ПАРТИСИПАТИВНИЙ БЮДЖЕТ
(Громадський бюджет)
СВІТОВА ПРАКТИКА
Одним із важливих європейських актів, де зазначено право громадян
на участь в управлінні державними справами як одного з демократичних
принципів, які поділяються всіма державами – членами Ради Європи, є Європейська хартія місцевого самоврядування (1985, ратифікована Україною
у 1997 році). З положень цієї Хартії випливає і
право громадян на участь в ухваленні рішень
Партиципаторний або
щодо місцевих бюджетів. Зокрема, громадяпартисипативний бюджет
нам гарантується право отримувати інфор(Бюджет участі чи
мацію про державний та місцеві бюджети та
Громадський бюджет) –
демократичний процес
брати участь у їх формуванні. У такий спосіб
дискусії
та прийняття рішень,
громадяни можуть долучатися до управління
в якому кожен мешканець
своєю країною, областю, об’єднаною теринаселеного пункту має змогу
торіальною громадою, містом тощо.
впливати на що витрачати
Механізм бюджету участі зародився в 1989
муніципальний бюджет.
році у місті Порту-Алегрі (Бразилія), а сьогодні реалізовується в багатьох містах світу. Вже
30 років у розвитку громад багатьох країн
світу цей інструмент залишається трендом,
який допомагає ефективно вирішувати найгостріші потреби найбіднішої частини населення, сприяє розвитку взаємовідносин між
владою і громадою на місцевому рівні.
Громадський бюджет став своєрідною «доброю угодою» між місцевими органами влади
та громадськістю, а також новою можливістю
для налагодження діалогу. Автори проектів,
представники влади й громадських організацій, мешканці навчаються взаємодіяти та
participation in budgeting
будувати нові зв’язки. Тож дедалі більше іні(англ.) - участь
ціатив та локальних пропозицій із поліпшену формуванні бюджету
ня життєвого простору отримують реалізацію. Бюджет участі стали частіше розглядати
і асоціювати, як основу для посилення соціальної згуртованості, реалізації
принципів інклюзивності та доступності в громадах. Сьогодні його практикують до півтори тисячі населених пунктів по всіх континентах, а сам термін входить до словників економістів усього світу та до переліку рекомендацій ООН щодо ведення міських бюджетів.
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Необхідно підкреслити, що більшість країн світу, незалежно від їхніх
політичних систем, історії, географічного розташування, культурних традицій і рівня економічного розвитку, сьогодні експериментують з формами місцевого і регіонального управління.
Певна країна (місто), як правило, використовує власну відмінну модель
партиципаторного бюджету, що загалом є запозиченою від моделі м. Порту-Алегрі.
Наприклад, у США механізм бюджету участі представлений щорічним циклом зустрічей та голосування, інтегрованим у широкий процес
прийняття бюджетних рішень, який складається з п’яти основних етапів.
Один з етапів передбачає серію «мозкових штурмів», де жителі відповідної громади подають свої ідеї щодо головних потреб міста та обирають
волонтерів-делегатів, які опрацьовують подані пропозиції, встановлюючи
пріоритетність ідей та розробляють остаточні варіанти проектів для голосування.
Громадський бюджет Канади представлений консультативною моделлю: за допомогою інтерактивної системи громадяни пропонують зниження або підвищення обсягів витрат за окремими бюджетними статтями.
Одним з перших в країнах
Європейського Союзу інструмент партисипативного бюджету впровадили у Франції. Цьому
передувала характерна для країни ідея про дистанціювання держави, яка мала панівну позицію
від громадянського суспільства.
Участь громадян у міських громадах була передбачена програмою
міської політики, що призвела до
значної різноманітності учасницьких практик, програм та законодавства, таких, як публічний запит та місцевий референдум.
Лісабон десятиліття тому став першою європейською столицею, яка
запровадила громадський бюджет. Він розпочався з 3 млн євро, які були
виділені на реалізацію проектів в таких сферах, як освіта і навчання для дорослих, культура, наука, сільське господарство, юстиція, внутрішнє управління в автономних регіонах. У «Громадський бюджет Лісабон» за 10 років
було вкладено 33,8 млн євро, а залучено в процесі близько 70 людей. Тож,
бюджет участі тут далеко не про гроші, а в першу чергу про участь. А не так
давно, у 2017 році, Португалія стала першою країною Європи, яка запровадила партиципаторний бюджет на загальнонаціональному рівні.
У Шотландії партисипативний бюджет теж діє на загальнодержавному
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ту і йдуть на підтримку місцевих проектів, а також на розвиток громадської
активності. У 2015 році, з метою підтримки розвитку даного інструменту,
в Шотландії був заснований фонд «Вибір громади» (Community Choices
Fund). Його першочерговим завданням є розвиток ідеї бюджету участі в регіонах з низьким рівнем платоспроможності, шляхом надання фінансової
підтримки з боку шотландського уряду. Фонд «Вибір громади» підтримує
один із принципів реформи державної служби в Шотландії, який полягає в
тому, що люди повинні мати рівні можливості при прийнятті рішень та відображати власне бачення подальшого розвитку місцевої громади. В свою
чергу, створення фонду доповнює наміри шотландського уряду, відповідно до Акту про розширення прав і можливостей громад, надати останнім
більше повноважень для просування власних ідей та ініціатив.
Найближчий сусід – Польща, уперше впровадила партиципаторний
бюджет у 2011 році в місті Сопот. Наразі понад 100 міст використовують
цей інструмент. Популярність такої моделі взаємодії між громадянами та
органами публічної влади обумовлена позитивними його наслідками для
громад. Формування консультативної моделі бюджету участі у Польщі зумовлене, насамперед, системою місцевого самоврядування та законодавчою базою.
Бюджет участі є хорошим інструментом розподілу бюджетних коштів,
який в більшості країн вже ефективно функціонує на місцевому рівні. Так у
Парижі партиципаторний бюджет становить близько 5% від міського бюджету, що становить приблизно 100 млн євро, а у Нью-Йорку в 2015 р. бюджет участі становив 0,06% від бюджету міста (31 млн доларів).
Громадський бюджет охоплює різні сфери нашого життя і не перестає
бути соціальною інновацією. Наприклад, у місті Боллате (Італія)
реалізували громадський бюджет для засуджених. Проект складається із двох частин: краудфандингу (тобто «Фінансування
громадою» – зборів коштів мешканцями ) та процесу партиципаторного бюджету. Проект підтримують громадські організації,
мешканці міста. Підготовка проектів складає кілька етапів: проголошення ідей, висловлення пропозицій,
підготовка, їх обговорення, аналіз та голосування. Все як у звичайному громадському бюджеті. Ідеї стосуються покращення умов перебування в’язнів,
їхньої соціалізації. Детальніше про процес та проекти можна довідатися за
посиланням https://www.ideeinfuga.org.
Тож, даний інструмент ефективно використовується, як і на місцевому
рівні, так і на рівні штату чи національному рівні. Він надає громадянам
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більше можливостей щодо впливу на розподіл коштів на будь-якому рівні
та реалізації ініціатив, які є необхідними для громад. Як показав досвід Австралії, Канади, Португалії, Бразилії та Шотландії, розподіл великих обсягів
коштів за допомогою партиципаторного бюджету вже не є утопічними явищем, а ефективно використовується і розвивається мешканцями цих країн.
До основних переваг партиципаторного бюджету належить:
• розширення участі громадян у вирішенні питань розподілу коштів
державного та місцевого бюджетів;
• зростання рівня довіри мешканців до органів влади, уникнення соціальних конфліктів;
• збільшення довіри до місцевих органів влади;
• ефективне управління бюджетом;
• вирішення проблем, які найбільше хвилюють жителів міста, регіону
чи країни.
Бюджет участі є важливим кроком до демократії та зростання громадської активності, оскільки дозволяє мешканцям розробляти власні проекти та контролювати частину державного бюджету.

