ЗВІТ
з виконання завдань та заходів Міської цільової програми
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі
на 2016 – 2020 роки»
Виконання завдань і заходів міської цільової програми
“Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 2020 роки” покладене на департамент інноваційного розвитку
Дніпровської міської ради відповідно до рішення міської ради від
22.05.2019 № 8/45 “Про внесення змін до Міської цільової програми
“Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020
роки”.
З метою забезпечення прозорості та публічності, а також задля
залучення до прийняття рішень щодо перебігу бюджету участі
громадськості, затверджено порядок проведення конкурсу на участь у
роботі експертної комісії (розпорядження міського голови від 10.06.2019
№1007-р). На підставі порядку сформовано, а потім затверджено склад
експертної комісії (розпорядження міського голови від 14.08.2019
№1404-р).
З 21 червня до 21 липня у м. Дніпрі проходив прийом громадських
проектів дніпрян в рамках проведення у місті 4 етапу партиципаторного
бюджетування (бюджету участі), громадянами було подано 465 проектів.
За підсумками проведених засідань експертної комісії:
435 проектів було направлено на голосування;
30 відхилено остаточно.
З 21 жовтня по 21 листопада тривало голосування за проекти, під час
якого кожен мешканець міста мав змогу віддати по 6 голосів за громадські
проекти. Голосування проводилося у електронному вигляді на платформі
Громадський проект
https://adm.dniprorada.gov.ua та у банківських
терміналах ПриватБанк.
За підсумками голосування 105 320
осіб (майже 11% населення міста)
віддали за проєкти 334 661 голосів
(Рис. 1). Майже 70% голосуючих - жінки.
На підставі результатів голосування
на засіданні експертної комісії від
27.11.2019 прийнято рішення про
затвердження 107 проєктів переможців
бюджету участі 2019 року (91 малий та
16 великих).

53% проєктів-переможців визначено у галузі освіти, 13% у галузі
культури, 10% у галузі спорту. 18 освітніх проєктів стосуються
упровадження STEM-технологій. Окрім цього 14 проєктів-переможців
будуть реалізовані на території, що знаходиться у власності/користуванні
ОСББ.
На реалізацію проєктів-переможців у 2020 році з міського бюджету
планується спрямувати 31 млн. грн (Рис. 2).
Результати бюджету участі Дніпра та перелік проєктів переможців
затверджені розпорядженням міського голови від 12.12.2019 № 1978-р
“Про затвердження списку проєктів-переможців з партиципаторного
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі у 2019 році”

Рис. 2. Результати загальноміського голосування за проєкти бюджету
участі у 2019 році
У рамках реалізації проєктів-переможців ІІІ етапу бюджету участі
(2018 рік) протягом 2019 року реалізовано 107 проєктів (96,4%) на
загальну суму 28 994616,82 грн, 2 проєкти не реалізовано, 2 проєкти
неможливо реалізувати.
При виконанні покладених на них завдань співробітники
Департаменту підготували:
- 4 рішення міської ради, 5 розпоряджень міського голови;
- постійно проводилась модераторська та операторська робота по
обслуговуванню платформи «Громадський проект Дніпра»
https://adm.dniprorada.gov.ua
;
- надано більш 2 тисяч консультацій авторам проектів;
- проведено 6 інформаційно-промоційних та навчальних заходів;
- розроблено 21 тип макетів рекламної продукції (сітілайти,
інформаційні листівки, еврофлайери, плакати, 120 подяк та дипломів
переможця та інше), рекламну продукцію було розміщено у
електротранспорті міста, на станціях метро, зупиночних комплексах,
освітніх навчальних закладах, лікарнях та амбулаторіях, закладах
культури та спорту, використано при відзначенні переможців та
активних учасників бюджету участі.

- підготовлено рекламний відеоролик, який розміщувався на TV, у
соціальних мережах;
- створено профільну групу у соціальній мережі Facebook «Бюджет
участі Дніпра», учасниками якої майже 1200 осіб.
Загальна сума, яка витрачена на виконання заходів програми
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 –
2020 роки» у 2019 році становить 103,0 тис. грн., в тому числі:
- рекламно – просвітницькі заходи щодо поширення серед населення
інформації про засади та реалізацію бюджету участі – 24,5 тис. грн.;
-обслуговування та технічну підтримку системи «Громадський
проект» - 60,0 тис. грн.;
- підведення підсумків процесу партиципаторного бюджету бюджету
участі) – 18,5 тис. грн.
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