1. ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (бюджет участі) в Україні
З 2014 року українське суспільство суттєво змінилося. В містах та селах України з’являються активні жителі громад, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів громад виникають
ідеї, як покращити своє місто, село, район чи вулицю, провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо. У той же час, на сьогодні в державі має місце низький рівень довіри до всієї влади, у тому числі
і до місцевої. Але, рівень довіри до влади підвищується, якщо вона допускає участь громадян не лише у виборах, референдумах, громадських
слуханнях, а й безпосередньо, у процесі прийняття рішень та контролі
за їх виконанням. Саме тому, одним з можливих варіантів вирішення питання довіри громадськості до влади є участь громадян України у прийнятті рішень на центральному і місцевому рівні.
Зокрема, вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є партисипативне
бюджетування – бюджет участі чи громадський бюджет. Громадський
бюджет (ГБ) є потужним інноваційним інструментом забезпечення
спільної відповідальності влади та громадян за власний добробут. Він
має значний потенціал консолідації ресурсів і підвищення спроможності громад, сприяє зростанню прозорості і довіри до рішень громад.
Законодавчу базу щодо застосування ГБ в Україні складають Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та
наказ Мінфіну «Про затвердження Методичних рекомендацій
щодо механізмів участі громадськості у бюджетному процесі
на місцевому рівні», який носить
інформаційно-роз’яснювальний характер. Через це основні
принципи, правила та обмеження ГБ визначаються у відповідних положеннях, які самостійно розробляються місцевою владою спільно з
громадськістю та затверджуються рішеннями сесій рад територіальних
громад (ТГ). Відсутність уніфікації механізму ГБ забезпечує гнучкість в
прийнятті відповідних рішень, можливість врахування особливостей
регіонів, створення унікальних інклюзивних механізмів ГБ, беручи до
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уваги пріоритети розвитку окремих громад. Водночас створюється ризик суб’єктивних підходів керівництва громад до впровадження ГБ.
За результатами аналізу динаміки розвитку ГБ в Україні, який здійснив Національний інститут стратегічних досліджень, виявлені такі проблеми впровадження ГБ:
 незначне поширення застосування механізму ГБ, який наразі
застосовується приблизно в 10-11% ТГ. Переважно цей механізм
використовують міські громади з вищим рівнем розвитку громадського сектору;
 низька прозорість використання кошті, зокрема відсутність
або складність отримання інформації щодо реалізації прийнятих
проєктів та подальшої долі вже реалізованих;
 замала частка ГБ в місцевих бюджетах;
 відсутність планування напрямів розвитку ГБ у переважної
більшості ТГ, неузгодженість видатків ГБ зі стратегіями розвитку
громад і територій;
 недостатньо активне або формальне інформування в окремих
громадах, в результаті чого більшість жителів або взагалі не знає
про конкурси ГБ, або інформація представлена в незрозумілому і
недостатньо структурованому вигляді.
Окремим напрямом розвитку залучення громадян до партисипативного бюджетування став розвиток всеукраїнського ГБ (далі – ВГБ), який
був започаткований у вересні
2019 р. Якщо в міських ГБ жителі
беруть участь у розподілі частки місцевих бюджетів, то в рамках ВГБ пропонується долучити
жителів областей до розподілу
частки коштів Державного бюджету України. Фактично ВГБ є
ще одним механізмом фінансової децентралізації, спробою посилити
довіру між владою та громадянами через спільний розвиток проєктів
регіонального значення. На думку організаторів ВГБ, він має стати додатковим дієвим інструментом для розуміння реальних проблем і потреб жителів областей з перспективою масштабування з регіонального
на всеукраїнський рівень.
Серед основних недоліків, які виявили за два роки впровадження
ВГБ, експерти відзначають концептуальну невідповідність фінансування
ВГБ з бюджету та механізмів розподілу ДФРР. Під час розгляду Верхов------------------------------------------------ 2 ------------------------------------------------

ною Радою України проєкту Державного бюджету України на 2021 р. в
першому читанні питання фінансування ВГБ, як і в попередні роки, передбачалось забезпечувати за рахунок ДФРР, проте до другого читання
всі згадки про ВГБ з Бюджетного Кодексу України були вилучені. Мотиваційні причини цього не оприлюднювались.
Протягом останнього року в низці громад спостерігалася негативна
динаміка, або взагалі призупинення практики партисипативного бюджетування. Більшою мірою – це характерно для громад сільського та селищного типу, проте спостерігається і серед окремих великих міст – обласних центрів. Частково це пояснюється впливом кризи 2020 р. через
епідемію коронавірусу та повільним відновленням економіки в 2021 р.,
коли основні фінансові ресурси громад витрачаються переважно на видатки поточного споживання. Проте, зважаючи на незначну частку ГБ у
загальних видатках бюджетів громад, більш вагомими причинами слід
вважати зменшення уваги міської влади до цього механізму в зв’язку із
недооцінкою або нерозумінням його важливості, викривлення або дискредитацію ідеї громадського бюджетування через конфлікт інтересів.

2. ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРІВ УКРАЇНИ
Піонерами учасницького бюджетування в Україні стали міста Черкаси і Чернігів. Перші конкурси проєктів ГБ у цих містах відбулися ще
2015 року. До них також можна додати Луцьк, у якому в 2015 році був
впроваджений конкурс громадських ініціатив. І хоча цей конкурс не називався ані бюджетом участі, ані громадським бюджетом, по суті він був
дуже схожим, хоч і мав свої особливості (приміром, невеликі бюджети
проєктів, обов’язкове співфінансування жителів тощо).
У 2016 році до вищезгаданих трьох, додалися ще 17 міст, зокрема –
Бердянськ, Вінниця, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Краматорськ, Київ, Кривий Ріг, Львів, Мелітополь, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль,
Ужгород, Хмельницький та Чернівці.
А також, дев’ять міст провели перші конкурси бюджету участі в 2017
році: Біла Церква, Бровари, Дніпро, Кам’янець-Подільський, Кременчук,
Кропивницький, Миколаїв, Нікополь та Одеса.
Ще п’ять міст – у 2018: Кам’янське, Маріуполь, Сєвєродонецьк,
Слов’янськ і Харків.
Останніми серед великих міст бюджети участі запровадили Херсон
(2019) і Павлоград (2020).
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За загальним правилом, у кожному місті, конкурс ГБ відбувається
один раз на рік. Проте, у даному правилі бувають винятки. Так, на початку партисипаторного руху в Україні, у Вінниці у 2016 року фактично
відбулося два голосування – в
межах бюджетів участі 2016 і
2017 років відповідно. Так само
два конкурси відбувалися у 2017
році в Одесі, Дніпрі, у Кропивницькому – навесні відбувся відбір
за 2017 рік, а влітку чи восени –
на 2018 р. Зазвичай проведення
двох конкурсів упродовж року
було пов’язане зі зміною часових меж циклу громадського бюджету.
Водночас в окремих містах і в окремі роки конкурси ГБ не проводилися. Зокрема, у 2019 році вони не відбулися в Житомирі, Сумах, Черкасах і Сєвєродонецьку. Причини були властиві кожному з міст.
Так, у Сумах внаслідок затягування процесу попереднього розгляду
проєктних заявок Координаційною радою на 2019 рік перенесене голосування попереднього року. Тож нового конкурсу вже не проводили.
У Черкасах завершився термін дії відповідної міської цільової програми, тоді як нову програму на 2019–2022 роки ухвалили лише в 2020
році. А в Житомирі, після скандального конкурсу 2018 року, коли ледь
не дійшло до цілковитого скасування його результатів (міський голова
аргументував своє рішення тим, що конкурс проєктів відбувся із маніпуляціями та використанням адміністративного ресурсу). Вирішили розвивати альтернативний інструмент – конкурс на кращий загальноміський
проєкт, в якому ідеї розробляються виконавчими органами міської ради
та виносяться на голосування жителів.
Якість проєктних пропозицій, що ініціюються громадянами в межах
конкурсів бюджетів участі, загалом зростає – на це вказує загальний
тренд до збільшення частки проєктів, які допускаються до голосування. Водночас, в окремих містах, частка недопущених до голосування
проєктів все ще є значною (приміром, у Тернополі, Одесі, Черкасах,
деяких інших містах). У цих громадах слід особливу увагу приділяти
навчанню й консультуванню потенційних авторів із питань підготовки проєктних заявок, проводити школи бюджетів участі, інші навчально-просвітницькі заходи.
Практика поділу проєктів на великі й малі загалом себе виправдовує. Хоча досвід тих міст, які цього поділу не використовують, свідчить,
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що й альтернативні підходи є цілком життєздатними. Міста України,
враховуючи досвід проведення конкурсів, та неможливість протидіяти «адміністративному ресурсу» закладів освіти, охорони здоров’я та
культури, офіційно дають «зелене світло» та можливість брати участь у
конкурсі проєктам, які можуть бути реалізовані в школах, дитячих садках, лікарнях, одночасно обмежуючи частку бюджету на їх виконання.
Однією з базових умов ефективного функціонування інструменту громадського бюджету є
високий рівень довіри до нього
з боку громадян. Забезпечується ця довіра, насамперед, завдяки прозорості та доброчесності
всіх процедур, пов’язаних з
учасницьким бюджетуванням,
починаючи від ініціювання проєктів і завершуючи їх фінансуванням та
реалізацією. Тому критично важливо, щоб жителі мали доступ до усієї
інформації про функціонування бюджету участі в їхній громаді.
Окрему увагу, необхідно приділяти висвітленню стану реалізації
проєктів-переможців, що нині є найслабшою ланкою комунікації в межах учасницького бюджетування і на належному рівні здійснюється
лише окремими містами. На офіційних вебсайтах та платформах для голосування, слід вчасно та чітко визначати статуси реалізації підтриманих
проєктів, викладати регулярні звіти про їх впровадження і фінансування
з відповідними підтвердженнями. Доброю практикою також може стати
створення та поширення історій успіху про найцікавіші проєкти, що будуть «розказані» їхніми героями – звичайними містянами, що зважилися
на підготовку проєктів.
Громадський бюджет допомогає консолідувати певні спільноти або
знайти однодумців за місцем проживання, навчання, роботи, захопленням. Позитивною практикою громадського бюджету міста Києва стала
норма де проєкт подає не автор, а команда проєкту. Згідно Положення –
це громадяни, які подали громадський проєкт для участі чи долучились
до нього на наступних етапах.

2.1. Обсяги фінансування громадського бюджету
У більшості обласних міст загальне фінансування обсягу бюджету
участі значно менше 1% від доходів бюджету міста. У Львові, який є
лідером за кількістю видатків громадського бюджету в розрахунку на
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1 жителя міста у 2021 році, цей показник становив на рівні 0,72%. За
лідером посіли наступні позиції Черкаси, Івано-Франківськ, Полтава,
Чернігів, Тернопіль, Київ. Незважаючи на те, що пандемія короновірусу призупинила ріст промисловості та ВВП держави у 2020 році, у
більшості міст збільшилися надходження до бюджетів за період 20192021 роки. Відповідно і обсяги громадського бюджету теж збільшилися або, принаймні, залишилися на тому ж рівні. Наприклад, в Тернополі обсяг громадського бюджету закріплений на рівні 1% обсягу
власних доходів загального фонду бюджету громади, в тому числі
обсяг шкільного громадського бюджету становить не менше 10% виділеного фінансування на громадський бюджет. Вінниця знаходиться
на 17 сходинці серед обласних міст з розрахунку видатків з бюджету
громади на одного жителя. За період 2019-2021 років ця позиція залишається незміною.
Відповідно до пункту 2 Розділу 2 «Положення про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіально громади» фонд конкурсу не може перевищувати
1 відсотка обсягу власних і закріплених доходів загального
фонду, затвердженого рішенням міської ради про бюджет
ВМТГ на поточний бюджетний
рік. У 2021 році до зазначених доходів загального фонду
надійшло 3 722,87 млн грн. Відповідно і обсяг Бюджету громадських
ініціатив у 2021 році для Вінницької міської ТГ не може перевищувати
37,23 млн грн (що відповідає рівню обсягів ГБ у Львові та Черкасах, у
розрахунку бюджетних видатків на 1 жителя громади). Якщо орієнтуватися на позиції Тернополя та Чернігова в таблиці, то фонд БГІ Вінницької міської ТГ у 2021 році повинен бути орієнтовно 24 млн грн.
Однак, ці розрахунки можуть бути суб’єктивними враховуючи те, що
у більшості обласних центрів проєкти ГБ можуть реалізуватися в закладах освіти та на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків. У Вінниці такі проєкти фінансуються з фондів інших цільових
програм міської ради.
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Бюджети громад обласних центрів та їх видатки на реалізацію
Громадського бюджету
Орієнтовна
Бюджет
Зміни
Фонд ГБ у
кількість громади (БГ) обсягу
2019/2021,
населення, 2019/2021,
БГ за 3
млн грн
тис. осіб
млрд грн
роки,%

№
з/п

Місто

1.
2.
3.
4.