УКРАЇНА В АТЛАСІ ПАРТИЦИПАТОРНОГО БЮДЖЕТУ
Україна – четверта в Європі за
кількістю партиципаторних бюджетів, зокрема: у 2018 році їх налічувалося 210. Для порівняння: у
Польщі – 1860, Португалії – 1868,
Іспанії – 400. Такі цифри вказані
в Атласі партиципаторного бюджету (далі – Атлас), який був презентований у 2019 році на міжнародній конференції International
Observatory
on
Participatory
Democracy (IOPD) в Барселоні. Атлас готували автори із 71-ї країни та презентували на Академії розумного мешканця у Португалії. Учасники конференції дискутували про кризу демократії, штучний інтелект, комунікації та
їх вплив на процеси партисипативного бюджетування. Як зазначив Нельсон Діас, автор згаданого Атласу: «Зараз партиципаторний бюджет у світі
асоціюється із протидією корупції, боротьбою за демократію та рівність».
За інформацією з Атласу:
• Із 178 партиципаторних бюджетів у Північній Америці 145 реалізується у США, більшість із них – у школах.
• У Південній Америці – спостерігається його спад, оскільки провайдер
цього процесу – Бразилія, переживає політичну і соціальну кризу.
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У Африці зараз здійснюється 950 громадських бюджетів, що на 15%
більше, ніж торік. Цей приріст пов’язують із тим, що бюджет участі
підкріплює процеси децентралізації та створення нових муніципалітетів.
У Європі реалізується найбільша кількість бюджетів участі – 4500.
Впровадження громадського бюджету на національному рівні регламентовано законодавчими актами у Польщі, Анголі, Перу, Індонезії,
Домініканській Республіці, Панамі, Еквадорі, Південній Кореї та у Португалії.
Громадський бюджет використовується в 170 столицях світу.

