
 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_14.12.2016_                              №_1263_ 

 
 

 

Про внесення змін до розпорядження  

виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) від 15 вересня 2016 року 

№ 865 «Про затвердження Положення 

про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Києва на 2016 рік» 

 

 
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про столицю України – місто-герой 

Київ», рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року №61/61 «Про 

бюджет міста Києва на 2016 рік»: 

1. Пункт 2 розпорядження виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 вересня 2016 року     

№ 865 «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) міста Києва на 2016 рік» викласти в такій редакції: 

«2. Затвердити параметри громадського бюджету (бюджету участі) на 

2017 рік, що додаються». 

2. Унести до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

міста Києва на 2016 рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

15 вересня 2016 року № 865 «Про затвердження Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) міста Києва на 2016 рік», такі зміни: 

2.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції: 

«4.2. Пункти супроводу Бюджету участі виконують такі завдання: 

- інформаційний та методичний супровід учасників процесу; 

- видача бланків проектів; 

- прийняття проектів у паперовому вигляді; 

- ознайомлення мешканців із списком проектів, які прийняті для 

голосування; 

- забезпечення процесу голосування». 

2.2. Пункт 8.3 викласти в такій редакції:  

«8.3. Відповідальний структурний підрозділ (особа) районної у місті 

Києві державної адміністрації або структурний підрозділ виконавчого органу 



Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

визначений районною комісією, протягом 7 днів з дня отримання сканованої 

копії проекту, що пройшов попередню оцінку, здійснює оцінку проекту на 

предмет його відповідності умовам, зазначеним у пункті 8.1 цього 

Положення, та подає районній комісії звіт про аналіз відповідності проекту 

вимогам цього Положення та можливості його реалізації за формою згідно з 

додатком 2 до цього Положення». 

2.3. Розділ 9 викласти в наступній редакції: 

«9. Голосування за проекти 

9.1. Голосування здійснюється в електронній системі.  

9.2. Голосування за проекти здійснюється у період, визначений 

параметрами громадського бюджету (бюджету участі) на 2017 рік. 

9.3. Одна особа може проголосувати не більше, ніж за п’ять проектів. 

9.4. Авторизація голосуючих здійснюється в електронній системі за 

допомогою електронного цифрового підпису, BankID, ID-картки, або Картки 

киянина. 

9.5. Голосування може здійснюється у пунктах супроводу в 

електронному вигляді через авторизацію голосуючих у спосіб, визначений у 

пункті 9.4 цього Положення». 

3. Унести зміни до Параметрів громадського бюджету (бюджету 

участі) на 2017 рік, затверджених розпорядженням виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

15 вересня 2016 року №865 (у редакції розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від            

21 жовтня 2016 року № 1022), виклавши їх в новій редакції, що додається. 

 

 

Виконуючий обов’язки голови                                               Г. Пліс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації)  

15 вересня 2016 року № 865         

(у редакції розпорядження 

виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської 

державної адміністрації )  

 

_____________ №_________  

 

 

Параметри громадського бюджету  

(бюджету участі) на 2017 рік 

 

1. Загальний обсяг видатків на 2017 рік, що планується спрямувати на 

реалізацію проектів: 50000,0 тис. гривень. 

2. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проекту 

автором: 20 (крім підпису автора/ів проекту). 

3. Мінімально можливий вік автора проекту: 16 років. 

4. Впровадження проекту: з 1 січня по 31 грудня 2017 року. 

5. Максимальна вартість одного проекту: 1000,0 тис. гривень. 

6. Типи проектів: 

безпека та громадський порядок (заходи, спрямовані на посилення 

громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності 

(наприклад, запровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони, 

тощо)); 

дорожньо-транспортна інфраструктура (створення та ремонт доріг; 

розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів тощо; 

регулювання дорожнього руху; облаштування паркувальних місць для 

автомобілів; облаштування велосипедних доріжок, паркувальних місць та 

пунктів прокату велосипедів; доступ до громадського транспорту; 

удосконалення мережі громадського транспорту; розвиток екологічного 

громадського транспорту);  

енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження); 

комунальне господарство (облаштування та озеленення територій; 

облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з 

відходами; поліпшення якості питної води (бювети, тощо));  

культура та туризм (створення та розвиток закладів культурного 

напряму; організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави концерти, 

конкурси, ярмарки, виставки тощо); реставрація архітектурних пам'яток; 

проекти в сфері туризму та туристичної інфраструктури); 



навколишнє середовище (запобігання та ліквідація забруднення 

навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; організація 

безпритульних тварин, включаючи чіпування, створення та розвиток 

притулків, регулювання їх чисельності; вигул свійських тварин); 

освіта (розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти; 

організація  просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів);  

охорона здоров'я (розвиток медичної інфраструктури, покращення 

доступу до медичних установ та доступності отримання медичних послуг; 

організація заходів, направлених на ранню діагностику та профілактику 

захворювань; пропагування здорового способу життя);  

соціальний захист (розвиток закладів та заходи соціального 

спрямування, включаючи заходи з реабілітації  інвалідів; захист інвалідів, 

сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей; забезпечення 

вільного доступу інвалідів до об’єктів, закладів і заходів міста); 

спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація 

спортивних заходів (змагання, марафони тощо); популяризація спорту та 

здорового способу життя);  

телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології (автоматизація 

систем з надання послуг мешканцям; інтерактивні карти; мобільні додатки 

щодо міської  інфраструктури; облаштування зон wi-fi).  

7. Кількість Комісій у одному районі міста Києва: 1 комісія. 

8. Кількість пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний 

поділ: 10 од. по 1 у кожному з районів міста Києва; 

9. Термін початку прийому проектів: 22 вересня 2016 року. 

10. Термін завершення прийому проектів: 6 грудня 2016 року. 

11. Терміни оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення їх на 

голосування: 7 грудня – 26 грудня 2016 року. 

12. Терміни початку голосування за проекти: 27 грудня 2016 року. 

13. Терміни завершення голосування за проекти: 29 січня 2017 року. 

13. Термін оприлюднення проектів-переможців: 30-31 січня 2017 року. 

 

 

Керівник апарату В. Бондаренко 

 

 


