термін оцінки, уповноважений робочий 

орган конкурсу узагальнює картки оцінок від 

профільних виконавчих органів міської ради. Після 

чого,  на спільній нараді,  погоджує з  департаментом 

фінансів міської ради та головою Експертної групи 

кандидатури виконавців по кожному проєкту та 

узгоджує усі питання щодо дотримання норм 

бюджетного законодавства.  

Після чого, уповноважений робочий орган конкурсу 

надсилає узагальнені картки оцінок для перевірки 

потенційним виконавцям по проєктах.  

У разі виникнення неточностей, виконавець перевіряє 

картку оцінки, при необхідності за погодженням з 

автором вносить зміни до проєкту, та передає у 
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встановлений термін уточнений проєкт та картку 

оцінку департаменту фінансів міської ради та 

уповноваженому робочому органу конкурсу для 

підготовки пакету документів на засідання Експертної 

групи. 

 

У разі змін до проєкту, в картці оцінки робиться 

відповідна відмітка із зазначенням дати та часу 

здійснення телефонної розмови або ж зустрічі з автором. 

До заходів проєкту та його кошторису Експертною 

групою можуть вноситися зміни тільки за погодженням 

з автором або з уповноваженою ним особою. У разі 

неможливості контакту з автором або з уповноваженою 

особою про це повідомляється уповноважений робочий 

орган не пізніше, ніж за 7 робочих днів до дати 

закінчення загального терміну аналізу та оцінки 

проєктів; 

У разі не надання відповідальним виконавцем у 

визначений термін картки оцінки проєкту, уточненого 

проєкту, а також не якісного оцінювання проєкту, по 

відношенню до даного працівника можуть бути застосовані 

заходи дисциплінарного стягнення або ж депреміювання. 

13. Проекти, які отримали позитивну оцінку, 

розміщуються на офіційному сайті конкурсу  «Бюджет 

громадських ініціатив» в розділі «Проекти для 

голосування». 

13. Проєкти, які отримали позитивну оцінку, розміщуються, 

уповноваженим робочим органом, на офіційному сайті 

конкурсу  «Бюджет громадських ініціатив» в розділі 

«Проєкти для голосування», а також, на сторінці 

«Вінниця» платформи e-DEM «Громадський бюджет» 

для проходження голосування. У разі відсутності 

додаткових фотоматеріалів уповноважений робочий 

орган може опублікувати зображення на власну думку. 

Розділ 6.  
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Голосування та підрахунок результатів 

2. Голосування проводиться:  

 за допомогою електронного сервісу «Громадський 

бюджет» всеукраїнської вебплатформи «Єдина 

платформа місцевої електронної демократії 

(скорочено – e-DEM)  після реєстрації та 

авторизації  (ідентифікації) мешканця ВМОТГ на 

сайті. Посилання для голосування  розміщується  

на офіційному сайті міської ради www.vmr.gov.ua 

в розділі «Бюджет громадських ініціатив»; 

 у спеціально визначених пунктах для голосування 

шляхом заповнення друкованого бланку для 

голосування. 

 

2. Голосування проводиться:  

 за допомогою електронного сервісу «Громадський 

бюджет» всеукраїнської вебплатформи «Єдина 

платформа місцевої електронної демократії (скорочено – 

e-DEM)  після реєстрації та авторизації  (ідентифікації) 

мешканця ВМОТГ на сайті. Посилання для голосування  

розміщується  на офіційному сайті міської ради 

www.vmr.gov.ua в розділі «Бюджет громадських 

ініціатив»; 

 у спеціально визначених пунктах для голосування 

шляхом заповнення друкованого бланку для 

голосування. 

Враховуючи епідемічну ситуацію, організатор 

конкурсу  може прийняти рішення про проведення 

голосування виключно в електронному вигляді. 

11. Переможцями конкурсу є проєкти, які набрали 

найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. Якщо 

в результаті голосування два або декілька проєктів 

отримали однакову кількість балів, пріоритетність 

визначається найбільшою кількістю голосів, відданих за 

проєкт. Рейтинг проєктів розраховується відношенням 

кількості голосів відданих за проєкт до суми бюджетних 

коштів, необхідних для його реалізації: 

Р = К/Б  х  1000, 

де: Р - рейтинг проєкту; 

К - кількість голосів, які віддані за проєкт; 

Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації 

проєкту. 

11. Переможцями конкурсу на території міста Вінниці є 

проєкти, які набрали найбільшу кількість балів за 

рейтинговою системою. Якщо в результаті голосування два 

або декілька проєктів отримали однакову кількість балів, 

пріоритетність визначається найбільшою кількістю голосів, 

відданих за проєкт. Рейтинг проєктів розраховується 

відношенням кількості голосів відданих за проєкт до суми 

бюджетних коштів, необхідних для його реалізації: 

Р = К/Б  х  1000, 

де: Р - рейтинг проєкту; 

К - кількість голосів, які віддані за проєкт; 

Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації 

проєкту. 

http://www.vmr.gov.ua/
http://www.vmr.gov.ua/
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Відсутній 

 

12. Рейтинг проектів для  приєднаних територій 

Вінницької міської територіальної громади формується 

окремо від загального рейтингу проєктів конкурсу. 