У нашій країні відсутнє національне законодавство щодо партисипативного (громадського) бюджету. Нормативні акти погоджуються членами
робочих груп, до складу яких входять представники влади, депутатського корпусу рад, громадських організацій та затверджуються на місцевому рівні. Крім «муніципального»
рівня, Полтавська область перша
в Україні впровадила бюджет на
рівні області.
Соціальною інновацією є Всеукраїнський громадський бюджет, до практики реалізації якого
Україна приєдналася після Португалії, Іспанії, Австралії та Південної Кореї. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України
на цей інноваційний проект виділяється 500 млн грн. Кожна область може
долучатися до використання цих державних коштів, розробивши і затвердивши відповідне положення.
Найбільше громадських бюджетів реалізовується у містах України, але
з 2018 року 36 ОТГ теж почали застосовувати цю прогресивну практику.
Особливістю є те, що громади використовують відповідні електронні платформи, які дозволяють не лише здійснювати процедуру голосування, а й
вивчати нормативну базу, відслідковувати всі етапи реалізації проектів –
від їх реєстрації.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ УЧАСТІ В УКРАЇНІ
ФЕНОМЕН ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ

В Україні історія партиципаторного бюджету (громадського бюджету,
бюджету участі) бере початок із 2015 року.
Зокрема, близьке сусідство з Республікою Польща стало поштовхом до
впровадження в Україні громадського бюджету на базі польської моделі.
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Так, за підтримки фундації українсько-польського партнерства ПАУСІ наприкінці 2015 року, бюджет участі запровадили Черкаси, Полтава та Чернігів, а згодом долучились інші великі міста України. Застосування учасницького механізму майже всіма обласними центрами та великою кількістю
невеликих міст свідчить про високий запит як громадськості, так і місцевого самоврядування, до запровадження інструментів демократії.
За чотири роки реалізації бюджету участі в Україні, сума коштів, яку виділяють органи місцевого самоврядування на втілення проектів мешканців, збільшилася майже в 60 разів, а кількість людей, які беруть участь у голосуванні за них – майже у 100 разів. Представники влади та громадських
інститутів підтримали цю програму взаємодії громадян із владою та готові
розвивати її надалі.
Рис. Динаміка фінансування Громадського бюджету в Україні
(сума виділених коштів на реалізацію проектів), млн грн

Можна сказати, що в Україні, вперше з-поміж країн постсоціалістичного простору, стрімко поширюється ідея партиципаторного бюджету.
Порівняно з 2015 роком, у 2018-му показник кількості населених пунктів,
де впроваджують громадський бюджет, зріс у 41 раз. Громадський бюджет – це унікальний інструмент участі мешканців, тому що він є органічним
продовженням інформування та консультування між органами місцевого
самоврядування та територіальною громадою. Партисипативних практик
досить багато, але лише громадський бюджет став першою програмою в
Україні, яка робить максимально відкритим та прозорим весь процес – від
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суми видатків, що виділяється та опису проекту конкретного мешканця до
кінцевої стадії його реалізації.

Як зазначив експерт Фундації ПАУСІ з м. Лодзь (Польща) Пшемислав Гурський: «Партиципаторний бюджет є інструментом демократії, але не в тому
розумінні, що рішення ухвалює більшість, а в тому розумінні, що представники більшості, які є краще соціально захищені, дбають про меншість, яка є
більш вразливою, наприклад, про осіб з особливими потребами чи людей
старшого віку. Важливим є дотримання на всіх етапах таких принципів громадського бюджету, як транспарентності (прозорості процедури), інклюзивності, відкритості та загальної доступності».
Стрімке поширення бюджету участі на всій території обумовлено тим,
що його впроваджують у всіх типах населених пунктів, а також на районному й обласному рівні. Тож, станом на початок 2019 року, в Україні громадський бюджет упроваджують 1 область, 2 райони, та 124 ОМС, з них: 88
міст, 28 ОТГ та 6 селищ.
Кількість міст із практикою громадського бюджету станом на
початок 2019 року
Класифікація міст
(кількість жителів,
осіб)
Малі міста (менше
за 20 тис.)
Середні міста
(20 тис. — 100 тис.)

Кількість міст
із практикою
Громадського
бюджету

Загальна кількість
міст в Україні

Відсоток міст
із практикою
Громадського
бюджету, %

7

260

2,6

50

155

32,2
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Великі міста
(100 тис. — 500 тис.)
Дуже великі міста
(500 тис. — 1 млн)
Міста-мільйонники
(понад 1 млн)
Всього

