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КИЇВ

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДИ ДО ДІАЛОГУ З ВЛАДОЮ
ТА УПРАВЛІННЯ МІСТОМ
Навчальний візит до Києва з вивчення досвіду столиці щодо налагодження взаємодії міської
ради та громади за допомогою інноваційних комунікаційних інструментів відбувся 28-29
вересня 2017 року. Учасники: міські голови, заступники міських голів, керівники департаментів
суспільних комунікацій та зав’язків з громадськістю з 25 міст.
Передумови
Київська міська рада вважає участь громади у місцевому самоврядуванні невід’ємною
складовою процесу прийняття владних рішень та управління містом. Для того, щоб кияни
відчували реальний вплив на життя міста, столична влада щороку вкладає великі ресурси у
впровадження нових інструментів взаємодії з громадськістю. За участі громади формуються спільні рішення та народжуються нові ідеї, які успішно реалізовуються.
Одним з таких інструментів є Громадський бюджет Києва. Його впровадження сприяє
розвитку міста за участі жителів, зростанню соціального капіталу, інвестиційної привабливості та успішності міста.
Практика
Підготовка пілотного проекту «Громадський бюджет-1» розпочалася у 2016 році.
Міська рада виділила на його реалізацію 50 млн грн. Головна ідея полягала у тому, що
Громадський бюджет столиці має стати комплексним, відкритим та дієвим інструментом
взаємодії влади і громади. Окрім того, важливо переконати городян, що саме їх голос
є вирішальним у процесі розподілу коштів, які дійсно будуть спрямовані на реалізацію
цікавих міських ініціатив.
Восени 2016 року міські активісти та представники влади на спеціальних воркшопах готували проект нового Положення про Громадський бюджет. На підсумковій зустрічі 2 грудня 100 представників столичних громадських організацій та міської ради підбили підсумки
спільної роботи і дійшли остаточного консенсусу щодо майбутнього документу.
Нове Положення про Громадський бюджет Київська міська рада схвалила 22 грудня
2016 року. Одночасно було внесено зміни до розпоряджень Київської міської державної
адміністрації, якими було продовжено термін експертизи проектів та визначено, що усі
жителі Києва, які мають бажання, зможуть віддати голос за проекти шляхом електронного голосування через BankID, Картку киянина або електронний цифровий підпис
у період з 27 грудня 2016 року по 29 січня 2017 року. Для голосування та отримання
усієї інформації щодо проектів Громадського бюджету була створена он-лайн платформа gb.kyivcity.gov.ua
Для участі у голосуванні був відібраний 321 проект, 65% поданих ініціатив. Найбільш популярними категоріями стали спорт, культура та житлово-комунальне господарство.
У січні 2017 року відбулася зустріч авторів проектів з представниками мерії та організаторами громадських воркшопів, на якій сторони домовилися об’єднати зусилля для популяризації Громадського бюджету міста Києва з метою залучення киян до електронного
голосування. Одним з ефективних інструментів просування Громадського бюджету стало
створення групи у соціальній мережі Facebook, у якої на сьогоднішній день 11 тисяч підписників.
Також було проведено відкритий Форум громадських проектів, де відбулася презентація проектів районів Києва, продемонстровано роботу сервісу з безкоштовної видачі
електронного цифрового підпису та допомоги в електронному голосуванні. Для кращої
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популяризації Громадського бюджету серед киян на ТРК Київ висвітлювалася робота
Форуму, а також вийшла серія інтерв’ю з представниками проектів, які розповідали про
свої ідеї.
29 січня о 24.00 год. завершилося голосування на сайті Громадського бюджету міста Києва. За період відбору проектів ресурс відвідали 200 тисяч жителів столиці, з яких 50 тисяч
взяли участь в голосуванні. Переможцями 2017 року стали 62 проекти.
Оскільки пілотний проект «Громадський бюджет-1» був успішний, Київська міська рада
вирішила впровадити «Громадський бюджет-2». 25 травня 2017 року на сесії Київради
було прийнято рішення про виділення з міського бюджету на програму Громадський
бюджет 2018 року 100 млн грн (удвічі більше, ніж минулого року), з яких 20 млн грн
передбачено на малі проекти вартістю до 400 тис. грн, 80 млн грн - на великі проекти
вартістю до 2 млн грн. Щоб потрапити на експертизу у міську раду малі проекти мають
набрати 50 підписів, великі - 200. У 2017 році процес подачі проектів було повністю автоматизовано.
Влітку 2017 року було створено незалежний інститут Громадського бюджету – Громадську бюджетну комісію у складі 13 представників громадських організацій, які відповідно
до Положення про Громадський бюджет отримали повноваження з затвердження списку
проектів на голосування, прийняття скарг та апеляцій щодо проектів, а також визнання результатів голосування. Представників до цієї комісії також обирали кияни шляхом он-лайн
голосування.
Для супроводження Громадського бюджету на всіх етапах, координації та контролю відповідних районних робочих груп, забезпечення проведення експертизи проектів загальноміського значення була створена Міська робоча група.
Реєстрація проектів для участі у Громадському бюджеті-2 завершилася 15 липня 2017
року. Загалом було подано 817 проектів на суму понад 1 млрд грн, переважні теми – розвиток освіти і спорту.
Для популяризації Громадського бюджету у Києві було проведено масштабну рекламну
кампанію. В рамках Європейського тижня місцевої демократії відбулися тематичні воркшопи та презентації «Проекти громадського бюджету міста Києва».
Електронне голосування тривало з 30 вересня до 30 жовтня 2017 року. Для відбору
було визначено 564 проекти, 360 великих та 2014 малих. У голосуванні взяли участь 131 тисяча
жителів столиці.
Активізації участі киян у відборі проектів сприяв фестиваль проектів Громадського бюджету, який пройшов 22 жовтня 2017 року в Українському домі. Автори розповідали про
свої ідеї та відповідали на запитання учасників. Також у рамках заходу відбулися тематичні круглі столи, на яких обговорювалися найгостріші питання Громадського бюджету-2 та
концепція майбутнього Громадського бюджету-3.
21 листопада 2017 року Київська міська рада ухвалила рішення про збільшення фінансування Громадського бюджету до 150 млн грн.
Звітування про реалізацію проектів Громадського бюджету регулярно проходять у
Київській міській раді за участі представників міської влади, авторів ініціатив та громадськості.
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Результати
Громадський бюджет міста Києва – це комплексний та прозорий інструмент взаємодії
влади з громадою та залучення її у процес покращення життя у столиці. Ефективність київської моделі бюджету участі полягає у запровадженні дієвих механізмів контролю і підзвітності, а також інноваційних програм електронного голосування.
Завдяки проведеній рекламній кампанії та вдосконаленню інструментів участі у Громадському бюджеті у 2017 році за проекти проголосували 131 тис. киян, тоді як у 2016 році свої
голоси віддали лише 50 тис. жителів столиці.
За останні два роки за кошти громадського бюджету у Києві були реконструйовані парки, облаштовані нові сквери, побудовані спортивні майданчики, відкриті освітні платформи,
креативні простори, лабораторії, громадські бібліотеки, організовано культурні, спортивні
та освітні заходи.
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