Львів
Черкаси
Івано-Франківськ
Полтава

722
273
238
283

9,841/10,692
3,486/3,450
3,782/3,950
2,801/3,414

107
99
104
122

224

1,409/1,881

133

285
2884
1016
981
116
245

3,224/3,290
60,400/66,3
12,168/12,043
14,041/18,636
1,640/1,788
2,597/3,393

102
118
99
133
109
131

12. Суми

260

1,869/2,510

134

13.
14.
15.
16.

476
284
1434
265

4,713/4,288
3,004/3,201
15,926/17,310
1,526/1,771

91
107
107
116

17. Вінниця

371

4,994/5,232

105

18.
19.
20.
21.
22.

223
217
723
275
264

2,677/2,817
2,749/2,994
9,192/8,776
3,249/3,797
3,286/3,144

105
109
95
117
96

5. Тернопіль
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Чернігів
Київ
Одеса
Дніпро
Ужгород
Рівне
Миколаїв
Херсон
Харків
Чернівці

Кропивницький
Луцьк
Запоріжжя
Хмельницький
Житомир

46,7/76,6
10,0/25,0
5,1/21,5
11,0/20,0
11,1/14,6

Зміни
обсягу
ГБ за 3
роки,%
164
250
421
182

Обсяг
Обсяг
ГБ на 1
ГБ на 1
жителя у жителя у
2019 р., 2021 р.,
грн.
грн
64,68
106,09
71,67
91,58
21,42
90,34
38,87
70,67

132

49,55

65,18

92
113
125
156
100
83

69,47
52,01
39,37
31,39
43,10
49,80

63,38
58,95
49,21
48,93
43,10
41,22

100

38,46

38,46

150
100
60

25,21
35,21
48,30

37,82
35,21
34,87
29,06

(у т.ч .1,0/2,5
Бюджет шкільних
проєктів)

114

21,56

28,30

5,85/5,00
2,5/3,75
10,0/10,0
2,0/3,0
-/-

85
150
100
150
-

26,23
11,52
13,83
7,27
-

22,42
17,28
13,83
10,91
-

(у т.ч. Шкільний ГБ)

19,8/18,2
150,0/170,0
40,0/50,0
30,8/48,0
5,0/5,0
12,2/10,1
10,0/10,0
(2019/2022)
12,0/18,0
10,0/10,0
-/50,0 (2020)
12,8/7,7
8,0/10,5

Переважна більшість міст України використовує під час голосування за проєкти громадського бюджету змішану систему: електронний та
паперовий варіант. Однак, великі міста, як Київ, Дніпро, Одеса – використовують тільки електронний варіант голосування, враховуючи значні
витрати на організацію голосування в паперовому вигляді.

2.2. Типи і категорії проєктів в обласних центрах
У більшості міст також існує поділ проєктів на великі та малі. При цьому, на один малий проєкт виділяється в середньому до 500 тис. грн, а на
великі – від 500 тис. грн. до 3,0 млн грн. Співвідношення фінансування
проєктів у рамках одного бюджету, в середньому, становить 60% на малі
і 40% – на великі. Також у містах, де є поділ проєктів на великі та малі
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(освітні, комунальні, муніципальні, медико-соціальні, інформаційно-молодіжні та гуманітарні), обов’язковим є збір підписів жителів міста на підтримку проєкту – 10-50 підписів за малий проєкт і 25-100 підписів – за
великий. Зазначимо, що у Львові та Херсоні за малий проєкт потрібно
зібрати понад 15 підписів городян, а за великий – 50, в Одесі для того, щоб
проєкт взяв участь у голосуванні, необхідно зібрати відповідно 20 і 50 підписів. Автор в Івано-Франківську повинен зібрати
не менше 20 підписів підтримки
за малий проєкт і за великий –
понад 50 підписів. Доволі показовим в цьому плані є Київ, де для
включення до переліку проєктів
переможців необхідно набрати
1 голос за кожну 1 тисячу гривень його вартості, а 20% від кошторису
проєкту обов’язково потрібно зарезервувати для врахування фактичних
витрат на його реалізацію. Цікаво, що в Полтаві проводять жеребкування, з метою присвоєння номерів для конкурсних проєктів.
На відміну від більшості обласних центрів України проєкти, які реалізовуються на прибудинкових територіях багатоквартирних будинків, на
вулицях приватного сектору, в приміщеннях комунальних закладів освіти
та підприємств, до 2021 року не включалися до переліку дозволених для
реалізації проєктів у Вінницькій міській територіальній громаді.
Інша ситуація склалася в деяких муніципалітетах. Враховуючи, що
так званий «адміністративний ресурс» має значний вплив під час голосування за розподіл громадського бюджету і немає фактичної можливості повністю його
виключити з процедури конкурсів, у Львові, Івано-Франківські,
Дніпрі, Полтаві вирішили залишити такі проєкти в громадському бюджеті, проте чітко визначили відсоток для їх реалізації.
Наприклад, у Дніпрі розподіл бюджету за типом визначається за кожною групою проєктів, а саме:
 «Освітні» – 30% від загального обсягу Бюджету участі. Великі та
малі розподіляються пропорційно у співвідношенні 50/50%.
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 «Гуманітарні» – 20% від загального обсягу Бюджету участі. Великі
та малі розподіляються пропорційно у співвідношенні 50/50%.
 «Медико-соціальні» – 10% від загального обсягу Бюджету участі.
Великі та малі розподіляються пропорційно у співвідношенні
60/40%.
 «Муніципальні» – 30% від загального обсягу Бюджету участі. Великі
та малі розподіляються пропорційно у співвідношенні 50/50%.
 «Інформаційно-молодіжні» – 10% від загального обсягу Бюджету
участі тільки малого типу.
У Івано-Франківську проєкти Бюджету участі поділяються на малі (до
100 тис. грн), великі (100-300 тис. грн) та проєкти на ремонт малих вулиць (0,3-1,5 млн грн), загальноміські (загальнодоступні) та локальні (з обмеженим доступом). За категорією – на «об’єкти культурної спадщини»
(до 1,5 млн грн), «освітні проєкти» (до 40%). Житель громади може проголосувати за один проєкт у кожній категорії: малий, великий, ремонт
малих вулиць та об’єкти культурної спадщини.
У Кропивницькому, в 2021 році, залишили 2 типи проєктів проти 3-х
у 2020 році: малі (85% від ГБ, до 300 тис. грн) та соціальні (15% від ГБ, до
300 тис. грн). Великі проєкти вартістю від 300 до 1500 тис. грн в конкурсі
2021 року не приймалися.
У лідера за обсягами ГБ на одного жителя громади та кількістю проєктів-переможців м. Львова, відповідно до “Положення про Громадський
бюджет”, у 2021 році види та категорії проєктів розподілилися наступним чином: малі проєкти (70% від ГБ) – це проєкти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість реалізації яких становить
від 50 000 до 600 000 грн і великі
проєкти (30% від ГБ) – це проєкти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість
реалізації яких становить від
600 000 до 3 000 000 грн. “Освітні
та медичні проєкти“ – це категорія проєктів, реалізація яких
стосується приміщень або територій шкіл, дошкільних навчальних закладів, закладів позашкільної освіти, закладів професійно-технічної освіти, вищих навчальних
закладів, та проєкти реалізація яких стосується приміщень або територій закладів охорони здоров’я. “Інші проєкти“ – це проєкти, реаліза------------------------------------------------ 9 ------------------------------------------------