25

37

67,5

3

5

60,0

3

3

100,0

88

460

19,1

У більшості випадків сума бюджету участі становить до 1% від доходів
бюджету міста в поточному році. У Києві, Кропивницькому та Дніпрі допускається можливість співфінансування проекту, якщо його вартість виходить за граничні межі визначені відповідним Положенням. Однак автор
має самостійно описати заходи проекту, які будуть реалізовуватись за рахунок коштів бюджету міста.
Більшість міст України поділяють проекти на великі та малі. При цьому
на один малий проект виділяється в середньому до 500 тис. грн, а на великі – від 500 тис. грн до 1,5 млн грн. Співвідношення фінансування проектів в рамках одного бюджету в середньому становить 60% на малі і 40%
– на великі. Також у містах, де є поділ проектів на великі та малі (освітні
та гуманітарні), обов’язковим є збір підписів мешканців міста на підтримку
проекту – 10-50 підписів за малий і 25 – 100 підписів – за великий. Зазначимо, що в Одесі та Харкові для того, щоб проект взяв участь у голосуванні, необхідно зібрати 50 підписів. Доволі показовим в цьому плані є Київ,
де для проектів необхідно набрати 100 голосів за кожні 100 тисяч, якщо їх
вартість сягає 500 тисяч гривень, і додатково 50 голосів за кожні наступні
100 тисяч гривень їх кошторису.

№
з/п

1.

Місто

Межі
фінансування
малого
проекту,
тис. грн.

Черкаси

2.

Чернігів

3.

Львів

4.

Тернопіль

5.

Чернівці

ВідноМежі
шення
фінанКількість Кількість
Тип
под.
сування
поданих проектів
голосупроектів
великого
проектів перевання
2019 /
проекту,
в 2019 р. можців
населентис. грн.
ня, %

Обсяг
громадОбсяг
ського
ГБ на 1
бюджету
мешкан(план)
ця, грн.
2020 р.,
млн. грн.

0-300

3002000

зміш.

122
(2018)

14
(2018)

0,044
(2018)

20,0
10,0
(2019)

71,67

0-300

3001500

зміш.

104

26

0,036

19,9

69,62

50-600

6003000

зміш.

219

55

0,030

48,6

67,38

1-300

3001450

зміш.

100

0,046

14,1

65,16

0-700

7003000

зміш.

104

0,040

16,0

61,00
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6.

Житомир

0-500

5001500

зміш.

80

19

0,030

15,2
(2019р)

57,12

7.

Київ

-

50-3000

елек

2119

554

0,073

161,0

55,83

8.

Херсон

0-250

2501500

зміш.

77

18

0,027

15,0

51,78

9.

Одеса

100 –
500

500 –
1500

елек

100

0,010

50,0

50,35

50-500

5001500

зміш.

11

0,010

5,0

44,46

0-750

7501500

зміш.

90

12

0,034

11,0

41,55

0-100500

5001400

зміш.

103

26

0,036

11,3

39,66

0-250

2501000

зміш.

90

19

0,037

9,5

38,94

-

50-1500

зміш.

117

39

0,008

50,0

35,24

50-200

2001000

елек.

465

107

0,048

31,0

32,08

0 – 250

250 –
1500

зміш

87

18

0,038

7,0

30,91

0-300

3001000

зміш.

111

30

0,023

15,0

30,85

0-200

2001000

зміш.

74

12

0,020

7,0

18,87

19. ІваноФранківськ

0-100

100-300

зміш.

130

37

0,056

4,0

17,35

20. Луцьк

0-250

-

зміш.

46

13

0,022

3,0

14,02

0-400

4001000

зміш.

147

17

0,020

10,0

13,39

0-150

-

зміш.

102

23

0,038

3,0

11,29

10. Ужгород
11. Суми
12. Полтава
13. Рівне
14. Харків
15. Дніпро
16. Кропивницький
17. Миколаїв
18. Вінниця

21. Запоріжжя
22. Хмельницький

Доволі цікаву практику впровадили в Києві, Одесі та Харкові, де авторами проектів можуть виступати громадські організації та суб’єкти господарювання. Зокрема, в Харкові для громадських організацій встановили
квоту в 40%. Цей, в цілому позитивний підхід, на практиці призводить до
того, що в розподілі громадського бюджету беруть участь політичні партії,
комунальні підприємства, установи та заклади, які напряму фінансуються
з місцевого бюджету, що суперечить самому принципу партиципаторного
бюджету – делегувати громадянам частину влади. В Хмельницькому заплановано витратити на проекти громадського бюджету 2020 року лише
3 млн грн, але на проекти інститутів громадянського суспільства планують
витратити 5 млн грн.
Що стосується термінів голосування, то вони різняться, у більшості випадків, від 10 до 15 днів. Найбільш довгий термін голосування встановили
в Харкові – 60 днів. А от визначення підсумків займає скрізь від двох до
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десяти робочих днів. Крім того, у всіх обласних містах-мільйонниках голосування проводиться виключно в електронному вигляді.
Цікавим є той факт, що все більше міст зазначають в нормативних актах про загальний обсяг громадського бюджету на відповідний бюджетний
період, який становить не менше 1% від затвердженого розміру видатків
бюджету розвитку спеціального фонду міського бюджету (або 1 відсоток
затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду)
міста на той рік, у якому подаються проекти (Львів, Луцьк, Чернігів).
Запланований обсяг громадського бюджету з розрахунку
на одного жителя в обласних центрах України на 2020 рік , грн.

