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Звіт про діяльність відділу громадських ініціатив  

Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив  

Дніпровської міської ради за 2018 рік 

 

В рамках І етапу Бюджету участі 

 

Громадський проект Бюджет Участі (I етап) протягом 2017-2018 у місті 

Дніпрі має на реалізації 64 проекти на суму 15 458 584 грн.: 

− 14 великих на суму 7 458 194 грн.; 

− 50 малих на суму 7 902 390 грн. 

Кількість голосуючих склала 37546 осіб, та було зібрано 61405 голосів 

за 258 проектів. 

Розподіл проектів за категоріями: 

− комунальне господарство - 15 проектів; 

− благоустрій та інфраструктура - 11 проектів; 

− спорт - 11 проектів; 

− освіта - 9 проектів; 

− культура та туризм - 9 проектів; 

− енергозбереження - 6 проектів; 

− безпека та громадський порядок - 1 проект; 

−  навколишнє середовище - 1 проект; 

−  соціальний захист - 1 проект. 

Стан реалізації проектів на кінець 2018 року: 

− реалізовано 42 проекти на суму 8 339 897 грн.; 

− неможливо реалізувати 3 проекти на суму 867 910 грн.; 

− не реалізовані 19 проектів на суму 6 250 777 грн.  

На даний момент розуміння вартості повної реалізації відсутня, так як 

ціни, які були вказані на початку 2017 року не відповідають фактичним цінам 

на кінець 2018 року. 

Наразі триває робота над можливістю виділення додаткових коштів для 

реалізації проектів І го етапу. 

 

В рамках ІІ етапу Бюджету участі 
 

Громадський проект Бюджет Участі (II етап) у місті Дніпрі має на 

реалізації 52 проекти на суму 15 247 566 грн.: 

− 8 великих на суму 7 367 183 грн.; 

− 44 малих на суму 7 880 383 грн. 

− кількість голосуючих склала 40792 особи, та було зібрано               

72880 голосів за 209 проектів; 

Розподіл проектів за категоріями: 

− освіта - 22 проекти; 

− благоустрій та інфраструктура - 10 проектів; 

− спорт - 7 проектів; 



2 
 

− культура та туризм - 6 проектів; 

− комунальне господарство - 4 проекти; 

− енергозбереження - 2 проекти; 

− охорона здоров’я - 1 проект.  

 

Стан реалізації проектів на кінець 2018 року: 

− реалізовані повністю 38 проекти на суму 8 816 335 грн.: 

− неможливо реалізувати 5 проектів на суму 4 050 291 грн.; 

− не реалізовані або реалізовані частково 9 проектів на суму       

1 154 327 грн. 

 

Проблематика проектів не реалізованих на кінець 2018 року: 

Проект №5.  

«Дітям-басейн».  
Проект не реалізовано, у зв’язку з тим, що у 2018 році був укладений 

договір на розробку проектно-кошторисної документації. Згідно висновків 

ПКД бюджет проекту склав 4 млн. грн., що значно перевищує початковий.  

Проект №9. 

«Зміцнення матеріально-технічної бази КЗО СШ №107».  
Проект реалізовано частково, було поставлено обладнання для 

харчоблоку. Наразі залишилось закупити та поставити меблі. 

Проект № 19.  

«Модернізація надвірного обладнання ДНЗ №231». 

Обладнання знаходиться в ДНЗ, але не встановлене, через несприятливі 

погодні умови. Обладнання планують встановити у квітні 2019 року.  

Проект №25.  

«Впорядкування подвір'я КЗО СЗШ №15». 

Проект не реалізовано, у зв'язку з виконанням капітального ремонту 

будівлі закладу та благоустроєм території, що будуть виконані Департаментом 

благоустрою та інфраструктури ДМР. 

Проект №37.  

«Зміцнення матеріально-технічної бази шкільної їдальні                  

НВК № 139».  

Проект реалізовано частково, торги щодо поставки обладнання для 

кухні не відбулися 3 рази. Було поставлено лише кондиціонер.  

Проект №43.  

«Ремонт спортзалу КЗО СЗШ №15» . 

Проект не реалізовано, у зв'язку з виконанням капітального ремонту 

спортивної зали Департаментом гуманітарної політики ДМР. Також, після 

розробки проектно-кошторисної документації бюджет проекту склав 1,5 млн. 

грн., що значно перевищує початковий. 

Проект №74. 