ція яких не стосується приміщень або територій закладів освіти, вищих
навчальних закладів та охорони здоров’я. Такі проєкти не можуть становити менше 40% від загальної
кількості проєктів-переможців у
поточному році.
У 2021 році завдяки збільшенню Вінницької міської територіальної громади до участі у
конкурсі активно долучилися
жителі приєднаних населених
пунктів: сіл Щітки, Писарівка,
Стадниця, Малі та Великі Крушлинці, Вінницькі Хутори та Гавришівка. Вінничани мали можливість проголосувати за 4 типи проєктів:
великі та малі міські, великі та малі для старостинських округів.
Аналогічна ситуація при розподілі ГБ виникла і у жителів Полтави. У
2021 році конкурсні проєкти поділяються на мікропроєкти (до 100 тис.
грн), малі (100-500 тис. грн), великі (500-1400 тис. грн) і проєкти розвитку
сільських територій (до 500 тис. грн).

2.3. Активність авторів проєктів та ініціативних груп
громадського бюджету в територіальних громадах
За час впровадження ГБ в Україні, з метою мінімізації впливу адміністративного ресурсу на волевиявлення городян, у містах поступово
збільшується максимальна кількість проєктів, за які може проголосувати один житель територіальної громади. У Київі в 2021 році цей показник становить 10 проєктів, у Дніпрі, Чернігові та Херсоні – 6, Хмельницький – 5.

Активність жителів обласних центрів у Громадському
бюджеті

№
з/п

Місто

1. Львів
2. Черкаси

Межі
фінансування
малого/великого
проєкту,
тис. грн
100/300/1500
300/1450

Кількість
поданих
проєктів
в 2021 р.

Кількість
винесених
на голосування
проєктів
в 2021 р.

Кількість
проєктів
переможців

272
131

252
84

62 (6 типів)
23 (2 типи)
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Співвідношення
поданих
проєктів
до 1 тис.
жителів
громади
1,00
0,58

№
з/п

Місто

Межі
фінансування
малого/великого
проєкту,
тис. грн

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Івано-Франківськ
Полтава
Тернопіль
Чернігів
Київ
Одеса
Дніпро
Ужгород
Рівне
Суми
Миколаїв
Херсон
Харків
Чернівці
Вінниця
Кропивницький
Луцьк
Запоріжжя
Хмельницький
Житомир

100/500/1400
250/1000
1000/3000
50/1500
300/2000
250/1500
600/3000
300/1000
100/250
300/1500
до 150
500/1500
250/1100
до 300
50-1500
400/1000
500-1500
250/750
500/1500
500/1500 (2018)

Кількість
поданих
проєктів
в 2021 р.

Кількість
винесених
на голосування
проєктів
в 2021 р.

Кількість
проєктів
переможців

142
117
1362
432
116
105
254
166
73
92
88
26
74
44
255 (2020)
133
43
37
129
-

131
107
969
373
62
86
230
125
55
85
67
23
58
36
52
120
40
111
-

49 (4 типи)
19 (3 типи)
393 (2 типи)
82 (9 типів)
37 (4 типи)
20 (2 типи)
101 (4 типи)
40 (3 типи)
22 (2 типи)
21 (2 типи)
23 (1 тип)
7 (2 типи)
23 (4 типи)
15 (3 типи)
32 (1 тип)
90 (3 типи)
27 (4 типи)
41 (2 типи)
-

Співвідношення
поданих
проєктів
до 1 тис.
жителів
громади
0,50
0,48
0,47
0,44
0,42
0,37
0,35
0,35
0,34
0,32
0,32
0,22
0,20
0,20
0,18
0,18
0,16
0,14
0,13
-

Активність жителів обласних центрів у конкурсі, як свідчать показники, напряму залежить від обсягів Громадських бюджетів та кваліфіковано підготовлених проєктів. У більшості міст існує система консультацій
та навчань для авторів та ініціативних груп.
Найбільша активність авторів проєктів і авторських колективів спостерігається в Івано-Франківську, Тернополі, Полтаві, Рівному, Києві,
Дніпрі та інших громадах. В цих містах подали найбільшу кількість
проєктів з розрахунку на одного жителя громади. Завдяки потужним
рекламно-інформаційним кампаніям і навчальним заходам для авторів
та ініціативних груп, відсоток проєктів винесених на голосування в громадах, також, знаходиться на високому рівні.
Доволі цікаву практику впровадили в Одесі, де авторами проєктів можуть виступати фізичні особи, громадські організації та суб’єкти господарювання (крім комунальних підприємств, установ та закладів). Проте,
автором не може бути працівник або депутат певного органу місцевого
самоврядування, комунальних підприємств, закладів і установ, а також,
член комісії з питань громадського бюджету. У Харкові авторами проєк------------------------------------------------ 11 ------------------------------------------------

тів, крім фізичних осіб, можуть бути громадські організації, а в Чернівцях –
до авторів ще можуть долучитися ОСББ, ОСН, ЖБК, ЖБТ (за виключенням
членів експертної групи ГБ, посадових осіб та депутатів міської ради).
За останні роки з Положень громадського бюджету обласних центрів
поступово виключається можливість безпосередньо подавати проєкти
представниками депутатського корпусу та комунальних структур. Цей,
в цілому позитивний підхід, на
практиці призводить до того, що
в розподілі Громадського бюджету беруть участь політичні
партії, комунальні підприємства,
заклади, які напряму фінансуються з місцевого бюджету, що
суперечить самому принципу партиципативного бюджету – делегувати
громадянам частину влади. Проте, фактично велика кількість проєктів
подається їх представниками – фізичними особами, та реалізовується
в приміщеннях або на територіях комунальних підприємств і закладів.
В аналітичному звіті «Дослідження розвитку інструменту «Громадський бюджет» у містах України» у 2020 році зазначено, що таких міст в
Україні, де всі 100% проєктів є загальнодоступними, залишилося небагато. Зокрема, це – Вінниця, Полтава і Харків.
Натомість найменша частка проєктів із загальнодоступними результатами зафіксована в Івано-Франківську, Дніпрі, Києві, Львові і Чернівцях. Власне, це саме ті міста, де значною є частка освітніх проєктів.