Перші позиції у обсягах громадського бюджету з розрахунку на одного
мешканця громади, обіймають такі міста, як Черкаси, Чернігів, Львів, Тернопіль, Чернівці. Одеса, яка 2019 року планувала витратити на фінансування громадського бюджету 100 млн грн, 2020 року скоротила відповідні видатки вдвічі.
Але, найбільша активність авторів і авторських колективів проектів
спостерігається в Києві, Івано-Франківську, Дніпрі, Чернівцях, Хмельницькому, Кропивницькому, Рівному, Чернігові та Полтаві. В цих містах подали
найбільшу кількість проектів з розрахунку на одного мешканця громади.
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Активність жителів у 2019 році, які подали проекти на конкурс
громадський бюджет в обласних центрах України на 2020 рік
(%, кількість поданих проектів / населення міста)

Міжнародні індекси України, зокрема індекс ICRG (Агентства міжнародної оцінки ризику країн»), свідчать про значний рівень корупції та недостатній рівень розвитку людського потенціалу. Цікаво, якими будуть ці показники наступного 2020 року? Залишається невизначеною відповідь на
запитання чи буде в подальшому впроваджуватися громадський бюджет
на різних рівнях: локальному (райони у містах, квартальні комітети, школи
тощо), місцевому, обласному, окружному та чи будуть його впроваджувати існуючі і новоутворені об’єднані територіальні громади? У першу чергу,
це залежатиме від прийняття і реалізації 2020 року нових Законів України
«Про засади адміністративно-територіального устрою України» та «Про адміністративно-територіальний устрій».

БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
Конкурс «Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» впроваджений у
2016 році відповідно до Стратегії розвитку міста «Вінниця-2020», для реалізації першого пріоритету цієї Стратегії – «Формування сильної місцевої
громади».
Вп’яте кокурс реалізовувався протягом 2019 року.
За результатами проведення чотирьох попередніх конкурсів, Вінницькою міською радою внесені певні зміни до Положення про Бюджет громад------------------------------------------------ 11 ------------------------------------------------

ських ініціатив Вінницької міської ОТГ, які затверджені рішенням міської
ради від 22.02.2019р. №1566. Зокрема, переможцями голосування в 2019
році є проекти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. Рейтинг проектів розраховується відношенням кількості голосів
відданих за проект до суми бюджетних коштів необхідних для його реалізації: Р = К/Б х 1000, де:
Р – рейтинг проекту;
К – кількість голосів, які віддані за проект;
Б – сума бюджетних коштів, необхідна для реалізації проекту.
У разі набрання найбільшої кількості балів декількома проектами одного виду (великі або малі), які передбачається реалізувати на території Вінницької міської ОТГ 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
Вінницької міської ОТГ за одним
поштовим індексом можуть реалізуватися два проекти: один великий та один малий. Для авторів
проектів з`явилася можливість
самостійно розміщувати свої проекти та графічні матеріали для
голосування на всеукраїнському
сайті «Громадський бюджет».
Рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.03.2019 р.
№738 «Про проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади», для їх реалізації в 2020 році» було
вирішено провести конкурс 2019 року, яким затверджено склад Координаційної ради конкурсу та склад Експертної групи для здійснення аналізу
та проектів. Кращі, які отримали найбільшу підтримку вінничан, реалізовуватимуться виконавчими органами міської ради в 2020 році.
З 1 квітня по 15 травня 2019 року мешканці територіальної громади подали на розгляд Експертної групи 67 проектів, з них – 3 проекти знято з
участі за заявами авторів. У бюджеті Вінницької міської ОТГ на реалізацію
проектів – переможців 2020 року передбачено 7 млн. гривень.
У 2019 року розробниками платформи «Громадський бюджет» додано
можливість голосувати за проекти за допомогою терміналів ПриватБанку
(за через карту ПриватБанку чи номера телефону, прив’язаного до картки).
У паперовому вигляді мешканці голосували в пунктах для голосування
в 4-х «Прозорих офісах» та 15-ти бібліотеках Вінницької міської ОТГ.
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Кількість поданих проектів для участі в конкурсі
у 2016-2019 роках

