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З 30 вересня розпочався довгоочікуваний етап 
голосування за проекти Громадського бюджету 
міста Києва. «Битва» за голоси буде не з легких, бо 
цьогоріч допущено до голосування 564 проекти. 
Порівнюючи з минулим роком, з міського бюдже-
ту виділяються чималі кошти: 2 млн грн на кожен 
великий проект і 400 тис. грн на малий, усього 
Київська міська рада надала 100 мільйонів грн на 
ініціативи киян. Нагадаємо, що кожен житель сто-
лиці може віддати 5 голосів за проекти-фаворити, 
які, на їхню думку, заслуговують на реалізацію і 
принесуть користь суспільству.

Хочеш змін – змінюйся сам!Хочеш змін – змінюйся сам!
 Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької  Міжнародний фестиваль дитячо-юнацької 

творчості «Сонячний каштанчик»творчості «Сонячний каштанчик»

Зона відпочинку «Озеро Верхнє Вигурівське»

Андрій СТРАННІКОВ, депутат Київ-
ради, голова постійної комісії Київської 
міської ради з питань бюджету та соціаль-
но-економічного розвитку:

– Сьогодні у нас 564 ініціативи, які про-
йшли усі необхідні експертизи. Це майже удві-

чі більше, ніж під час Громадського бюджету-2017. Це свідчить 
про те, що інструмент вдало працює та позитивно сприйнятий 
киянами. Більше того, за перші два дні голосування проекти 
уже підтримали 6500 містян. І цифра зростає щогодини. Для 
розуміння, така кількість голосів була зафіксована лише після 
перших двох тижнів голосування за Громадський бюджет-2017.

Олександр КОРЕНЬ, перший заступник 
директора Департаменту фінансів:

– У жовтні планується організувати низку 
заходів на підтримку Команд проектів: 
воркшопи-зустрічі у бібліотеках та РДА, 
підтримка колективних ініціатив від команд 
проектів щодо заходів з популяризації ГБ. 7 жовтня планується 
зустріч команд ГБ з керівництвом міста та спільний флешмоб в 
підтримку ГБ, а 14 жовтня – форум-ярмарка проектів ГБ-2.

Детальна статистика Громадського бюджету-2
Подано Допущено

Всього 809 564
Малі проекти 286 204
Великі проекти 523 360
Найпопулярніші категорії: «Освіта», «Спорт», «Комунальне 

господарство». Найменш затребувані – «Громадський поря-
док» і «Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології».

Чим відрізняється ГБ-1 від ГБ-2?
  Виділено 100 мільйонів гривень на громадські проекти (у 

минулому році – 50 мільйонів).
  Поділ на малі (до 400 000 грн) та великі (до 2 000 000 грн) 

проекти.
  Попередній збір електронних голосів для перевірки наяв-

ності підтримки поданих проектів, який тривав 30 днів, допоміг 
зекономити час на експертизу 141 проекту, які не зібрали навіть 
50-200 голосів підтримки;
  Створення громадської бюджетної  комісії, яка стала «гро-

мадським судом присяжних». Вона була сформована електронним 
голосуванням киян і складається виключно з громадських об’єд-
нань і уповноважена приймати остаточні рішення щодо скарг 
від авторів-команд проектів, які були не згодні з результатами 
експертизи. 
  Налагодження партнерства із державними банками «Ощад-

банк» та «ПриватБанк», в результаті якого вирішується питання 
безкоштовної можливості участі у електронному голосуванні усіх 
бажаючих киян. Окрім того, «ПриватБанк» підготував можливість 
голосувати напряму через термінали «Приват24».

Ганя КОВАЛЕНКО, журна-
ліст: 

– Бюджетний процес в місті – 
складна і комплексна річ. Депутати 
Київради, затверджуючи міський 
кошторис, як правило, керуються 
«великим баченням» розвитку 
міста – де стояти мосту, чи потрібна нова школа, 
як впроваджувати принципи енергоефективності, 
а от якусь «маленьку» проблему вони можуть і про-
пустити. Але з недавніх пір у киян з’явився новий 
спосіб впливу на бюджетний процес та визначення 
пріоритетності здійснення витрат – бюджет участі 
або як його ще називають «Громадський бюджет».

Бюджет участі не є українським ноу-хау. Цей 
інструмент вже впроваджений в таких містах як Нью-
Йорк, Берлін, Париж, Варшава та інших. В Україні 
проекти для бюджету участі, окрім киян, можуть 
також подавати жителі Львова, Дніпра, Чернівців, 
Краматорська, Хмельницького, Рівного, Тернополя, 
Мелітополя та Бердянська. 

Цього року  на вирішення проблем столиці  в 
межах бюджету участі виділено 100 мільйонів гри-
вень. Однак, проектів подано на значно більшу суму, 
тому профінансовано буде лише ті, що наберуть 
найбільшу кількість голосів. Впливати на долю міста 
зможуть не лише автори проектів, а й ті жителі, хто 
не подавав ідей особисто. Для цього потрібно буде 
зареєструватися на сайті https://gb.kyivcity.gov.ua/, 
використовуючи BankID «ПриватБанку», «Ощадбанку», 
банку «ПІВДЕННИЙ», «А-банку», банку «КОНКОРД», 
Картку киянина або електронний цифровий підпис.