3. БЮДЖЕТ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У 2021 РОЦІ
25 грудня 2015 року Вінницька міська рада затвердила «Положення про
Бюджет громадських ініціатив м. Вінниці» та розпочала впровадження у
місті ще одного популярного у світі інструменту прямої демократії, який дає
змогу жителям долучатися до розподілу коштів з місцевого бюджету шляхом подання власних ідей щодо розвитку міста і, наразі, приєднаних територій Вінницької міської територіальної громади.
Конкурс «Бюджет громадських ініціатив» відповідає Стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року – Стратегія
3.0, а саме: Ціль 2.4. «Взаємодія та спільна відповідальність громадянського суспільства та влади».
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Положення про конкурс та Положення про Координаційну раду
конкурсу затверджено рішенням міської ради від 25.12.2015р. №13
«Про Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної
громади» (зі змінами від 26.02.2021 року №208). Рішенням виконавчого
комітету міської ради від 25.03.2021р. № 743 «Про проведення конкурсу проєктів у рамках «Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської
територіальної громади», для їх реалізації в 2022 році» вирішено провести конкурс у 2021 році. Затверджений склад Координаційної ради конкурсу та склад Експертної групи для здійснення аналізу проєктів. Кращі
проєкти, які отримають найбільшу підтримку вінничан, реалізовуватимуться виконавчими органами міської ради у 2022 році.
Проєкт на конкурс мав право подати громадянин України віком від
16 років. Ініціатива має отримати підтримку не менше 10 жителів Вінницької міської територіальної громади (крім автора).
З 01 квітня по 15 травня (включно) у 2021 році на конкурс «Бюджет
громадських ініціатив Вінницької міської ТГ» подано 73 ініціативи громадян. Враховуючи той факт, що перші проєкти для участі в конкурсі
стали подаватися ще з 12 квітня, все ж основна частина (59%) традиційно надійшла на конкурс за останні три дні терміну прийому проєктів.

Динаміка подання проєктів на конкурс у 2021 році

На розгляд Експертної групи Бюджету громадських ініціатив ВМТГ у
2021 році було винесено 63 проєкти, з них на території міста Вінниці:
40 – великих і 11 – малих, а на території старостинських округів: 7 – великих та 5 – малих. Під час здійснення аналізу та оцінки: два проєкти,
спільні за тематикою, об’єднані в один, дев`ять – зняті з участі у конкурсі
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за заявами авторів проєктів. З цих 63 ініціатив передбачено: для реалізації на Правобережній частині міста – 20 проєктів, а на Лівобережній
частині – 31 проєкт, на приєднаних територіях -12 проєктів.

ЛОКАЦІЯ ПОДАНИХ ПРОЄКТІВ У 2021 РОЦІ

Кількість поданих проєктів для участі в конкурсі та винесених
на голосування у 2016-2021 роках

------------------------------------------------ 14 ------------------------------------------------

Експертною групою конкурсу допущені до голосування 48 проєктів,
з них 32 – великих та 16 – малих. Зокрема, на території міста Вінниці: 25
великих і 11 малих, а на територіях старостинських округів: 7 – великих
і 5 – малих.
Голосування за проєкти відбувалося в електронному та паперовому виглядах. У електронному вигляді голосування здійснювалося на
е-сервісі вебплатформи e-DEM «Громадський бюджет – Вінниця», створеної в рамках програми «Електронне врядування задля підзвітності
влади та участі громади» (EGAP), за допомогою чат-боту «СВОЇ» у додатках Viber та Telegram. У паперовому вигляді жителі ВМТГ голосували в 4-х Прозорих офісах
міста та 22 бібліотеках.
За проєкти «Бюджету громадських ініціатив» жителі Вінницької міської ТГ у 2021 році віддали
61 144 голоси: за великі проєкти – 39 797 голосів, за малі – 21
347 голосів: в електронному вигляді – 25 328 (41%), в офлайн режимі – 35 816 (59%), у тому числі
надано 3 252 голоси – за допомогою «Муніципальної картки вінничанина».
Загалом, участь у голосуванні взяли 29 475 жителів Вінницької міської територіальної громади: 15 530 (53%) осіб в електронному варіанті,
13 945 (47%) – паперовому, у т. ч. 1197 осіб проголосували за допомогою
«Муніципальної картки вінничанина». Кожен житель мав можливість
проголосувати за 4 різних проєкти – 2 великих і 2 малих.
Жителі громади переважно голосували не за чотири проєкти, а підтримували один великий та один малий, що свідчить про цілеспрямованість жителів проголосувати саме за «свої» проєкти.
За результатом перевірки паперових бланків для голосування
уповноваженим робочим органом конкурсу на виявлення недоліків,
помилок або порушень, які могли виникнути під час їх оформлення у
пунктах голосування, Координаційна рада конкурсу визначила недійсними 1252 голоси, з них: 766 – за великі та 486 – за малі проєкти.
Остаточно результатом конкурсу визнано 59 892 голоси: за великі
проєкти – 39 031 голос, за малі – 20 861 голос: в електронному вигляді –
25 328 (42,3%), в офлайн режимі – 34 564 (57,7%), у тому числі надано 3
252 голоси – за допомогою «Муніципальної картки вінничанина».
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Активність вінничан у голосуванні за проєкти
у 2016-2021 роках

Конкурс
І конкурс
(І півріччя 2016р.)
ІІ конкурс
(ІІ півріччя 2016р.)
ІІІ конкурс (2017р.)
IV конкурс (2018р.)
V конкурс (2019р.)
VI конкурс (2020р.)
VII конкурс (2021р.)

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
19 094
59 892

3 631
9 237
11 752
19 094
25 328

14 168
31 160
20 510
не здійснювалося
34564

Результати голосування в паперовому та електронному
варіантах за період 2016-2021 років

За весь час проведення Бюджету громадських ініціатив найбільша
кількість голосів за проєкти у 2021 році надана жителями Вінницької
міської ТГ, як в паперовому, так і в електронному варіантах.
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Активність жителів під час голосування у 2021 році спостерігалася в мікрорайонах Вінниці: Тяжилів, Малі Хутори, с. Пирогово, с. Сабарів, в Прозорих офісах міста та с.Вінницькі Хутори, с.Великі Крушлинці, смт. Десна.
Інноваційною особливістю конкурсу 2021 року стало впровадження голосування за допомогою персоніфікованої «Муніципальної картки
вінничанина» через пост-термінали, які були розміщені в пунктах для
голосування та КП «Вінницякартсервіс».