Протягом 15 днів, з 01 по 15 жовтня 2019 року, в рамках конкурсу, мешканці Вінницької міської ОТГ брали участь у голосуванні та віддали за різні
проекти 32 542 голоси:
 у паперовому вигляді 20
790 голосів (63,9%);
 в електронному – 11 752
голоси (36,1%).
Експертною групою опрацьовано всі голоси та виявлені деякі порушення умов конкурсу та
вимог «Положення про Бюджет
громадських ініціатив Вінницької
міської ОТГ», затвердженого рішенням Вінницької міської ради
№13 від 25.12.2015 року (зі змінами) від 22.02.2019 року №1566.
Зокрема, в процесі перевірки
результатів голосування в паперовому вигляді, виявлено випадки порушення правил конкурсу в деяких заповнених бланках для голосування. Тож, вирішено вважати недійсними бланки:
 невірно оформлені (без згоди мешканця на обробку персональних
даних, без підпису працівника-реєстратора);
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 оформлені однаковим почерком (номери та назви проектів);
 дублі (голосування одночасно онлайн та офлайн або ж у різних пунктах по два і більше разів;
 з відданими голосами за понад 2 великих та понад 2 малих;
 з голосами осіб, яким не виповнилося 16 років.
Підсумовуючи усі виявлені недоліки
по голосах в електронному та паперовому
варіантах, не були врахованими як результативні 372 голоси.
Опрацьовані
також
електронний
реєстр та паперові бланки, враховуючи те,
що були допущені технічні помилки під час
внесення прізвищ та паспортних даних. Як
результат, враховано ще 92 голоси.
Таким чином, визнані дійсними 32 262
голоси, з них:
 22 568 – за великі проекти,
 9 694 – за малі проекти.
20 510 голосів – отримані шляхом голосування в паперовому вигляді – 63,6%.
11 752 – отримані шляхом голосування в електронному вигляді – 36,4% (в
порівнянні з 2017 роком – 22,7%).
Активність вінничан у голосуванні за проекти

Конкурс
І конкурс
(І півріччя 2016р.)
ІІ конкурс
(ІІ півріччя 2016р.)
ІІІ конкурс (2017р.)
IV конкурс (2018р.)
V конкурс (2019р.)

Загальна кількість голосів

Голоси в електронному
варіанті

Голоси в паперовому варіанті

14 347

9 843

4 504

28 839

22 922

6 917

17 799
40 397
32 262

3 631
9 237
11 752

14 168
31 160
20 510

Голосування за проекти в електронний 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 (Приватбанку, А-Банку, Ощадбанку) або за
допомогою ідентифікації за електронно-цифровим підписом. Голосування
у паперовому вигляді відбувалося у спеціально визначених міською радою
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пунктах для голосування, які знаходилися в 4-х Центрах адміністративних
послуг «Прозорий офіс» та 15-ти бібліотеках. Вінниця стала першим містом
в Україні, яке почало з 2019 року реалізовувати практику шкільного громадського бюджету, виділивши для цього 1 млн грн. Вінницький «Бюджет
шкільних проектів» отримав престижну премію в Міжнародному конкурсі
кращих практик для громад, дружніх до дітей (“Child Friendly Cities Inspire
Awards”).
Активність мешканців під час голосування 2019 року спостерігалася в
таких мікрорайонах Вінниці: Тяжилів, Малі Хутори, с. Пирогово, Хмельницьке шосе. Найбільша кількість бажаючих проголосувати за проекти у паперовому варіанті виявилася в Прозорих офісах міста.
Пункти для голосування та кількість мешканців, які проголосували
за проекти в паперовому варіанті в 2019 році

У листопаді на засідання Координаційної ради конкурсу визначено переможцями 12 проектів.
Для реалізації проектів 2020 року в бюджеті Вінницької міської об`єднаної територіальної громади зарезервовано 6 859 475 гривень. З них на
реалізацію 6 великих проектів – 5 868 200 грн., на 6 малих проектів – 991
275 грн.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
У ВІННИЦЬКІЙ ОБ’ЄДНАННІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ
На замовлення департаменту правової політики та якості Вінницької
міської ради, у вересні-жовтні 2019 року, проведено анкетування громадян з метою дослідження думки учасників конкурсу, щодо якості проведення конкурсу 2019 року. Зокрема, розроблені два варіанти анкет: для авторів проектів та мешканців, які брали участь у голосуванні. Анкети можна
було заповнювати в електронному та паперовому варіантах. Електронний
варіант розміщувався на офіційному сайті конкурсу. Паперовий варіант усі
бажаючі мали змогу заповнити в інформаційних пунктах, які розміщувалися по місту під час інформаційно-рекламної кампанії для голосування,
а також під час самого голосування за проекти та надавалися відповідальними особами за проведення досліджень. Автори проектів відповідали на
запитання в електронному вигляді.
У анкетуванні взяли участь 41 автор проектів та 720 мешканців міста. З
них, паперовий варіант анкети заповнили 412 мешканців та у електронному варіанті – 308.
Метою анкетування авторів проектів було визначити: 1) наскільки умови конкурсу зручні для його учасників; 2) що потрібно змінити або посилити для залучення більшої кількості ініціативних громадян до подання
проектів?
АНКЕТУВАННЯ АВТОРІВ ПРОЕКТІВ:

Більшість авторів
проектів – жінки

Найбільша кількість
авторів проектів має
вік від 41 до 50 років.
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Переважна більшість
авторів працюють та
сплачують податки до
бюджету.