 «Створи робота сам!» Лабораторія робототехніки».  
Проект реалізовано частково. Поставлені: меблі, допоміжне навчальне 

приладдя та обладнання у сфері робототехніки. Не було поставлено                       
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3-D принтер, оскільки технічні характеристики вказані автором морально та 

матеріально застаріли.  

Проект №76.  

«Нове життя сторічному парку на ж/м Ігрень».   
Проект не реалізовано, у зв’язку з тим, що всі підрядні організації, які 

спеціалізуються на виконані подібного виду робіт відмовилися від виконання 

завдання. 

Проект №79.  

«Подаруємо дітям радісну прогулянку в ДНЗ №355».  
Обладнання знаходиться в ДНЗ, але не встановлене, через несприятливі 

погодні умови. Обладнання планують встановити квітні у 2019 року.  

Проект №136.  

«Безпечний дитячий майданчик».  

Проект реалізовано частково, завершено паркан та сходинки, ігровий 

майданчик протягом 2018 року не встановлений. 

Проект №168.  

«Встановлення огорожі дитячого закладу». 

Проект не реалізовано у 2018 році У зв’язку із заниженням вартості 

проекту автором, торги не відбулись 7 разів через відсутність пропозицій.  

Проект №173.  

«Мрія наших дітей та батьків - баскетбольний майданчик».  
Проект не реалізовано у 2018 році У зв’язку із заниженням вартості 

проекту автором, торги не відбулись 3 рази через відсутність пропозицій.  

Проект №181.  

«Майстерня творчості» – реконструкція майстерень 

Вальдорфського НВК». 

Проект не реалізовано у 2018 році, у зв’язку з виявленими значними 

ускладненнями щодо узгодження проектно-кошторисної документації. Після 

розробки ПКД бюджет проекту склав 8 млн. грн., що значно перевищує 

початковий. 

 Проект №239.  

«Сучасний 3D-планетарій для космічного міста». 

Проект не реалізовано, у зв’язку з реконструкцією планетарію. Кошти 

перерозподілено на реалізацію проектів І етапу бюджету участі 2017 року. 

 

Основні труднощі, з якими стикнувся відділ громадських ініціатив 

Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив 

Дніпровської міської ради,  під час координування міської цільової програми 

з партиципаторного бюджетування (Бюджету участі) у місті Дніпрі: 

− великі проекти не загальнодоступні для жителів усього міста; 

− низька кількість проектів, що розвивають привабливість Дніпра; 

− відсутність інклюзивності процесу; 

− перевага комунальних закладів освіти – потреба створення окремого 

«громадського шкільного бюджету»; 

− фальсифікації та недотримання етичних норм; 
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− громада міста повинна мати більші повноваження у питанні допуску 

і вибору проектів для голосування; 

− потреба ознайомлення громади з Положенням. 

Проаналізувавши вищевикладені дані, відділом громадських ініціатив 

було проведено низку заходів, для покращення своєї роботи для проведення    

ІІІ етапу Бюджету участі у 2018 році. 

 

В рамках ІІІ етапу Бюджету участі 

 

В рамках IІІ етапу бюджету участі: 

− зареєстровано 156 авторів; 

− подано 279 проектів з яких перевірку пройшли 240 проектів на 

загальну суму  89 143 872 грн., з яких: 

 Гуманітарні великі: 37 на суму 28 952 309 грн.; 

 Гуманітарні малі: 69 на суму 12 287 051 грн.; 

 Муніципальні великі: 38 на суму 31 607 157 грн.; 

 Муніципальні малі: 96 на суму 16 297 355 грн. 

− успішно пройшли перевірку та допущенні до голосування                   

190 проектів; 

− кількість голосуючих склала 30005 осіб та було зібрано 48934 голоси 

за 190 проектів; 

− 111 проектів стали переможцями ІІІ етапу Бюджету участі на суму 

30 855 514 грн. з яких: 

- Гуманітарні великі: 9 на суму 7 121 136 грн.; 

- Гуманітарні малі: 49 на суму 8 268 048 грн.; 

- Муніципальні великі: 8 на суму 6 848 231 грн.; 

- Муніципальні малі: 45 на суму 8 618 099 грн. 

