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Звіт про стан реалізації проектів Бюджету участі за 2018 рік
В рамках І етапу Бюджету участі
Громадський проект Бюджет Участі (I етап) протягом 2017-2018 у місті
Дніпрі має на реалізації 64 проекти на суму 15 458 584 грн.:
− 14 великих на суму 7 458 194 грн.;
− 50 малих на суму 7 902 390 грн.
Кількість голосуючих склала 37546 осіб, та було зібрано 61405 голосів
за 258 проектів.
Розподіл проектів за категоріями:
− комунальне господарство - 15 проектів;
− благоустрій та інфраструктура - 11 проектів;
− спорт - 11 проектів;
− освіта - 9 проектів;
− культура та туризм - 9 проектів;
− енергозбереження - 6 проектів;
− безпека та громадський порядок - 1 проект;
− навколишнє середовище - 1 проект;
− соціальний захист - 1 проект.
Стан реалізації проектів на кінець 2018 року:
− реалізовано 42 проекти на суму 8 339 897 грн.;
− неможливо реалізувати 3 проекти на суму 867 910 грн.;
− не реалізовані 19 проектів на суму 6 250 777 грн.
На даний момент розуміння вартості повної реалізації відсутня, так як
ціни, які були вказані на початку 2017 року не відповідають фактичним цінам
на кінець 2018 року.
Наразі триває робота над можливістю виділення додаткових коштів для
реалізації проектів І го етапу.
В рамках ІІ етапу Бюджету участі
Громадський проект Бюджет Участі (II етап) у місті Дніпрі має на
реалізації 52 проекти на суму 15 247 566 грн.:
− 8 великих на суму 7 367 183 грн.;
− 44 малих на суму 7 880 383 грн.
− кількість голосуючих склала 40792 особи, та було зібрано
72880 голосів за 209 проектів;
Розподіл проектів за категоріями:
− освіта - 22 проекти;
− благоустрій та інфраструктура - 10 проектів;
− спорт - 7 проектів;
− культура та туризм - 6 проектів;
− комунальне господарство - 4 проекти;
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− енергозбереження - 2 проекти;
− охорона здоров’я - 1 проект.
Стан реалізації проектів на кінець 2018 року:
− реалізовані повністю 38 проекти на суму 8 816 335 грн.:
− неможливо реалізувати 5 проектів на суму 4 050 291 грн.;
− не реалізовані або реалізовані частково 9 проектів на суму
1 154 327 грн.
Проблематика проектів не реалізованих на кінець 2018 року:
Проект №5.
«Дітям-басейн».
Проект не реалізовано, у зв’язку з тим, що у 2018 році був укладений
договір на розробку проектно-кошторисної документації. Згідно висновків
ПКД бюджет проекту склав 4 млн. грн., що значно перевищує початковий.
Проект №9.
«Зміцнення матеріально-технічної бази КЗО СШ №107».
Проект реалізовано частково, було поставлено обладнання для
харчоблоку. Наразі залишилось закупити та поставити меблі.
Проект № 19.
«Модернізація надвірного обладнання ДНЗ №231».
Обладнання знаходиться в ДНЗ, але не встановлене, через несприятливі
погодні умови. Обладнання планують встановити у квітні 2019 року.
Проект №25.
«Впорядкування подвір'я КЗО СЗШ №15».
Проект не реалізовано, у зв'язку з виконанням капітального ремонту
будівлі закладу та благоустроєм території, що будуть виконані Департаментом
благоустрою та інфраструктури ДМР.
Проект №37.
«Зміцнення
матеріально-технічної
бази
шкільної
їдальні
НВК № 139».
Проект реалізовано частково, торги щодо поставки обладнання для
кухні не відбулися 3 рази. Було поставлено лише кондиціонер.
Проект №43.
«Ремонт спортзалу КЗО СЗШ №15» .
Проект не реалізовано, у зв'язку з виконанням капітального ремонту
спортивної зали Департаментом гуманітарної політики ДМР. Також, після
розробки проектно-кошторисної документації бюджет проекту склав 1,5 млн.
грн., що значно перевищує початковий.
Проект №74.
«Створи робота сам!» Лабораторія робототехніки».