Голосування абсолютно безпечне та безкоштовне, 
а реєстрація через банківську систему потрібна для 
того, щоб унеможливити фальсифікацію «виборчого 
процесу». Подати свій голос (а точніше свої голоси, 
бо кожна людина зможе «пролайкати» до 5 проектів) 
можна буде з 30 вересня по 30 жовтня. І якщо в когось 
виникне питання: навіщо все це? То відповідь буде 
простою: тому що зміни самі по собі  не прийдуть. 
Якщо ми хочемо, щоб наші діти  бавилися  на сучасних 
дитячих майданчиках, підлітки грали в футбол на 
спортивних полях, а не сміттєзвалищах, а Київ став  
найбільш інноваційним містом в Європі, то найменше, 
що ми можемо зробити – це зареєструватися на сайті 
та віддати свій голос за зміни, бо вони залежать від нас.

Олексій КОВАЛЕНКО, ав-
тор проекту «ZOO-урок»: про-
світницький цикл гуманного 
поводження з тваринами для 
школярів»:

– Цього року навколо проектів 
ГБ-2 можуть формуватись коман-

ди. Важливо в цьому процесі не забути, що головна 
мета – не виграш, не перемога, а саме усунення про-
блеми, заради якої автор вирішив подати проект на 
ГБ-2: недостатня інноваційність в освітніх процесах, 
відсутність безкоштовних публічних просторів, заста-
ріла матеріально-технічна база, незадовільний стан 
спортивної інфраструктура району тощо. 

Але як здобути довіру городян та мотивувати їх 
віддати голос саме за 5 із понад 500 проектів? Автори, 

зробіть крок до людей! Розповідайте про Громадський 
бюджет, про успішно реалізовані минулорічні кейси, 
доводьте актуальність проблем та свою рішучість 
до їх вирішення. А 5 голосів на підтримки проектів, 
які має киянин – це реальна можливість кожного 
змінити наше місто на краще тут, сьогодні й зараз!

Артем СТЕЛЬМАШОВ, автор проекту «Розум-
ний простір неформальної освіти Clever Space»:

– Для мене Громадський бюджет – це передусім 
люди. В ході першого ГБ у Києві народилася неймо-
вірна неформальна спільнота, чутлива до будь-якої 
несправедливості, готова прийти на допомогу не лише 
авторам проектів, а й усім тим, хто цього потребує.

Люди цієї спільноти є в кожному мікрорайоні, очі 
її є у владі, серце її б’ється в кожному з нас. Саме 
це мотивує мене віддавати майже весь свій час цій 
спільноті. Просто я хочу, щоб таких відповідальних 
киян ставало більше.

Ольга БЕРНАСОВСЬКА, ав-
тор проекту «Освітлення парку 
між житловим мікрорайоном 
та метро «Сирець»:

– Я переконана, що тепер не 
державний службовець вирішує, 
де встановити ліхтар чи лавку, 

а кияни. Що е-демократія – це коли рішення при-
ймаєш ти, а не влада. Що Громадський бюджет дає 
можливість втілити у життя такий проект, який 
буде корисним для громади. Як знайти проекти? 
Можливо, ваші сусіді створили чудову ініціативу, 
про яку ви мріяли довгі роки і сварили владу за те, 
що вона цього не робить. В першу чергу, раджу вам 
шукати проекти у районі, де ви проживаєте, потім 
серед загальноміських проектів, тому що туди можуть 
потрапити районні проекти. 

Якщо нічого цікавого не знайшли, шукайте проекти 
по цікавих для вас категоріях. Я звертаю увагу (і вам 
раджу) на категорію «Громадянське суспільство» 
і розповідаю, що ГБ створено саме для розвитку 
громадянського суспільства. Хочу сфокусувати вашу 
увагу і на категорію «Соціальний захист», адже дітки 
з особливими потребами потребують підтримки в 
першу чергу.

Олег МЕЛЬНИК, автор про-
екту «Міжнародний фестиваль 
дитячо-юнацької творчості «Со-
нячний каштанчик»:

– Громадянське суспільство у 
нашій країні лише формується. 
Ми вже навчилися об’єднуватися 
заради справедливості у важкі для України часи і до-
вели всьому світу, що ми, громадяни, здатні її міняти. 
Громадський бюджет Києва є одним із інструментів 
покращення життя в столиці, можливість безпосе-
редньо її змінювати і впливати на фінансування 
проектів, створених самими киянами і для киян. 
Своє волевиявлення громадяни можуть  проявити 
через голосування і  в такий демократичний спосіб 
визначити кращі ідеї та контролювати сам процес 
втілення  проектів-переможців. 

Як мотивувати киян до голосування?