95,1 % 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.
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На думку опитаних
авторів проектів,
мешканці недостатньо
поінформовані про
правила та умови
конкурсу.
4. Яким чином Ви б хотіли, щоб здійснювалася інформаційна кампанія
щодо популяризації конкурсу? Ваша пропозиція:
12 відповідей
• Більше реклами в період голосування і роздача інформаційного матеріалу на вулицях міста.
• Значно спростити процедуру голосування.
• Більше місць для голосування або ж спростити голосування online.
• У транспорті пускати інформацію по радіо з коротким описом
проектів. Це було б пізнавально!
• Друк інформації про конкурс на «Єдиному рахунку за житлово-комунальні послуги», який щомісячно доставляється у помешкання вінничан.
• Реклама в інтернеті.
• На сайтах міської ради та в соціальних мережах.
• Більша кількість телереклами.
• Розповсюджувати листівки в локаціях громади.
• Міні лекції-презентації у школах та вузах. Зняти фільм (відеоролик) про реалізовані проекти і показувати на місцевих каналах як
соціальну рекламу.

Половина
авторів відвідали
інформаційні пункти
для отримання
консультації.

------------------------------------------------ 18 ------------------------------------------------

6. З яких інформаційних джерел (чи від кого) Ви дізналися про
конкурс: інформаційно-рекламні листівки, біл-борди, сайт Вінницької
міської ради, телебачення, інтернет? 19 відповідей
• Від колег – 1
• Інтернет – 4
• Від знайомих – 2
• Сайт ВМР – 3
• Прозорий офіс міської ради – 1
• Біл-борд на зупинці громадського транспорту – 2
• Facebook листівки – 1
85% авторів вважають
за потрібне не
змінювати дану
норму щодо кількості
поданих проектів від
одного автора або
групи авторів.

77, 5% авторів
пропонують не
змінювати дану
норму.

64,9% авторів
вважають
що мешканці
громади можуть
проголосувати за 4
проекти
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92,1% вважають,
що не є необхідним
надати можливість
особам 14-ти річного
віку подавати проекти
на конкурс

77,5 % авторів не
вважають за потрібне
змінювати дану
норму.

66,7% респондентів
вважають, що
кількість пунктів для
голосування цілком
достатня

12.1. Якщо кількість не достатня, зазначте місце, де не вистачає
пункту для голосування та можливе його розташування.
На Старому місті недостатньо пунктів для голосування, прохання
додатково розмістити пункти для голосування в районі навчальних
закладів.

На думку опитаних не
потрібно залишати
голосування
виключно в
електронному вигляді

------------------------------------------------ 20 ------------------------------------------------

В цілому, думки
авторів проектів
щодо потреби
удосконалення
процедури
проведення конкурсу,
були неоднозначними.
14.1. Якщо Ви вважаєте, що така потреба існує, то якими мають бути
ці зміни? (зазначити)
• Реклама вже реалізованих проектів.
• Зміни потрібно внести в процес голосування і підрахунку голосів. А
саме, залишити виключно онлайн голосування.
• Необхідно значно спростити і допрацювати процедуру голосування онлайн.
• Проведення голосування виключно округами, за системою виборів.
Тобто, мешканці голосують за проекти по своєму округу (за пропискою). Така норма буде сприятиме покращенню того району, в якому проживає особа, що голосувала.
• На етапі проходження процедури аналізу, доопрацювання та допуску проекту до голосування залучати представників проектних організацій аби була можливість оцінити реальність «чого прагнемо,
хочемо» з попереднім змістом проекту та кошторисом (складеним
авторами проектів). Оскільки цього не відбувається, то виходить,
що люди голосують за одне, а в результаті отримують дещо інше
(на що вистачило коштів).

90% позитивно
оцінили зміни, які
були внесені до
Положення
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АНКЕТУВАННЯ МЕШКАНЦІВ ВІННИЦЬКОЇ ОТГ:

Практично вдвічі
більше жінок взяли
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
вважають необхідним
збільшити вартість
проектів, які
становлять до 300 тис.
грн до 1,5 млн грн.

Думка респондентів
практично
розділилась, але
більшість опитаних не
вважають за потрібне
змінювати дану
норму.
51,3 % респондентів
вважають, що не
потрібно змінювати
вікову норму та
надавати право
голосування
мешканцям від 14
років.
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Майже 76,5%
респондентів
задоволені кількістю
пунктів для
голосування.

6.1 Зазначте місце, де не вистачає пункту для голосування та
можливе його розміщення
• Філіал юнацької бібліотеки на вул. Гладкова.
• У поштових відділеннях міста.
• Біля зупинок громадського транспорту.
В цілому, думка
мешканців
щодо потреби
удосконалення
процедури
проведення конкурсу,
поділилася на три
різні категорії.
8. Які зміни, на Вашу думку, необхідно внести до правил конкурсу?
Удосконалення програмного забезпечення, труднощі з авторизацією
під час голосування.
Зробити паперовий варіант не тільки в бібліотеках та прозорих
офісах.
Анонімність голосування.
Голосування в соціальних мережах.

1.
2.
3.
4.