Розподіл проектів за категоріями: 

− освіта - 30 проектів; 

− благоустрій та інфраструктура - 24 проектів; 

− спорт - 15 проектів; 

− енергозбереження - 14 проектів; 

− комунальне господарство - 12 проектів; 

− культура та туризм - 10 проектів; 

− безпека та громадський порядок - 3 проекти; 

− соціальний захист - 2 проекти; 

− телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології - 1 проект. 
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Звіт про діяльність відділу громадських ініціатив  

Департаменту з питань енергоефективних технологій та ініціатив  

Дніпровської міської ради за місяцями 

 

Протягом січня:  

− презентація проекту-переможця «Мій дім – моя фортеця»; 

− моніторинг та збір інформація для формування теплової мапи міста; 

− проведення просвітницької зустрічі з презентацією першого 

енергоефективного та повністю автономного будинку у місті Дніпрі. 

 

Протягом лютого: 

−  розробка та впровадження комунікаційної інфраструктури для 

представників громади, авторів проектів бюджету участі та інших спільнот, 

що зацікавлені у розвитку міста у рамках компетенції відділу; 

− досягнута неформальна домовленість з профільними 

департаментами про усебічне сприяння реалізації проектам-переможцям 

бюджету участі;  

− розробка проектної документації для запуску проекту «Банк Їжі» у 

рамках реалізації міської цільової програми з підтримки громадських ініціатив 

та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у місті Дніпрі 

на 2018-2022 роки; 

− розробка проектної документації для запуску проекту «Дніпро 

різних років» у рамках реалізації міської цільової програми з підтримки 

громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства 

"Сучасне місто" у місті Дніпрі на 2018-2022 роки; 

          − розробка проектної документації для запуску проекту «Start UP 

Club» у рамках реалізації міської цільової програми з підтримки громадських 

ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства "Сучасне місто" у 

місті Дніпрі на 2018-2022 роки; 

− подача проектів за ініціативи громадян міста до участі у грантовій 

програмі посольства Німеччини. 

 

Протягом березня: 

− публічна зустріч з авторами проектів-переможців ІІ етапу бюджету 

участі для визначення готовності авторів та профільних департаментів до 

плідної співпраці у реалізації проектів-переможців; 

− проведення просвітницької роботи з учасниками та авторами 

Бюджету участі про систему публічних закупівель «Прозорро», про її 

функціонування та особливості в рамках реалізації проектів-переможців 

Бюджету участі. 

 

Протягом квітня: 

− запровадження системи сповіщення про стан проекту та будь які 

його зміни, від початку подачі тендерної документації до кінця реалізації 

проекту за допомогою  архітектури мережі «Фейсбук»; 
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− навчальний семінар з використання платформи, та впровадження 

останніх апдейтів (оновлень) платформи у процесі бюджету участі за участі 

представників з інших міст України; 

− перше публічне обговорення змін до Положення про 

партиципаторне бюджетування; 

− обговорення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 

з представниками Експертної комісії; 

− участь у загальноміському суботнику; 

− розробка проектної документації для запуску проекту «Школа 

партнерства» у рамках реалізації міської цільової програми з підтримки 

громадських ініціатив та соціально-культурного розвитку суспільства 

«Сучасне місто» у місті Дніпрі на 2018-2022 роки; 

− домовленість з ПАТ «Приват Банк» про інформаційну та технічну 

підтримку процесів Бюджету участі; 

− розробка просвітницького пакету рекомендацій та навчальних блоків 

для організації школи автора бюджету участі. 

 

Протягом травня: 

− зустріч з представниками КП «Спорт-Дніпро» та авторами проектів-

переможців Бюджету участі з метою консолідації та оптимізації кошторисів, 

для фактичної реалізації; 

− відкрита презентація міської програми «Енергоефективна оселя»; 

− обговорення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 

з представниками профільних департаментів; 

− обговорення змін до Положення про партиципаторне бюджетування 

з представниками громадської ради при міському голові; 

− фінальне публічне обговорення змін до Положення про 

партиципаторне бюджетування з представниками активної громади, авторами 

та зацікавленими жителями; 

− участь у заходах присвячених святкуванню перемоги у Другій 

Світовій Війні; 

− проведення весняної дебатної школи з всеукраїнською молодіжною 

громадською організацією «Федерація дебатів України»; 

− презентація програми «Енергоефективна оселя» для асоціації «Наш 

дім»; 

− підготовчий етап проекту літнього дебатного турніру разом з 

всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Федерація дебатів 

України». 