Голосування за допомогою «Муніципальної картки вінничанина»
№

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Пункт голосування

К-ть осіб К-ть голосів

Прозорий офіс «Центр», вул. Соборна, 59
Прозорий офіс «Замостя», вул. Замостянська, 7
Прозорий офіс «Вишенька», вул. Космонавтів, 30
Прозорий офіс «Старе місто», вул. Брацлавська, 85
ЦМБ, вул. Хмельницьке Шосе, 4
ЦБДЮ, вул. Космонавтів, 63
Бібліотека №1, вул. Коцюбинського, 49
Бібліотека №2, вул. Смірнова, 23
Бібліотека №3, смт. Десна
Бібліотека №4, с. Вінницькі Хутори
Бібліотека №5, вул. Гладкова, 3
Бібліотека №6, вул. Антонова, 50
Бібліотека №7, вул. Баженова, 32
Бібліотека №8, вул. Стрілецька, 39
Бібліотека №10, с. Стандниця
Бібліотека №11, вул. Коріатовичів, 189
Бібліотека №12, вул. Київська, 126
Бібліотека №13, вул. Космонавтів, 39
Бібліотека №14, вул. Вовчка, 39
Бібліотека №15, вул. Черняхівського, 74
Бібліотека №16, вул. Бучми, 96
Бібліотека №18, вул. Пирогова, 348
Бібліотека №19, вул. Гавришівка
Бібліотека №20, с. Малі Крушлинці
Бібліотека №21, с.Великі Крушлинці
Бібліотека №22, с. Щітки
КП «Вінницякартсервіс», вул. Соборна, 36
Всього:

195
18
57
14
23
6
40
1
63
51
70
5
100
21
11
9
31
101
1
51
74
2
13
27
0
9
204
1197
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491
46
75
37
81
10
130
4
251
131
174
11
359
83
23
20
75
281
1
121
291
5
27
57
0
24
444
3252

Враховуючи те, що персоніфікована картка знаходиться у користуванні понад 90 тисяч жителів ВМТГ, можна сподіватися на те, що в конкурсі 2022 року муніципальною карткою під час голосування скористається ще більша кількість вінничан.
Проєкти за обсягом фінансування для реалізації в 2022 році
розподілялися на: великі – обсягом фінансування від 250 тис. грн. до
1100 тис. грн та малі – обсягом фінансування до 250 тис. грн.
Умовами конкурсу в 2021
році на реалізацію проєктів
заплановано витратити до 8
млн гривень у співвідношенні
80/20% між великими та малими проєктами на території міста
Вінниці та до 2 млн гривень на
проєкти, які реалізовуватимуться на територіях селища та сіл,
приєднаних до ВМТГ. У разі потреби, Координаційною радою,
дане співвідношення може бути
змінено. Координаційна рада
конкурсу Бюджет громадських
ініціатив – консультативно-дорадчий орган, який утворюється з метою
координації робіт, пов’язаних з впровадженням проєктів.
У відповідності до Положення, переможцями голосування у 2021
році визначені проєкти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою. 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.
Відповідно до пункту 13 Розділу 6 Положення, 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.
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Такі обмеження, щодо визначення проєктів-переможців за поштовим індексом, існують вже третій рік поспіль.
Рейтинг проєктів для приєднаних територій Вінницької міської територіальної громади формується окремо від загального рейтингу проєктів конкурсу. Зокрема, рейтинг проєктів розраховується за формулою:
Р = К х 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.
За результатами голосування
за проєкти Бюджету громадських ініціатив ВМТГ у 2021 році та
визначення їх рейтингу, Координаційною радою конкурсу затверджені результати конкурсу
та визначені 23 проєкти-переможці для реалізації у 2022 році
на загальну суму 10 млн гривень, з них: 9 великих проєктів
на суму 6 312 320 грн та 14 малих на суму 1 595 120 гривень для реалізації на території міста Вінниця, 1 великий проєкт для реалізації на території с. Великі Крушлинці вартістю 910 тис. гривень та 5 малих проєктів
на старостинських округах ВМТГ на суму 1 182 560 гривень. Одночасно,
з визначенням проєктів-переможців, також був перенесений для виконання у 2021 році 1 малий проєкт-переможець 2020 року «Безкоштовна
стерилізація безпритульних кішок і котів на території Вінницької МТГ»,
який не був реалізований з об’єктивних причин.

4. ОСОБЛИВОСТІ БЮДЖЕТУ ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ У 2021 РОЦІ
З 2016 року на території Вінницької громади проведено 7 конкурсів
Бюджету громадських ініціатив. Ініціативними вінничанами за весь час
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подані 628 проєктів, з них винесені на голосування – 348. Всього за цей
період реалізовані 77 проєктів на загальну суму 39, 662 млн гривень. До
2021 року, 14-35% від кількості проєктів, які брали участь в голосуванні,
ставали переможцями. В останньому VII конкурсі перемогла максимальна кількість проєктів від винесених на голосування за весь час проведення Бюджету громадських ініціатив – 48%. Це є своєрідним рекордом
для Вінницької міської територіальної громади.

Кількість проєктів винесених на голосування та визначених
переможцями у 2016-2021 роках

Безпрецедентним результатом 2021 року стала перемога 6 проєктів,
які пропонуються для реалізації на території закладів освіти (загальноосвітніх шкіл) на суму 4,59 млн грн, і 4-х проєктів на території і приміщеннях закладів культури (бібліотеках) на суму 1,35 млн грн. Практично
59,4% фонду конкурсу, завдяки використанню адміністративного впливу представниками загальноосвітніх шкіл та бібліотек під час голосування на волевиявлення жителів громади, будуть спрямовані на реалізацію проєктів щодо благоустрою територій та приміщень комунальних
закладів. Враховуючи позитивний фактор, що всі проєкти, за умовами
конкурсу, будуть загальнодоступні для жителів громади та отримають
надійних господарів в особі керівників комунальних закладів, все ж
даний показник може відштовхнути від участі в конкурсі багатьох майбутніх авторів проєктів. Аналогічна ситуація відбулася в ІІ конкурсі 2016
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року, коли 9 з 12 проєктів в 2017 році були реалізовані на території і
приміщеннях освітніх комунальних закладів: школах та дитячих садочках. Ситуацію частково стабілізували, включивши до Положення про
конкурс норму щодо загальнодоступності проєктів.
Завдяки активним жителям Вінницької міської територіальної громади, з кожним роком Вінниця стає кращою та комфортнішою. Про це
свідчать всеукраїнські дослідницькі центри та засоби масової інформації на основі проведення досліджень та опитування жителів міст.
Саме жителі, які зацікавлені у покращенні та сучасному розвиткові
своїх населених пунктів, мікрорайонів, вулиць – згуртовують громади
задля реалізації спільної ідеї.
У результаті втілених у життя проєктів Конкурсу протягом 2021 року
вінничани отримали:
 облаштовані зони для комфортного очікування та відпочинку на
територіях медичних установ;
 у мікрорайоні Тяжилів облаштовано два сквер и для відпочинку
вінничан та гостей міста;
 побудований ще один загальнодоступний волейбольний майданчик в рекреаційній зоні Південного Бугу;
 проведені роботи з очистки одного з озер нашого міста;
 для дітей та підлітків нашої громади облаштовані території для
ігор та дозвілля у різних мікрорайонах міста;
 також реалізована низка культурних та освітніх проєктів, зокрема, й медичного спрямування.

5. ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО ЯКОСТІ ПРОВЕДЕННЯ БЮДЖЕТУ
ГРОМАДСЬКИХ ІНІЦІАТИВ У 2021 РОЦІ
На замовлення департаменту правової політики та якості Вінницької
міської ради, проведено анкетування громадян з метою дослідження
думки учасників конкурсу щодо вдосконалення якості проведення конкурсу в майбутньому.
Для збору та аналізу інформації були використанні сайти та офіційні
відповіді на інформаційні запити обласних центрів України, інформаційно-аналітичні матеріали інститутів громадянського суспільства та інших
дослідників.
У жовтні-грудні 2021 року проведене анкетування учасників конкурсу. Розроблені два варіанти анкет: для авторів проєктів та жителів ВМТГ,
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які брали участь у голосуванні. Анкети для жителів міста, селища та сіл Вінницької міської ТГ
заповнювалися в електронному та паперовому варіантах. Електронний варіант розміщувався на офіційному сайті конкурсу з жовтня
по грудень 2021 року. Паперовий варіант всі
бажаючі мали змогу заповнити в інформаційних пунктах, які розміщувалися по місту під час
інформаційно-рекламної кампанії
для
голосування, в пунктах для
голосування. Опитування здійснювалося
шляхом заповнення анкети на вулицях Вінниці, а також, в електронному вигляді анкету для авторів мали можливість заповнити
учасники групи дослідження. В анкетуванні взяли участь 29 авторів проєктів та 482
жителів Вінницької міської територіальної
громади. З них, паперовий варіант анкети
заповнили 390 респондентів, електронний
варіанті – 121.
Метою анкетування авторів проєктів
було визначити: 1) на скільки умови конкурсу зручні для його учасників та 2) що потрібно змінити або посилити для залучення
більшої кількості ініціативних громадян під час подання проєктів?
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ АВТОРІВ ПРОЄКТІВ:

Переважна більшість
авторів проєктів –
жінки
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Найбільша кількість
респондентів авторів проєктів має
вік від 41 до 50 років.

Переважна більшість
авторів працюють та
сплачують податки до
бюджету ВМТГ.

96,4% вважають,
що потрібно
продовжувати
реалізацію конкурсу.

Переважна більшість
авторів вперше
подавали проєкт на
конкурс.
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Половина авторів,
що раніше подавали
проєкти на конкурс
і відповіли на
запитання, брали
участь у конкурсі
вдруге.
На думку опитаних
авторів проєктів,
жителі недостатньо
поінформовані про
правила та умови
конкурсу.
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Орієнтовно,
половина авторів
проєктів відвідували
інформаційноконсультаційні пункти

Понад половини
авторів вважають
за потрібне змінити
дану норму та
надати можливість
подавати проєкти на
конкурс інститутам
громадянського
суспільства.
Дві тритини авторів
пропонують
збільшити обсяг
фінансування для
малого і великого
проєктів.
50% авторів
позитивно схвалюють
особисте спілкування
представників
організатора
конкурсу з автором
проєкту
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89,3% позитивно
оцінюють рівень
співпраці з
представниками
Експертної групи під
час доопрацювання
проєктів
третина авторів
зазнала труднощі з
доопрацюванням
проєкту: не допущений
проєкт на прибудинковій
території, оформлення
документації,
некомпетентність
експертів, незрозуміла
завищена вартість після
корегування, питання по
кошторису

55,6% респондентів
вважають
залишити норму
для голосування
максимум за 4
проєкти
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86,7% авторів проєкту
задоволені якістю
його реалізації

Більшість авторів
вважає достатньою
кількість пунктів для
голосування, але четверта частина авторів
пропонують додати
пункти в супермаркетах, залізничному та
автовокзалах, в мікрорайоні Пятничани.
Більшість авторів
проєктів пропонують
залишити
голосування в
паперовому та
електронному
варіантах, а також
збільшити термін для
голосування
Біля половини
авторів вважають за
потрібне обмежити
обсяги фінансування
проєктів в
комунальних
закладах або
підприємствах
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Автори пропонують
обмежити
фінансування у
20-40% проєктів
для реалізації
в комунальних
закладах,
підприємствах або на
їх територіях
Автори пропонують
відкоригувати коефіцієнти рейтингу проєктів для сіл та селища,
посилити контроль
за голосуванням у
паперовому вигляді,
покращити комунікацію з департаментами,
частіше спілкуваться з
жителями громади

АНКЕТУВАННЯ ЖИТЕЛІВ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ:

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

Найбільшу вікову
категорію, яка взяла
участь в опитуванні
становлять громадяни
від 31 до 50 років.
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Більшість учасників
анкетування та
голосування –
працюючі жителі ВМТГ.

Переважна більшість
учасників опитування
вважають за потрібне
продовжувати
конкурс проєктів.

Більшість
респондентів
не бачать необхідності
залишити голосування
виключно в
електронному вигляді.