Зокрема, рейтинг проєктів розраховується за 

формулою: 

Р = К*N / Б  х  1000, 

де: Р - рейтинг проєкту; 

К - кількість голосів, які віддані за проєкт; 

N - коефіцієнт для населеного пункту; 

Б - сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації 

проєкту. 

Коефіцієнт для населеного пункту розраховується 

відповідно до кількості  населення: 

- Вінницькі Хутори – 1,0; Великі Крушлинці – 11,5; 

Гавришівка – 5,6; Десна – 7,0; Малі Крушлинціі – 5,7; 

Писарівка – 6,0; Щітки – 6,1;  Стадниця – 6,5. 

Разом з тим, для одного старостинського округу 

застосовуються обмеження щодо проєктів-переможців. 

На території одного округу можна визнати 

переможцями - 1 великий і 1 малий проєкт. 

У разі потреби, Координаційною радою, дане рішення може 

бути змінено. 

12. У разі набрання найбільшої кількості балів 

декількома проектами одного виду (великі або малі), які 

передбачається реалізувати на території ВМОТГ за одним 

поштовим індексом, переможцем визнається лише один 

великий (малий) проект, який набрав найбільшу кількість 

балів за рейтинговою системою. В рамках одного конкурсу 

на території ВМОТГ за одним поштовим індексом можуть 

реалізуватися два проекти: один великий та один малий. 

13. У разі набрання найбільшої кількості балів 

декількома проєктами одного виду (великі або малі), які 

передбачається реалізувати на території ВМТГ за одним 

поштовим індексом, переможцем визнається лише один 

великий (малий) проєкт, який набрав найбільшу кількість 

балів за рейтинговою системою. В рамках одного конкурсу 

на території ВМТГ за одним поштовим індексом можуть 

реалізуватися два проєкти: один великий та один малий. У 

разі закріплення, за одним поштовим індексом місць 

реалізації проєктів, які претендують на перемогу,  
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переможцями можуть бути визначені  два проєкти, які 

територіально віддалені магістральними вулицями 

дорогами та залізничними коліями.  

Членами Координаційної ради, на остаточному 

засіданні,  приймається відповідне рішення.   

14. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції 

чергового проекту з переліку проектів-переможців, 

складеного у відповідності до п. 9 цього розділу, до уваги 

береться наступний з проектів-переможців, який отримав 

найбільшу кількість балів, орієнтовна вартість реалізації 

якого не призведе до перевищення суми коштів, 

передбачених в бюджеті ВМОТГ на реалізацію проектів за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив. 

15. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції 

чергового проєкту з переліку проєктів-переможців, 

складеного у відповідності до п. 9 цього розділу, до уваги 

береться наступний з проєктів-переможців, який отримав 

найбільшу кількість балів, орієнтовна вартість реалізації 

якого не призведе до перевищення суми коштів, 

передбачених в бюджеті ВМТГ на реалізацію проєктів за 

рахунок коштів Бюджету громадських ініціатив. 

Додаток 1  

до Положення про Бюджет громадських ініціатив 

 Вінницької міської територіальної громади 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду конкурсу «Бюджет громадських ініціатив 

 Вінницької міської територіальної громади» 

4. Склад Ради 

4.1.  Рада утворюється у складі голови Ради, співголів 

Ради, секретаря  Ради та членів Ради. До складу 

Координаційної ради входять депутати міської ради, 

представники виконавчих органів міської ради, інститутів 

громадянського суспільства та автори проєктів-

переможців конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». 

Персональний склад Ради та зміни до нього 

затверджується рішенням виконавчого комітету міської 

ради.  За потреби, до Координаційної ради можуть бути 

4.1.  Рада утворюється у складі голови Ради, 

співголів Ради, секретаря  Ради та членів Ради. До складу 

Координаційної ради входять депутати міської ради, 

представники виконавчих органів міської ради, інститутів 

громадянського суспільства та автори проєктів-переможців 

конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Персональний 

склад Ради та зміни до нього затверджується рішенням 

виконавчого комітету міської ради, з врахуванням 

ґендерного принципу.  За потреби, до Координаційної ради 
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долучені незалежні експерти, діяльність яких стосується 

сфери реалізації поданих на розгляд проєктів.  Члени Ради 

не мають право подавати проєкти на конкурс «Бюджет 

громадських ініціатив». 

можуть бути долучені незалежні експерти, діяльність яких 

стосується сфери реалізації поданих на розгляд проєктів.  

Члени Ради не мають право подавати проєкти на конкурс 

«Бюджет громадських ініціатив». 

 

Департамент правової політики та якості міської ради 

Інформаційно-аналітичний відділ 

т. 59-51-55, 59-51-36 

info@vmr.gov.ua 

 