 

Протягом червня: 

− проведення Школи автора в рамках фестивалю «Молодіжна 

набережна»; 

− проведення Школи автора в рамках фестивалю «Студентська  

республіка – 2018»; 
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− щотижневе проведення Школи автора у приміщенні конференц-залу 

Департаменту енергоефективних технологій та ініціатив;  

− проведення більш ніж 100 консультацій з приводу подачі проектів до 

платформи  Бюджету участі. 

 

Протягом липня: 

− проведення Школи автора у  Новокодацької районної у місті       

Дніпрі раді; 

− подача проектів громадян міста у рамках III етапу Бюджету участі; 

− більш ніж 100 консультацій для авторів проектів у рамках III етапу 

Бюджету участі; 

− зустріч-консультація з відвідувачами  з приводу реалізації програми 

Бюджету участі та подання проектів у рамках III етапу бюджету участі; 

− зустріч-консультація у територіальному центрі соціального 

обслуговування Центрального району міста Дніпра  з приводу реалізації 

програми Бюджету участі та подання проектів у рамках III етапу Бюджету 

участі; 

− зустріч з потенційними авторами у Державному професійно-

технічному навчальному закладі «Дніпровський центр професійно-технічної 

освіти» (ДЦПТО) у рамках III етапу Бюджету участі; 

− зустріч-консультація з авторами у рамках III етапу Бюджету участі. 

− зустріч  з представниками ОСББ та ЖБК у рамках III етапу     

Бюджету участі; 

− індивідуальні консультації з авторами щодо подачі проектів у рамках 

III етапу Бюджету участі.  

− промо акції з популяризації та підвищення інформованості громадян 

міста з програмою Бюджету участі у місті Дніпро; 

− розробка макетів поліграфічної продукції для популяризації 

Бюджету участі III етапу; 

− розробка інструкцій та посібників «Як подати проект» в рамках 

Бюджету участі III етапу; 

− розробка відео-посібників та Влогу для авторів III етапу          

Бюджету участі. 

 

Протягом серпня: 

− проведення Школи автора для учасників антитерористичної операції 

на сході України у рамках III етапу Бюджету участі; 

− виїзні зустрічі з авторами у рамках III етапу Бюджету участі; 

− консультативна зустріч з приводу подачі проектів у рамках III етапу 

Бюджету участі; 

− участь у міжнародному молодіжному форумі в місті Кременчук;  

− проведення конкурсів з метою популяризації проекту Бюджету 

участі в рамках подачі проектів III етапу Бюджету участі; 

− презентація проекту-переможця бюджету участі «Smart Book Room 

на Криворізькій», у філіалі Центральної міської бібліотеки; 
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− проведення базової оцінки поданих проектів на відповідність 

положенню про партиципаторне бюджетування, перевірка на актуальність та 

заповнення необхідної інформації авторами поданих проектів, усунення 

виявлених помилок та передача проектів до профільних департаментів для 

оцінки; 

− консультаційні наради з представниками профільних департаментів, 

для вирішення проблем, що виникають при подачі проектів у рамках III етапу 

Бюджету участі; 

− складання реєстрів позитивно та негативно-оцінених проектів; 

− створення «технічного відділу» допомоги авторам проектів Бюджету 

участі  III етапу «24/7»; 

− проведення роботи з налагодження комунікації авторів проектів та 

представників профільних департаментів у разі надходження негативної 

картки аналізу.  

 

Протягом вересня: 

− розробка макетів поліграфічної продукції для голосування за 

проекти Бюджету участі III етапу; 

− проведення роботи з налагодження комунікації авторів проектів та 

представників профільних департаментів у разі надходження негативної 

картки аналізу; 

− складання реєстрів позитивно та негативно-оцінених проектів; 

− робота «технічного відділу» допомоги авторам проектів Бюджету 

участі  III етапу «24/7»; 

− розробка інструкцій та посібників «Голосування на платформі 

Громадський проект», «Верифікація через Bank ID», «Як проголовувати через 

термінали самообслуговування Приват Банк» в рамках Бюджету участі              

III етапу; 

− розробка відео-презентацій та Влогу для голосуючих громадян           

III етапу Бюджету участі; 

− робота зі скаргами авторів проектів та підготовка їх до розгляду на 

засіданні Експертної комісії; 

− засідання експертної комісії з приводу допущення проектів III етапу 

Бюджету участі до голосування; 

