ПИТАННЯ-ВІДПОВІДІ
1.
Що таке Бюджет участі
(громадський бюджет, партиципаторне бюджетування)?
Бюджет участі - спосіб визначення видатків частини міського бюджету
м. Дніпра за допомогою прямого волевиявлення дніпрян, тобто мешканці
Дніпра самостійно пропонують та обирають на що саме витратити частину
коштів міського бюджету.
2.

Хто може бути автором проекту?

Автор проекту – дієздатний громадянин України віком від 18 років,
який не є посадовою особою органів місцевого самоврядування,
працівником підпорядкованих комунальних підприємств та закладів
Дніпровської міської ради, депутатом Дніпровської міської ради, який
постійно проживає у межах м. Дніпра та відповідає одному із таких
критеріїв:
- місце народження особи зареєстровано у м. Дніпрі, що
підтверджується паспортом;
- місце проживання особи зареєстровано у м. Дніпрі, що
підтверджується паспортом;
- особа працює на підприємстві, в установі чи організації, які
зареєстровані у м. Дніпрі, що підтверджується довідкою з місця роботи;
- особа навчається у м. Дніпрі, що підтверджується студентським
квитком;
- особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Дніпрі,
що підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності.
3.

Що таке громадський проект, великі і малі проекти?
Чим вони відрізняються?

Проект - документ, який визначає необхідність та корисність
здійснення у межах Бюджету участі заходів, спрямованих на розвиток
інфраструктури міста Дніпра та його мешканців.
Малі проекти - це проекти вуличного, квартального, районного
значення, загальна вартість реалізації яких становить від 50 000 до
199 999,00 грн. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу бюджету
участі.
Великі проекти - це проекти міжрайонного, загальноміського
значення, загальна вартість реалізації яких становить від 200 000,00 до
1000 000,00 грн. На такі проекти виділяється 50% загального обсягу
бюджету участі.

Типи проектів:
Гуманітарний – тип проекту, результати реалізації якого спрямовані
на удосконалення умов навчання, поліпшення матеріально-технічної бази та
освітньо-виховного процесу в цілому. До об’єктів реалізації проектів
належать заклади освіти, а саме: дитячі садки, школи, навчально-виховні
комплекси, заклади інклюзивної освіти, позашкільні навчальні заклади,
бібліотеки, музичні школи, спортивні школи, секції та гуртки, метою
діяльності яких є організація навчально-виховного процесу, та належать до
комунальної форми власності.
На такі проекти виділяються кошти у сумі 50 % від загального обсягу
Бюджету участі.
Проекти, що підпадають під тип «гуманітарний», повинні бути
адаптовані для вільного доступу мешканців міста для їх використання.
Автори таких проектів повинні обов’язково розробити графік
відкритого користування проектом/результатами проекту громадою міста, у
часи роботи закладу та надати графік відповідальному Департаменту. Автор
поширює інформацію про можливість користування серед громади міста
(можна використовувати дошки оголошень, афіші, спільноти у соціальних
мережах, інші джерела поширення інформації).
Муніципальний - тип проекту, результати реалізації якого спрямовані
на організацію житлового простору (для громадян, що є членами ОСББ та за
умови співфінансування), поліпшення інфраструктури, збагачення
культурного надбання міста, проведення різноманітних заходів для
мешканців (освітніх, туристичних, спортивних, розважальних); тип проекту,
що має на меті досягнення соціального ефекту, та відповідає категоріям, що
наведені нижче.
На такі проекти виділяються кошти у сумі 50 % від загального обсягу
Бюджету участі
4.
За рахунок
фінансуються проекти,
календарного року.
•

Які є обмеження для проектів:
коштів громадського бюджету м. Дніпра
реалізація яких можлива протягом одного

У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної
ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності
територіальної громади м. Дніпра (крім проекту, реалізація якого
передбачена на території, що перебуває у власності/користуванні ОСББ), та
•

відповідати затвердженій містобудівній документації.
Яким чином можна подати проект?

5.

