У Києві стартував третій Громадський бюджет
У Києві 25 квітня стартував процес подання проектів Громадського бюджету-2019,
на фінансування якого зі столичного бюджету виділять 150 мільйонів гривень.
Реєстрація нових проектів триватиме до 6 червня поточного року на сайті
https://gb.kyivcity.gov.ua, а також у пунктах супроводу.
Збір голосів підтримки за подані проекти відбуватиметься із 25 квітня до 1 липня.
Публічне обговорення, експертиза, доопрацювання проектів, оскарження експертних
висновків – із 25 квітня до 18 серпня. Голосування за проекти проходитиме із 24
червня до 15 вересня, і за результатами цього голосування буде визначено проектипереможці, які будуть реалізовуватися у 2019 році.
У Громадському бюджеті-3 запроваджується низка нововведень, а саме:
скасовується поділ на «малі» та «великі» проекти та встановлюється обов’язковий
резерв у кошторисі у розмірі 20%.
Мінімальна вартість ініціативи, згідно з новими параметрами, становить 50 тисяч
гривень, максимальна – 3 мільйони гривень. У залежності від вартості проекту буде
визначатись і кількість голосів, які необхідно зібрати. Також у Громадському бюджеті-3
з’явилася можливість залучати спонсорів.
Окрім того, у новій редакції Положення про Громадський бюджет виписано
стимулювання доброчесної громадської активності та напрацьовано правила етичної
поведінки. Зокрема, заборонено підкуп голосів та політична агітація. Учасники ГБ не
можуть вимагати у громадян, які долучилися до голосування, інформації про те, за
який проект вони віддали свої голоси. Також заборонена дискредитація інших
учасників Громадського бюджету. Вперше в Україні запроваджено рейтинг
доброчесності.
«Положення ГБ є результатом шести місяців експертної роботи та публічних
консультацій. Загалом було опрацьовано більше 2 тисяч правок. Зокрема, вперше в
Україні у ГБ з’являються правила етики, порушення яких передбачає виключення з ГБ,
зростають повноваження громадськості. Замість моноавторів розвиватимуться
команди, яких нові правила мотивують на розвиток бюджето-ефективних,
інноваційних проектів у порівнянні з існуючими у влади, розвитку краудсорсингу та
співпраці з соціально-відповідальним бізнесом. Відкривається перспектива долучення
киян до рейтингування проектів також і від влади. Буде апробовано нову формулу
рейтингування всіх проектів – співвідношення голосів за проект до суми очікуваного
фінансування з бюджету. Це сприятиме притоку команд-новачків», – зазначив голова
Центру Розвитку інновацій, експерт Реанімаційного пакету реформ Сергій Лобойко.
Проекти на Громадський бюджет можна подавати за напрямами: безпека, дороги
і транспорт, комунальне господарство, енергоефективність, культура й туризм,
екологія, громадянське суспільство, освіта, охорона здоров’я, соціальний захист, спорт,
ІТ, публічний простір та інше.
Положення про Громадський бюджет та Параметри ГБ на 2019 рік, схвалені
Київрадою 17 квітня, було оприлюднено в газеті «Хрещатик».