− допомога авторам у виправлені зауважень експертної комісії та 

підготовка проектів до засідання експертної комісії з приводу внесення 

проектів до реєстру позитивно та негативно-оцінених проектів III етапу 

Бюджету участі; 

− засідання експертної комісії з приводу внесення проектів до реєстру 

позитивно та негативно-оцінених проектів III етапу Бюджету участі; 

− підготовка платформи «Громадський проект» до голосування за 

проекти Бюджету участі III етапу; 

− підготовка терміналів самообслуговування (ТСО) Приват Банк разом 

зі співробітниками банку до голосування за проекти Бюджету участі III етапу; 

− проведення «Літнього дебатного турніру». 
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Протягом жовтня: 

− голосування за проекти III етапу Бюджету участі; 

− робота з зауваженнями авторів щодо процесу голосування; 

− робота «технічного відділу» допомоги бажаючим проголосувати за 

проекти Бюджету участі  III етапу «24/7»;  

− розробка додаткових медіа матеріалів для роз’яснення процесу 

голосування за проекти Бюджету участі  III етапу; 

− налагодження, разом із співробітниками банку, процесу голосування 

у ТСО за проекти Бюджету участі III етапу; 

− зустріч-консультація з авторами III етапу Бюджету участі  

у  Новокодацької районної у місті Дніпрі раді; 

− сприяння у проведені інтелектуальному турнірі «Філософський 

компас»; 

− участь у тренінгу «Digital у роботі» у місті Запоріжжя; 

− медіа школи для авторів проектів у рамках III етапу Бюджету участі 

«Як привернути увагу до проекту Оффлайн та Онлайн», «Інструменти 

просування проекту», «Реклама громадського проекту у пабліку», тощо; 

− робота зі скаргами авторів проектів та підготовка їх до розгляду на 

засіданні Експертної комісії; 

− засідання експертної комісії з приводу затвердження проектів-

переможців III етапу Бюджету участі. 

 

Протягом листопада: 

− розгляд скарг по результатам засідання експертної комісії з приводу 

затвердження проектів-переможців III етапу Бюджету участі, що надійшли до 

відділу громадських ініціатив; 

− проведення нагородження авторів-переможців конкурсу на 

найсмішнішу історію пов’язану з Бюджетом участі у м. Дніпрі; 

− сприяння у проведенні освітнього заходу «Осіння дебатна школа»; 

− допомога у організації заходу: «Енергозбереження. Місто твоєї 

мрії». Панель Бюджету участі; 

− розробка дизайну та супутньої продукції до проведення 

інформаційно-просвітницьких заходів «Школа партнерства»; 

− проведення інформаційно-просвітницького заходу «Школа 

політики»; 

− проведення інформаційно-просвітницького заходу «Школа дебатів»; 

− проведення економічного турніру в рамках проведення 

інформаційно-просвітницького заходу «Школа дебатів»; 

− консультаційно-роз’яснювальна робота з авторами-переможцями 

першого та другого етапів Бюджету участі в м. Дніпрі щодо роботи з 

профільними департаментами Дніпровської міської ради, для реалізації 

проектів-переможців;  

− робота з профільними департаментами Дніпровської міської ради 

щодо виконання та стану реалізації проектів першого етапу Бюджету участі в 

м. Дніпрі станом на грудень 2018 року;  

https://www.facebook.com/events/507339473020354/?acontext=%7B%22source%22%3A3%2C%22source_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=3&source_newsfeed_story_type=regular&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22newsfeed%22%2C%22mechanism%22%3A%22feed_story%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARD3W-SXQm5Um867uPbWf5TNToz37fwk4dVTFHvvo-1fLGtYO6RR7s7xiSWDNXERpbz3jCKO223rRgrP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDawvvWzMhbivfo75Rttyov703OMxVjoBbELjGZFOhYV7K56sKC9ByldhI6yl-NQACxd9dgNb3MjHLc72I7Qu7OQGJO90xIHZglvY5mojCzqOgTYOd0cldWGU7yK1nn4hbWRiPafxOQRm80wYYNt7v8e66-zNZfqsP9TAC5l6j8y5gaO_Wk
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− проведення робочої зустрічі з обговорення петиції «Про збільшення 

фінансування Бюджету участі в м. Дніпрі до 35 млн. грн.»; 

− робота з авторами, проекти яких не перемогли під час проведення 

третього етапу Бюджету участі в м. Дніпрі щодо підтримки петиції «Про 

збільшення фінансування Бюджету участі в м. Дніпрі до 35 млн. грн.»; 

− робота з профільними департаментами Дніпровської міської ради 

щодо виконання та стану реалізації проектів другого етапу Бюджету участі в 

м. Дніпрі станом на грудень 2018 року; 

− проведення для громадськості міста нагородження серед переможців 

фоловерів конкурсу для заохочення до fb-спільноти. 

