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Громадський бюджет м. Черкаси
запроваджено : рішенням Черкаської міської
ради від 20.08.2015 №2-1453 “Про
затвердження міської цільової програми
«Громадський бюджет міста Черкаси на
2015-2019 роки” (зі змінами)
документ: програма
строк дії: 5 років
ресурс : 10 млн.грн. на рік (з 2017 року)
координуючий орган: Координаційна рада з
питань громадського бюджету
офіційний інформресурс: сайт Черкаської
міської ради
досвід : Республіка Польща

Залишилися попередні умови програми:

 вимога до проекту щодо загальної доступності жителів до виконаного
проекту та мати конкретне місце реалізації;
 уточнення вже існуючих бланків ( бланку-заяви для подання проекту,
аналізу координаційною радою та департаментами);
 можливість голосувати за 4 проекти

Оновлені умови програми:

 визначено встановлення підсумків серед проектів з обсягом коштів до
300 тис.грн. в межах 10 відсотків (було 25%) загальної суми визначеної
Програмою на наступний рік та серед проектів з обсягом коштів від 300
до 1000 тис.грн. (включно) в межах 90 відсотків (було 75%) загальної
суми визначеної Програмою на наступний рік.
 визначено нижню межу щодо вартості проекту 30 тис.грн. та збільшено
верхню до 2 млн.грн. (було 1 млн.грн.);
 не може бути визнано переможцем проект, який набрав менше 100
голосів (включно);
 додано можливість автору подавати апеляцію у випадку непогодження
з позицією структурного підрозділу, який заповнював карту аналізу
проекту

Вимоги до проектів-2017
вартість – до 2 млн.грн. (але не менше 30 тис.грн.)
підтримка – не менше 10 осіб
період реалізації - протягом року
загальна доступність жителів до виконаного
проекту, мати конкретне визначене місце
реалізації
 повноваження щодо реалізації - виконавчі органи
Черкаської міської ради
 автор проекту – вік від 18 років, має проживати в
м. Черкаси (зареєстрований,
працювати, навчатися, служити чи ін.)





Громадський бюджет 2017 року – бланк-заява

проект – пропозиція завдання, яка подана автором та має підтримку
не менше 10 осіб (крім автора), яка не суперечить діючому
законодавству, реалізація якої знаходиться в межах компетенції
органів Черкаської міської ради, відповідати критерію загальної
доступності жителів до виконаного проекту, мати конкретне
визначене місце реалізації, спрямована на вирішення окремої
проблеми протягом бюджетного року в місті Черкаси відповідно до
критеріїв бланку-заяви, сума кошторису на реалізацію проекту яка не
перевищує 2 000,0 тис. грн. на 1 проект

Особливості Громадського бюджету
міста Черкаси в 2017 році:
оновлені умови до проектів :
вартість –min-30 тис.грн., max -2 млн.грн.
прийом проектів :
з 1 по 30 липня 2017 року
можливість подати апеляцію автором,
переможцем може бути проект, який
підтримали не менше 100 жителів
голосування:
з 1 по 14 листопада 2017 року

Громадський бюджет 2017 року !
Є ідея!
Як реалізувати?
Де взяти бланк?
Є питання ?

• заповнити бланк-заяву та подати до Черкаської міської ради
• сайт міської ради, розділ “Громадський бюджет”
• к.100 приміщення міської ради з 1 по 30 липня 2017 року (з 8.00
до 17.00)
• запитай у консультанта к.100 приміщення міської ради з 1 по 30
липня 2017 року (з 8.00 до 17.00), тел. (068)012-50-93
• прийди на зустріч: щосереди з 1 червня по 12 липня 2017 року о
18.00, к.206 , приміщення Черкаської міської ради, можлива
організація зустрічі за бажанням (звертайтеся до консультанта)

Коли подавати?

• з 1 по 30 липня 2017 року

Куди подавати?

• к.100 приміщення міської ради з 1 по 30 липня 2017 року (з 8.00
до 17.00)
• електронна адреса:finck@ukr.net

Коли голосувати?

• з 1 по 14 листопада 2017 року

Коли реалізують
ідею?

• В 2018 році у випадку якщо вона буде підтримана
жителями міста та визнана переможцем

Громадський бюджет
міста Черкаси
подання проектів

2015

2016

54

108

51

102

39

70

проекти

оцінка проектів на можливість
Їх практичної реалізації
голосування за проекти

проекти-переможці
виконано проекти-переможці
протягом наступного року

проект

проектів

проекти

проектів

проектів

6

26

проектів

проектів

6

в процесі
реалізації

проектів

Громадський бюджету м.Черкаси
Подання проектів
( жителі
м. Черкаси
01.07-30.07.2017)

1етап
Аналіз проектів щодо
можливості їх
реалізації
(департаменти ЧМР,
20 робочих днів)

Виконання проектів
протягом 2018 року
(відповідні
департаменти ЧМР )

Визначення проектів
переможців
(Координаційна рада
за кількістю голосів в
межах 10 млн.грн.)

Формування реєстру
проектів що
допускаються до
голосування
(Координаційна рада)
Голосування за проекти в
електронному та
паперовому вигляді
(жителі м. Черкаси,
1 -14 листопада 2017 р.)

Громадський бюджет м.Черкаси
об’єкти-переможці 2015 року

Облаштування тротуарною плиткою подвір’я
Черкаської гімназії №9 ім. О.М.Луценка

Благоустрій алеї парку
"Перша Черкаська міська лікарня"

1000

600

тис.грн

тис.грн

678

502

голосів

Сучасний Дитячий Навчальний Заклад (ДНЗ №35)
(88 елементів )

голосів

Потурбуйтесь про підростаюче покоління –
облаштуємо майданчик для дітей (ДНЗ №18)
(62 елементи)

600

930

тис.грн

тис.грн

598

голосів

178

голосів

Проекти-переможці 2016 року

спортивні/
дитячі
майданчики

люди/
діти

дорога/
тротуар

парковка

пляж

парк/
памятник

11 (42%)

5 (19%)

4 (15%)

2 (8%)

2 (8%)

2 (8%)

великі

великі
проекти

великі
проекти

великі
проекти

великі
проекти

1 (11%)

1 (11%)

1 (11%)

0

великі
проекти

малі
проекти

малі
проекти

малі
проекти

малі
проекти

малі
проекти

1 (6%)

2 (12%)

1(6%)

проекти

5 (56%)
малі
проекти
6 (35%)

4 (23%)

3 (18%)

1 (11%)

Дякуємо за увагу
та чекаємо
на Ваші проекти!

