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ВІДКРИТІСТЬ І ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

НЬЮКАСЛ (ВЕЛИКА БРИТАНІЯ)
Громада контролює
міський бюджет
В Ньюкаслі (Великобританія) з 2006 року працює програма «Вирішуєш ти» («UDecide»). Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті програми (www.newcastle.gov.uk/communities-andneighbourhoods/where-you-live/udecide), вона спрямована на залучення громади до контролювання витрат місцевого бюджету. Кошти на реалізацію проекту міська рада отримала з Фонду
Відродження Громади. Програма спрямована на пошук спільних рішень щодо інвестування коштів
у проекти, які стосуються важливих питань громадського життя міста.
Для кожного проекту було створено робочу групу, що складалася головним чином з активних
громадян. Також до складу груп входили службовці відповідного департаменту та місцеві депутати,
для забезпечення професійної підтримки.
Після опрацювання в групах проводилися громадські слухання, за підсумками яких приймалося
остаточне рішення. Ці події відвідували сотні місцевих жителів.
Таким чином, міська влада реалізувала десять проектів у різних частинах міста за різноманітними напрямами. В той же час громадяни отримали дієвий інструмент для прийняття рішень щодо
витрачання громадських коштів найкращим шляхом задля благополуччя громади.
Спрямованість проектів, які отримали фінансування, дуже різноманітна. Вона варіюється від обладнання для занять танцями у спеціальній школі та придбання інвентаря для боксерського клубу
до видання книги про мусульманських дітей, що зростають у громаді міста. У кількох школах було
встановлено обладнання для фітнесу, яке можуть використовувати не лише учні, а й жителі міста.
Вагому підтримку на загальному голосуванні отримували проекти, які допомагали молодими інвалідам. Також цей проект було використано для влаштування гральних майданчиків у дитячому
садочку та покращення дитячих гральних засобів по всьому місту.
Протягом двох років до проекту були залучено 6 тисяч мешканців міста, з них – понад 300 молодих людей. Діти та молодь розподілили фінансування для 30 проектів. 101 проект було обрано
для фінансування за участі громади та успішно реалізовано. 98% молодих мешканців міста заявили про наміри і надалі брати участь у бюджетуванні. Фінансування з Фонду Відродження Громади
закінчилося після реалізації першої частини проекту. Але міська рада продовжує використовувати
інструмент участі громадян в розподіленні коштів на розвиток міста.

