
Додаток 
до рішення Київської міської ради 
«Про бюджет міста Києва на 2017 
рік» 
_______________ № ____________ 

 
 

Параметри громадського бюджету  
на 2018 рік 

 

1. Загальний обсяг видатків на 2018 рік, що планується спрямувати на 
реалізацію проектів: 100000,0 тис. грн, в т.ч. 20000,0 тис. грн – на реалізацію 
малих проектів, 80000,0 тис. грн – на реалізацію великих проектів. 

2. Кількість голосів підримки, що має набрати проект для подачі його на 
експертизу (крім підпису автора проекту):  

малі проекти – 50;  

великі проекти  - 200. 

3. Мінімальна кількість голосів за проект, з яких визначаються проекти 
переможці: 

за малі проекти – 400; 

за великі проекти – 1000. 

4. Максимальна тривалість реалізації проекту:  з 1 січня по 31 грудня 
2018 року. 

5. Максимальна вартість проекту: 

малого – 400,0 тис. грн; 

великого – 2000,0 тис. грн. 

6. Категорії проектів: 

☐ Безпека та громадський порядок 

☐ Дорожньо-транспортна 
інфраструктура  

☐ Енергозбереження 

☐ Комунальне господарство  

☐ Культура та туризм 

☐ Навколишнє середовище  

☐ Громадянське суспільство 

☐ Освіта  

☐ Охорона здоров'я 

☐ Соціальний захист 

☐ Спорт  

☐ Телекомунікації, зв’язок та 
інформаційні технології   

☐ Інше 



7. Кількість робочих груп: 1 міська робоча група та по 1-й у кожному 
районі міста Києва. 

8. Кількість пунктів супроводу громадського бюджету та їх 
територіальний поділ: 10 од. по 1 у кожному з районів міста Києва; 

9. Календарний план впровадження етапів громадського бюджету міста 
Києва: 

1) створення громадської бюджетної комісії: 01.06.2017 – 30.06.2017; 
2) подання проектів:   01.06.2017 - 15.07.2017; 
3) публікація проектів в електронній систем: 01.06.2017 – 18.07.2017; 
4) збір голосів підтримки за проекти: 01.06.2017 – 07.08.2017; 
5) проведення публічного обговорення проектів: 30.06.2017 – 14.09.2017; 
6) експертиза і доопрацювання проектів: 01.06.2017 – 14.09.2017; 
7) ознайомлення з проектами прийнятими до голосування: 25.09.2017-

29.09.2017; 
8) голосування за проекти: 30.09.2017 - 30.10.2017; 
9) рішення про проекти-переможці та визначення відповідальних за їх 

реалізацію: 01.11.2017 – 09.11.2017; 
10) реалізація проектів-переможців: 2018 рік; 
11) звітування та оцінка результатів реалізації проектів: 2018рік. 

10. Прогнозні обсяги громадського бюджету міста Києва на 2019 – 
2020 роки у сумах: 

2019 рік – 120000,0  тис. грн; 
2020 рік – 150000,0 тис. грн. 
 
 

Київський міський голова  В. Кличко
 