Отже, за підсумками анкетування ми можемо зробити
наступні висновки:
Переважна більшість мешканців Вінницької громади вважають за потрібне продовжувати конкурс проектів «Бюджет громадських ініціатив».
У 2019 році найбільшу вікову категорію, яка брала участь в анкетуванні
та голосуванні становлять мешканці віком 31-40 років.
Більшість опитаних пропонують залишити без змін вік для тих, хто має
право голосувати за проекти – з 16 років.
Більшість респондентів задоволені кількістю пунктів для голосування,
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але в анкетах зазначили, що можливо збільшити кількість місць для голосування в таких місцях:
• вул. Гладкова;
• відділення Укрпошти;
• торгові центри;
5. Більшість опитуваних не вважають необхідним залишити голосування
виключно в електронному вигляді.

Мешканцями надані наступні пропозиції щодо удосконалення процесу
проведення конкурсу «Бюджет громадських ініціатив»:
• Спростити процедуру електронного голосування. Удосконалити
та спростити онлайн голосування.
• 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.
• Обмежити фінансування проектів в одному районі міста.
• Серед проектів зробити вибірку найцікавіших та актуальних для
розвитку міста. Розмістити інформацію на сайті перед голосуванням за проекти.
• Шоб голосування проводилось виключно за округами, визначеними
виборчим законодавством, аби мешканці мали можливість проголосувати за проекти у своєму окрузі (за «пропискою») що буде стимулювати покращення ситуації саме у районі, де проживає окремий
мешканець.
• На етапі проходження процедури погодження і допуску проекту до
голосування залучати представників проектних організацій, щоб
була можливість оцінити реальність реалізації проекту відповідно
до поданого авторами кошторису.
Рекомендації щодо удосконалення конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив» 2020 року.
Враховуючи результати п’яти конкурсів «Бюджет громадських ініціатив» та кращі практики реалізації громадського бюджету в інших містах
України, з метою удосконалення процедури та залучення більшої кількості
вінничан до участі в конкурсі проектів, пропонується організаторам конкурсу розглянути наступні пропозиції:
1. Розробити в паперовому та електронному форматах детальні інструкції
щодо оформлення проектів та правил їх подання на конкурс. Розмістити інструкції на сайті конкурсу та в місцях проведення інформаційної
кампанії (Прозорі офіси, бібліотеки).
2. Поділити проекти на категорії:
• забезпечити для користувачів можливість пошуку за категоріями
на сайті конкурсу;
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•

ввести відповідну норму до «Положення про Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної громади»;
• згрупувати проекти за галузями міста, за обсягом фінансування та
по районах їх реалізації у місті.
3. З метою надання можливості авторам доопрацьовувати проекти, створити таблицю основних зауважень до проектів під час експертної оцінки з відповідним відображенням на сайті конкурсу.
4. Долучити до Координаційної ради конкурсу представників громадських об`єднань та експертів у відповідних галузях, у кількості не менше
50% від її складу. Закріпити відповідну норму в Положенні про конкурс.
5. Ввести норму до Положення щодо розподілу частки фонду конкурсу
для населених пунктів, що приєдналися до Вінниці у складі Вінницької
міської об`єднаної територіальної громади.
6. Досвід реалізації конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» та інших
громадських бюджетів в Україні свідчить про те, що інколи перемагають проекти, які можуть бути реалізовані міською радою спільно з обласними радами шляхом залучення співфінансування з інших фондів,
що в свою чергу, примножує міцність громади. Пропонується до Положення про «Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської ОТГ»
додати норму співфінансування проектів. Адже, деякі проекти можуть
бути корисними для міста, які реалізовуються на умовах співфінансування та залучення ресурсів з інших джерел. Позитивний досвід у залученні додаткових коштів на реалізацію проектів мають Київ, Дніпро,
Кропивницький.
7. Додати до Положення про конкурс норму щодо врахування конфлікту
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 виконання
проекту з відображенням стану його реалізації на сайті конкурсу.
9. Розмістити на сайті зразок агітаційної листівки для популяризації проектів. Забезпечити консультаційні пункти та місця для голосування
бланками таких листівок.
10. Пропонується залучити досвід роботи інших міст з авторськими колективами, які постійно беруть участь у конкурсі та приділити увагу публічному обговоренню проектів під час аналізу та експертної оцінки.
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ДЖЕРЕЛА:
1. «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської
об`єднаної територіальної громади» у новій редакції (рішення міської ради від 22 лютого 2019 року №1566 «Про внесення змін до рішення міської ради від 25.12.2015 року №13 «Про бюджет громадських ініціатив м. Вінниці», зі змінами»).
2. Рішення виконавчого комітету міської ради від 21 березня 2019
року №738 «Про проведення конкурсу проектів в рамках «Бюджету
громадських ініціатив Вінницької міської об`єднаної територіальної
громади», для їх реалізації в 2020 році».
3. Протокол засідання Координаційної ради конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» від 06.11.2019р.
4. Офіційний сайт Вінницької міської ради, розділ «Бюджет громадських ініціатив» (http://gromada.vmr.gov.ua).
5. Про партиципацію, Атлас партиципаторного бюджету та український досвід (https://pauci.org/ua/news/332).
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