Проект реалізовано частково. Поставлені: меблі, допоміжне навчальне
приладдя та обладнання у сфері робототехніки. Не було поставлено
3-D принтер, оскільки технічні характеристики вказані автором морально та
матеріально застаріли.
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Проект №76.
«Нове життя сторічному парку на ж/м Ігрень».
Проект не реалізовано, у зв’язку з тим, що всі підрядні організації, які
спеціалізуються на виконані подібного виду робіт відмовилися від виконання
завдання.
Проект №79.
«Подаруємо дітям радісну прогулянку в ДНЗ №355».
Обладнання знаходиться в ДНЗ, але не встановлене, через несприятливі
погодні умови. Обладнання планують встановити квітні у 2019 року.
Проект №136.
«Безпечний дитячий майданчик».
Проект реалізовано частково, завершено паркан та сходинки, ігровий
майданчик протягом 2018 року не встановлений.
Проект №168.
«Встановлення огорожі дитячого закладу».
Проект не реалізовано у 2018 році У зв’язку із заниженням вартості
проекту автором, торги не відбулись 7 разів через відсутність пропозицій.
Проект №173.
«Мрія наших дітей та батьків - баскетбольний майданчик».
Проект не реалізовано у 2018 році У зв’язку із заниженням вартості
проекту автором, торги не відбулись 3 рази через відсутність пропозицій.
Проект №181.
«Майстерня
творчості»
–
реконструкція
майстерень
Вальдорфського НВК».
Проект не реалізовано у 2018 році, у зв’язку з виявленими значними
ускладненнями щодо узгодження проектно-кошторисної документації. Після
розробки ПКД бюджет проекту склав 8 млн. грн., що значно перевищує
початковий.
Проект №239.
«Сучасний 3D-планетарій для космічного міста».
Проект не реалізовано, у зв’язку з реконструкцією планетарію. Кошти
перерозподілено на реалізацію проектів І етапу бюджету участі 2017 року.
Основні труднощі, з якими стикнувся відділ громадських ініціатив
Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив
Дніпровської міської ради, під час координування міської цільової програми
з партиципаторного бюджетування (Бюджету участі) у місті Дніпрі:
− великі проекти не загальнодоступні для жителів усього міста;
− низька кількість проектів, що розвивають привабливість Дніпра;
− відсутність інклюзивності процесу;
− недотримання етичних норм;
− громада міста повинна мати більші повноваження у питанні допуску
і вибору проектів для голосування;
− потреба ознайомлення громади з Положенням.
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Проаналізувавши вищевикладені дані, відділом громадських ініціатив
було проведено низку заходів, для покращення своєї роботи для проведення
ІІІ етапу Бюджету участі у 2018 році.
В рамках ІІІ етапу Бюджету участі
В рамках IІІ етапу бюджету участі:
− зареєстровано 156 авторів;
− подано 279 проектів з яких перевірку пройшли 240 проектів на
загальну суму 89 143 872 грн., з яких:
 Гуманітарні великі: 37 на суму 28 952 309 грн.;
 Гуманітарні малі: 69 на суму 12 287 051 грн.;
 Муніципальні великі: 38 на суму 31 607 157 грн.;
 Муніципальні малі: 96 на суму 16 297 355 грн.
− успішно пройшли перевірку та допущенні до голосування
190 проектів;
− кількість голосуючих склала 30005 осіб та було зібрано 48934 голоси
за 190 проектів;
− 111 проектів стали переможцями ІІІ етапу Бюджету участі на суму
30 855 514 грн. з яких:
- Гуманітарні великі: 9 на суму 7 121 136 грн.;
- Гуманітарні малі: 49 на суму 8 268 048 грн.;
- Муніципальні великі: 8 на суму 6 848 231 грн.;
- Муніципальні малі: 45 на суму 8 618 099 грн.
Розподіл проектів за категоріями:
− освіта - 30 проектів;
− благоустрій та інфраструктура - 24 проектів;
− спорт - 15 проектів;
− енергозбереження - 14 проектів;
− комунальне господарство - 12 проектів;
− культура та туризм - 10 проектів;
− безпека та громадський порядок - 3 проекти;
− соціальний захист - 2 проекти;
− телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології - 1 проект.