Більшість
респондентів
вважають за необхідне
збільшити термін
для голосування за
проєкти
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Думка респондентів
практично
розділилась, але
більшість опитаних
вважають за необхідне
збільшити кількість
проєктів-переможців
у одному мікрорайоні
міста.
Понад дві третини
(68,3%) респондентів
вважають, що
потрібно збільшити
верхню межу
фінансування для
малого проєкту до
300-400 тис. грн, для
великого – до 1,3-1,5
млн грн.
Понад 81%
респондентів
задоволені кількістю
пунктів для
голосування.
У цілому, думка
жителів ВМТГ
щодо потреби
удосконалення
процедури
проведення конкурсу,
поділилася на три
різні категорії.
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8. Які зміни, на Вашу думку, необхідно внести до умов проведення
конкурсу?
• Удосконалити програмне забезпечення, спростити авторизацію
під час голосування
• Збільшити терміни голосування за проєкти
• Більше інформувати населення про проєкти
• Створити додаток на телефоні. Можливість голосувати в терміналах IBOX
• Зробити пункт голосування у с. Писарівка, у сільський раді
• Зробити пункт для голосування у сільській раді с. Гавришівка
• Змінити коефіцієнти підрахунку в старостинських округах
• Голосувати тільки муніципальною карткою
• Покращити поінформованість населення щодо конкурсу

Отже, за результатами опитування
ми можемо зробити наступні висновки:
1. Переважна більшість жителів Вінницької міської територіальної
громади та авторів проєктів вважають за потрібне продовжувати конкурс проєктів «Бюджет громадських ініціатив».
2. У 2021 році основні вікові категорії, які взяли участь в опитуванні
та голосуванні практично рівномірно розподілилися між молоддю віком
від 16 до 30 років (22,4%), жителями у віці від 31 до 40 років (24,1%), від
41 до 50 років (24,3%), від 50 років і старші (29,1%).
3. Більшість опитаних пропонують залишити змішану форму голосування – в паперовому та електронному вигляді, але збільшити термін
для голосування в електронному вигляді.
4. Більшість респондентів задоволені кількістю пунктів для голосування, але пропонують забезпечити додаткову можливість голосування
в Прозорих офісах у старостинських округах.
5. Понад двох третин респондентів вважають, що потрібно збільшити верхню межу фінансування для малого та великого проєктів.
6. Учасники конкурсу пропонують допускати на конкурс проєкти
для реалізації в комунальних закладах та підприємствах, де можливо
використання адміністративного ресурсу, проте обмежити їх фінансування у 20-40% від обсягу Бюджету громадських ініціатив.
7. Також, жителі громади вважають за необхідне посилити інформаційну кампанію щодо подання проєктів та правил голосування.
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6. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРСУ У
ВІННИЦЬКІЙ МІСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ В 2022 РОЦІ
Наразі, в українських містах не напрацьовані єдині підходи та відсутні сталі практики учасницького бюджетування. Здебільшого міста перебувають у пошуку оптимальних моделей, експериментують, постійно
змінюють «правила гри», що цілком нормально для нинішнього етапу
розвитку громадського бюджету.
Враховуючи результати 7 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 загальноміському конкурсі проєктів, пропонується
організаторам конкурсу «Бюджет громадських ініціатив» розглянути наступні пропозиції:
1. Розробити більш детальні інструкції щодо оформлення проєктів, правил їх подання на конкурс та голосування (презентації та відеоролики). Розмістити інструкції на сайті конкурсу та в місцях проведення
інформаційної кампанії. Окрему увагу приділити популяризації методу голосування шляхом «Муніципальної картки вінничанина».
2. Переглянути коєфіцієнти для населених пунктів, що приєдналися до
Вінниці у складі Вінницької міської територіальної громади. Визначити коефіцієнти для проєктів, які реалізуватимуться на території двох
та більше населених пунктів старостинських округів ВМТГ.
3. Розглянути можливість обмеження обсягу Бюджету громадських ініціатив на реалізацію проєктів в приміщеннях та на території комунальних закладів освіти та культури, а саме: в школах та бібліотеках.
4. Розглянути можливість подання на конкурс неінфраструктурних
проєктів представниками інститутів громадянського суспільства, а
саме: громадськими організаціями, благодійними фондами, об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, органами самоорганізації населення. Передбачити на їх реалізацію до 5 – 10% від
загального обсягу Бюджету громадських ініціатив.
5. Створити на сайті конкурсу окремий розділ для авторів проєкту або
ініціативних груп з розміщенням світлин, відеоінформації, опису їх
досягнень, інформації про перелік поданих проєктів, посилання на
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ців створити аматорські відеорозповіді про задум, популяризацію та
реалізацію проєкту. Провести конкурс на кращі відеорозповіді.
6. Збільшити термін для голосування за проєкти в електронному вигляді до 3-4-х тижнів та посилити контроль за голосуванням в паперовому вигляді.
7. Розмістити додаткові пункти для голосування в Прозорих офісах старостинських округів, забезпечити їх інформаційними матеріалами та
пост-терміналами для голосування «Муніципальною карткою вінничанина».
8. Розглянути можливість збільшення максимального фінансування
для малого проєкту до 300-400 тис. грн, для великого – до 1,3 – 1,5
млн грн.
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23.Про затвердження Положення про Партиципаторне бюджетування (Бюджет участі) Полтавської територіальної громади (рішення міської ради від 29 січня 2021 року, https://radapoltava.gov.ua/people/parcutupator/)
24.Про затвердження нової редакції Положення міської цільової програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет
участі) у м. Івано-Франківській міський територіальної громаді»
25.Положення про бюджет участі у м. Дніпрі (рішення міської
ради від 24.03.2021 №6/5)
26.Положення про бюджет участі міста (громадський бюджет)
Житомира (рішення міської ради від 01.03.2018 №958)
27.Програма реалізації громадського бюджету у місті Кропивницькому на 2021-2024 роки (рішення міської ради від
02.02.2021р. №100)
28.Положення про бюджет участі Луцької міської територіальної громади (рішення міської ради від 22.12.2017 № 36/4)
29.Рішення міської ради від 30.06.2016 № 632 “Про затвердження Положення про громадський бюджет м. Львова“, зі змінами
(https://www8.city-adm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWe
b)/285507E835D2453CC2257FE80051F2D7?OpenDocument)
30.Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва» (рішення
Миколаївської міської ради від 13.09.2017р. №24/8, зі змінами
та доповненнями)
31.Положення про громадський бюджет Рівного (рішення міської
ради від 19.03.2020 № 7377)
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Подібно до того як бенкет в складчину буває краще
простого обіду, на одну людину, так точно і натовп про
багато речей судить краще, ніж одна людина, хоч би якою
вона була.
Арістотель, Політика, ІІІ. Х-5 1286а

Список скорочень
ДФРР – Державний фонд регіонального розвитку
ГБ - Громадський бюджет або бюджет участі
ВМТГ – Вінницька міська територіальна громада
ВГБ – Всеукраїнський громадський бюджет
БГІ – Бюджет громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади
ОСББ – Об’єднання співвласників багатоквартирних будинків
ОСН – Орган самоорганізації населення
ЖБК – Житлово-будівельний кооператив
ЖБТ – Житлово- будівельне товариство
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