
Бюджет  участі надає владі та активним громадянам реальну можливість 

для діалогу. Як зробити місто привітнішим? Чого бракує для комфорту 

мешканців? Як ефективніше витрачати кошти бюджету?  

З 2017 року мешканці Дніпра отримують реальний шанс  впливати на 

розподіл коштів міського бюджету, контролювати, на що витрачаються 

податки мешканців Дніпра, творити зміни, а не чекати їх. 

Заявка Бюджету участі  складається з трьох основних кроків: 

Крок 1 – назва проекту, короткий опис, місце розташування та категорія 

проекту.  

Крок 2 – розрахунок бюджет проекту, тип та категорія проекту, бланк 

підписів (25 и 50 осіб) додаткові документи та файли (комерційна пропозиція, 

фото, креслення  та інше).  

Крок 3 – текстове наповнення проекту, повний опис як проблеми так і 

рішень. 

Проекти діляться на Гуманітарні та Муніципальні, у кожній групі вони 

розподіляються на великі та малі. Малий проект - дорівнює або перевищує 50 

тис. грн., але менше 200 тис. грн. Великий проект - дорівнює або перевищує 

200 тис. грн., але не більше 1 млн. грн. Передбачено 12 категорій проектів у 

всіх сферах розвитку міста. 

Проекти подаються переважно у електронному вигляді за посиланням 

https://adm.dniprorada.gov.ua, також за цим посиланням проводиться 

електронне голосування, Для подання проектів та голосування потрібно 

авторизуватись, наразі це можливо завдяки: Мобільному банкінгу (BankID); 

паспорту нового зразка (id-карта); Електронно цифровому підпису.  Процес 

подання проектів, їх перевірки, відбору та голосування - прозорий та 

зрозумілий.  

Всього за три етапи Бюджету участі Дніпра було подано 804 громадських 

проектів, 657 з них прийняли участь у голосуванні, 227 з них стали 

переможцями.  

Загальна кількість людей яка взаємодіяла з Бюджетом участі  за попередні 

роки складає майже 100 тисяч осіб, це показник активності громадян, який 

зростає та охвачує ще більше людей с кожним етапом, аудиторія Бюджету 

участі стає більш молодою. 

На сьогодні проводиться 4 етап Бюджету участі Дніпра, всього з 21 

червня по 21 липня було подано 465 проектів, що майже вдвічі перевищує 

показники 2018 року, народне голосування у 2019 році відбудеться з 21 

жовтня по 21 листопада. 

Інформацію надано департаментом інноваційного 

розвитку Дніпровської міської ради. 

https://adm.dniprorada.gov.ua/

