
Додаток 2 до рішення Київської міської 

ради від_____________ № ____________ 
 

 

Параметри громадського бюджету на 2019 рік 

1. Календарний план впровадження етапів громадського бюджету 

міста Києва на 2018 рік: 

1) Громадська бюджетна комісія формується у період: 25.04 - 15.05.2018; 

2) Робочі групи з питань ГБ формуються до 25.04.2018; 

4) Інформаційна кампанія реалізується до 31.12.2018; 

5) Подання проектів командами в період: 25.04 – 06.06.2018; 

6) Публікація проектів, збір голосів підтримки в період: 25.04 – 01.07.2018; 

7) Формування списку проектів на голосування - публічне обговорення, 

експертиза, доопрацювання проектів, оскарження експертних висновків у 

період: 25.04 – 18.08.2018; 

8) Голосування за проекти: 24.08 – 15.09.2018;  

9) Визначення проектів-переможців та опрацювання проектів, що не стали 

переможцями: 16.09 - 30.09.2018; 

10) Планування реалізації портфелю проектів ГБ: 1.10 - 30.10.2018; 

11) Реалізація, звітування та оцінка результатів: 1.01.2019 - 31.12.2019. 

 

2. Напрямки реалізації проектів: 

☐  Безпека 

☐  Дороги, транспорт 

☐  Комунальне господарство, енергоефективність 

☐  Культура, туризм 

☐  Екологія 

☐  Громадянське суспільство 

☐  Освіта 

☐  Охорона здоров'я 

☐  Соціальний захист 

☐  Спорт 

☐  ІТ (інформаційні технології)  

☐  Публічний простір  

☐  Інше 

 

3. Максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 31 грудня 2019 

року. 

4. Мінімальна вартість проекту: 50,0 тис. грн.  

Максимальна вартість проекту: 3 000 тис. грн. 

Відсоток обов'язкового резерву у кошторисі проектів: 20 %. 

 

5. Мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку повинна отримати 

організація-кандидат до участі в складі ГБК: 400 голосів. 

 

6. Кількість голосів підтримки, що має набрати проект для направлення його 

на публічне обговорення та експертизу: 



для проектів до 100,0 тис. грн - 10 голосів; 

10 голосів підтримки на кожні наступні 100 тис. грн запланованого обсягу 

бюджетних видатків на проект, враховуючи обов'язковий резерв (з 

заокругленням до сотень тисяч з надлишком). 

Наприклад: запланований обсяг бюджетних видатків на проект - 577 тис. 

грн: 

577 тис. грн - заокруглено 600 тис. грн - по 10 голосів на кожні 100 тис. грн 

- 6х10=60 голосів підтримки. 

 

7. Мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку необхідно набрати 

проекту для включення до переліку проектів, з яких визначаються проекти-

переможці: 

для проектів до 100,0 тис. грн - 100 голосів; 

до 500 тис. грн - 100 голосів на кожні наступні 100 тис. грн запланованого 

обсягу бюджетних видатків на проект, враховуючи обов'язковий резерв (з 

заокругленням до сотень тисяч з надлишком); 

понад 500 тис. грн - 50 голосів на кожні наступні 100 тис. грн 

запланованого обсягу бюджетних видатків на проект, враховуючи обов'язковий 

резерв (з заокругленням до сотень тисяч з надлишком). 

Наприклад: запланований обсяг бюджетних видатків на проект - 1 189 тис. 

грн: 

за перші 500 тис. грн по 100 голосів за кожні 100 тис. грн - 5х100=500 

голосів; 

наступні 1189-500=689 тис. грн - заокруглено 700 тис. грн - по 50 голосів за 

кожні 100 тис. грн - 7х50=350 голосів; 

Мінімально необхідна кількість голосів: 500+350=850. 

 

 

Київський міський голова      В. Кличко 
 

 