Для подання проекту його автору необхідно заповнити відповідну
форму та додати список осіб, які підтримують реалізацію цього проекту:
У разі подання малого проекту - необхідно подати список з 25 таких
осіб з їх підписами.
У разі подання великого проекту - необхідно подати список з 50 таких
осіб з їх підписами. Найкращий спосіб зібрати підписи - організувати зустріч
з сусідами та розповісти їм про свою ідею!
Проекти до Бюджету участі міста Дніпра можна подавати з 16 липня
2018 року до 10 серпня 2018 року.
Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми на есервісі
«Громадський
проект»
міста
Дніпра
за
адресою
https://adm.dniprorada.gov.ua або у паперовому вигляді у приміщенні Центру
надання адміністративних послуг м. Дніпра.
6.

Чи можливе зняття або зміна проектів?

Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з
розгляду, але не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
•

У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками,
відповідальна особа електронною поштою звертається до автора з
проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5
робочих днів. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не
були внесені протягом 5 робочих днів пропозиція відхиляється.
•

7.

Порядок розгляду проектів.

Відповідальний виконавчий орган Дніпровської міської ради,
здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами
Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі,
у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
Профільний виконавчий орган протягом 10 робочих днів з дня
отримання проекту здійснює його аналіз та готує свій висновок за формою
згідно з додатком Положення про партиципаторне бюджетування (бюджет
участі) у м. Дніпрі.
У разі наявності зауважень профільного виконавчого органу, останній
зв’язується з автором (авторами) з пропозицією щодо уточнення інформації
протягом 5 робочих днів. У такому разі строк проведення аналізу проекту
продовжується до 15 робочих днів.
Після проведеного аналізу та затвердження реєстрів позитивно та

негативних карт аналізів всіх проектів відповідальний виконавчий орган
Дніпровської міської ради публікує перелік проектів, допущених для участі
у голосуванні та відхилених проекти, а також відповідні висновки
профільних виконавчих органів міської ради та експертної комісії з
партиципаторного бюджетування.
Яким чином відбувається голосування?

8.

Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів Бюджету
участі м. Дніпра здійснюється через е-сервіс “Громадський проект“ міста
Дніпра, доступний за посиланням: https://adm.dniprorada.gov.ua.
Голосування триває з 24 вересня по 14 жовтня 2018 року.
9.

Хто може проголосувати?

Кожен дніпрянин, який відповідає одному з наступних критеріїв:
місце проживання особи зареєстроване у м. Дніпрі, що
підтверджується паспортом;
підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа,
зареєстроване у м. Дніпрі, що підтверджується довідкою з місця
роботи;
особа навчається у м. Дніпрі, що підтверджується студентським
квитком;
особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Дніпрі, що
підтверджується витягом з відповідного реєстру прав власності;
місце народження особи зареєстроване у м. Дніпрі, що
підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.
Голосування та ідентифікація особи може бути проведена в
електронному вигляді за допомогою е-сервісу «Громадський проект», через
систему BankID, електронний цифровий підпис.
10.

Яким чином можна відстежити кількість голосів за проект?

Результати онлайн голосування відображаються на
“Громадський проект“ міста Дніпра у режимі реального часу.
11.

е-сервісі

Встановлення результатів та визначення переможців

- Після завершення кінцевого терміну голосування, визначеного
параметрами Бюджету участі, е-сервіс автоматично здійснює підрахунок
голосів, на підставі якого визначаються проекти-переможці.
- Реалізовуватимуться ті проекти, які набрали найбільшу кількість балі
за рейтинговою системою у загальній кількості, що відповідає

фінансуванню.
- Останній за рейтингом проект, що виходить за рамки встановленого
Бюджету участі на відповідний рік, не включається до списку проектівпереможців.
- Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проектів
будуть суперечити один одному, приймається той проект, який отримав
найбільшу підтримку за результатами голосування.
12. Як можна дізнатися більше про Бюджет участі міста Дніпра?
Детальнішу інформацію можна отримати у Департаменті з питань
енергоефективних технологій та ініціатив Дніпровської міської ради за тел:
785-93-61