 

Протягом грудня: 

− проведення інформаційно-просвітницького заходу «Школа 

громадського діяча»; 

− проведення інформаційно-просвітницького заходу «Школа роботи зі 

ЗМІ»; 

− робота з авторами, проекти яких не перемогли під час проведення 

третього етапу Бюджету участі в м. Дніпрі щодо підтримки петиції «Про 

збільшення фінансування Бюджету участі в м. Дніпрі до 35 млн. грн..» на 

засіданні бюджетної комісії Дніпровської міської ради; 

− робота з профільними департаментами Дніпровської міської ради 

щодо виконання та стану реалізації проектів другого етапу Бюджету участі в 

м. Дніпрі станом на грудень 2018 року; 

− проведення інформаційно-просвітницького заходу «Школа 

співробітництва»; 

− проведення зимового дебатного турніру з всеукраїнською 

молодіжною громадською організацією «Федерація дебатів України»; 

− проведення інформаційно-просвітницького заходу «Школа дебатів»; 

− розробка плану роботи відділу громадських ініціатив на 2019 рік; 

− підготовка до конкурсу «Бюджет участі очима дітей»; 

− засідання експертної комісії з приводу затвердження оновленого 

реєстру проектів-переможців III етапу Бюджету участі; 

− робота з авторами Бюджету участі щодо впровадження ними знань 

та навичок отриманих на інформаційно-просвітницьких заходах «Школа 

партнерства»; 

− нагородження авторів оновленого списку проектів-переможців III 

етапу Бюджету участі; 

− нагородження переможців конкурсу «Бюджет участі очима дітей».  
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Резюмуючи вищевикладене у цифрах: 

30750 осіб – обсяг нашого комунікативного покриття з урахуванням каналів 

комунікації у мережі «Фейсбук», за допомогою електронної пошти, діалогів у 

меседжерах та телефонних комунікацій; 

1128 осіб – вподобали сторінку «Бюджету участі» та «Департамент з питань 

енергоефективних технологій та ініціатив ДМР» у мережі «Фейсбук»; 

1260 осіб – стежать за сторінками у мережі «Фейсбук»; 

112 заходів – кількість відкритих для громадськості заходів, що були 

ініційовані та проведені відділом ініціатив департаменту; 

315 осіб – представники громади, які особисто приймали участь у процесах 

обговорення та внесення змін до Положення про партиципаторне 

бюджетування; 

75 зустрічей – ділові зустрічі з партнерами, колегами та профільними 

департаментами з метою вдосконалення комунікації та підвищення якості 

співпраці; 

4 засідання – засідання експертної комісії Бюджету участі; 

300 осіб – люди, що відвідали Школу автора; 

206 осіб – люди, що отримали персональні консультації з приводу подачі 

проектів, рекомендації та поради; 

500 осіб – відвідали промо-заходи у рамках III етапу Бюджету участі; 

250 осіб – отримали консультацію з питання проблеми авторизації та 

голосування на платформі Бюджету участі; 

347 листів – відправлено на профільні департаменти у рамках III етапу 

Бюджету участі; 

165 осіб – відвідали інформаційно-просвітницькі заходи «Школа 

партнерства»; 

Близько 160 годин – загальна тривалість телефонних дзвінків, та комунікацій 

з іншими містами для обміну досвідом та бесід з метою вдосконалення 

процесів Бюджету участі. 

3 заходи – дебатні школи, де знайомили громадськість з навичками 

дебатування;  

200 осіб – відвідали дебатні школи;  

2 турніри – відбулися за співпраці Департаменту з Дніпровським відділенням 

ФДУ; 

680 осіб – прийняли участь у дебатних турнірах;  

5 загальнодоступних локацій – з якими були ознайомлені мешканці нашого 

міста, що відвідали інформаційно-просвітницькі заходи.  

Крім цього є великий перелік поточних та повсякденних справ з якими 

працівники відділу демонструють свій рівень професійності та 

компетентності. 

 

 


