
ЗВІТ 
 з виконання завдань та заходів Міської цільової програми 
«Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 

2016 – 2020 роки» у 2020-му році 
 

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 Міської цільової програми «Партиципаторне        
бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016 – 2020 роки»,           
затвердженої рішенням міської ради від 07.09.2016 № 21/13 (зі змінами). 

З метою забезпечення прозорості та публічності, а також задля         
залучення до прийняття рішень щодо перебігу бюджету участі сформовано         
перелік членів експертної комісії (з-поміж громадськості) відповідно до        
Порядку проведення конкурсу на участь у роботі експертної комісії з          
партиципаторного бюджетування, затвердженого розпорядженням міського     
голови від 10.06.2019 № 1007-р (зі змінами). 

Повний склад експертної комісії у 2020-му році затверджено        
розпорядженням міського голови від 03.09.2020 № 1034-р. 

У рамках проведення V етапу бюджету участі Дніпра з 18 травня по 16             
червня 2020 року тривав етап подання проєктів. За цей час надійшло 543            
ініціативи від 310 авторів. З них: 43 освітніх великих, 128 освітніх малих, 35             
гуманітарних великих, 94 гуманітарних малих, 59 муніципальних великих,        
184 муніципальних малих проєкти. Разом на суму близько 188 мільйонів          
гривень. 

За підсумками проведених у вересні-жовтні 2020-го року засідань        
експертної комісії: 

- 505 проєктів було відправлено на голосування; 
- 38 відхилено остаточно. 
З 16 вересня по 01 листопада тривало голосування на проєкти, під час            

якого кожен мешканець міста традиційно мав змогу віддати по 6 голосів за            
громадські проєкти. Голосування проводилося в електронному вигляді на        
платформі Громадський проєкт (https://adm.dniprorada.gov.ua) та у      
банківських терміналах ПриватБанку. 

За підсумками голосування 111 302 особи (понад 11% населення міста)          
віддали за проєкти 401 508 голосів (Рис. 1). 66,5% голосуючих - жінки. У             
порівнянні з 2019 роком зросла частка жителів чоловічої статі, що віддали           
свої голоси за проєкти. 

На підставі результатів голосування на засіданні експертної комісії від         
18.11.2020 прийнято рішення про затвердження 152 проєктів переможців        
бюджету участі 2019 року (126 малих та 26 великих) на загальну суму            
48 мільйонів гривень (Рис. 2). 

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


 

 
Рис. 1.  Статево-вікова структура учасників голосування у 2020-му році  

(в порівнянні з 2019 роком) 
 

Серед проєктів-переможців 26 великих (8 освітніх, 8 гуманітарних та         
10 муніципальних), та 126 малих (37 освітніх, 37 гуманітарних та 52           
муніципальних). Серед переможців 3 проєкти стосуються покращень у        
медичній галузі, 8 - встановлення систем відеоспостереження. 13 проєктів у          
2021 році буде реалізовано в ОСББ. 

 

 
Рис. 2. Підсумки V етапу бюджету участі Дніпра (2020-й рік) 

 
Результати бюджету участі Дніпра та перелік проєктів переможців        

затверджені розпорядженням міського голови від 30.11.2020 № 1377-р «Про         
затвердження списку проєктів-переможців з партиципаторного бюджету-      
вання (бюджету участі) у м. Дніпрі у 2020 році». 

У рамках реалізації проєктів-переможців ІV етапу бюджету участі (2019         
рік) протягом 2020 року реалізовано 100 проєктів (15 великих та 85 малих),            
93,5% (від загальної кількості проєктів-переможців 2019 року) на загальну         
суму 26 738 169,15 грн. 3 проєкти не реалізовано, 2 проєкти реалізовано            
частково, 2 проєкти неможливо реалізувати. 

При виконанні покладених на них завдань співробітники департаменту        
підготували:  

- 3 рішення міської ради, 9 розпоряджень міського голови; 



- n:ocTlHHO

o6cnyronr/BaHHlo

npoBoAunacb
nnar@opnu

[npexrop AerapraMeHry
iHHosauiiinoro po3BI4rKY

[uiupoec:rxoi tvlicrxoi pa4rz

MoAellaropcbKa ra oileparopcbKa po6ora rro

<fpoua4cuxuir, rpoeKr luinPa>

n. O. flaerlox

- HarAaHo rIoHaA 4 ryrcffri KoHcyrlbtraqiil anropaM npoexrie;

- rrpgBeneHo rroHaA 12 iu$opnaaUiftHo'npovtouifinnx ra HaBqarbHl4x

saxoAis;
- po:po6rleHo ulosafiveuue 9 H{axeris peKnaMHoI npolyxqii, xxy 6yno

po:nrirqeHro B oceirF{ix HaBqaJrbHHX 3aKnaAax, litcapurx ra alr6ylaropi-ax,

3aKnaAax Kynbrypn ra crropry, a laKox uia qac peKnaMHoi xan'ruanii y

facebook/instagram, BlrKoprrcraHo npr4r siAsHaqeHHi nepevroxqie ra aKrI4BHIrx

yuacuuxin 6n4xery yuacri;
- gia6esnerreHo aKrrrBHy po6ory npo$inrHoi rpyuz y coqianurift naepexi

Facebook <BroAxer yuacri fninpu, yqacHuKaMr .sxoi e noHal 1900 oci6

(npnpicr rpor{roM poKy cKJraB 6inrru qK 700 oci6), cropiHru n Instagram, a

raKox rp)/n y Viber, Telegram

3aralsua cyMa, flKa BHTpar{eHa Ha BuKoHaHH.s 3axoAlB rlporpaMl4

<flaprzqr.rnaropHe Sro4xeryBaHH.rr (6ro,qNer yvacri) y rr,l. [ninpi na 2016 - 2020

poKr{> y 2!,020 poqi cranoBl'Irb 171,9 ruc. rpH, B roMy'{Kcri:
- FreKnaMHo-[pocBirsuqrxi 3axe[vr uloAo rIoIUI4peHHt cepeA HacerreHHt

iH$opvarlii upo 3aca1r ra peani:aUiro 6ro4Nery yuacri - 61,1 ruc' rpu;

- o6cnyroByBaHHr ra rexuiqHy ni4rpuMKy clrcrerrara <lpoua4crr<ufi npoeKr))

- 66,0 rl4rl. rpH;
- niAeeAeunx ui4cyruxin rpoqec'/ naprullrraropHoro Sro4xery (6roaxery

yuacri) - 44,8 rI,Ic. rpH.


