СТРУКТУРА ОПИСУ КРАЩОЇ ПРАКТИКИ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
1. НАЗВА ПРАКТИКИ : ПРОГРАМА МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ІНІЦІАТИВ ЖИТЕЛІВ
МІСТА ХМІЛЬНИКА.
• НАЗВА СЕКТОРУ/ТЕМАТИЧНОГО НАПРЯМУ
Бюджетний процес
2. __________________________________________
3. БАЗОВА ІНФОРМАЦІЯ
Область
Вінницька
Тип громади
Міська
Кількість населених пунктів 1
Кількість населення
28120 осіб
4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Повна назва підрозділу ОМС, відповідного за
Хмільницька міська рада
реалізацію практики
Повна назва органу місцевого самоврядування
ОТГ
Повна поштова адреса ОМС: (назва вулиці, номер
22000 м. Хмільник Вінницької області
будинку, назва населеного пункту, назва району,
вул. Столярчука, 10
області; поштовий індекс)
Телефон (з кодом міжміського зв’язку)
тел.: (04338)22516
Адреса електронної пошти ОМС
miskrada_hm@ukr.net
Офіційний сайт ОМС ОТГ
http:// www.hmilnyk.osp-ua.inf
ПІБ керівника ОМС ОТГ
Редчик Сергій Борисович
ПІБ керівника підрозділу ОМС, відповідного за
реалізацію практики ОТГ

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ УЧАСТІ
Назва місцевого
нормативно-правового
документу

Опис процесу розробці (з точку зору залучення
громадськості)

Якім документом і
якім органом МС
затверджено

Доступність і
зрозумілість
документа
(1-10/1-10)

6. ОПИС ФОРМ ПАРТІСІПАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Надання інформації

Консультування

Діалог

Активне залучення

7. ОПИС ЗМІСТУ ПРАКТИКИ
i. Період від початку розробки до впровадження практики (від місяць/рік – до місяць/рік)
Початок з 28 квітня 2016 року по грудень 2017 року.
ii.

Опис проблем, для вирішення якої впроваджено практику – до 1500 знаків
Громада будь-якого населеного пункту першочергово відчуває на собі загострення тих проблем соціальноекономічного розвитку, які щоденно супроводжують її у побуті. Сукупність взаємопов’язаних та
взаємообумовлених чинників прямо впливає на невдоволеність рівнем життя та середовищем, у якому
людина здійснює певний вид діяльності, розвивається та самореалізується.
Жителі міста постійно нарікають на недостатньо якісний рівень надання комунальних послуг,
розвиток інфраструктури, екологічної ситуації та інші загальноміські проблеми.
Програма спрямована на підтримку громадських ініціатив у сфері благоустрою, екологічного,
соціального, культурного напрямків, що мають суспільно-корисний інтерес.

iii.

Опис діяльності і алгоритм впровадження практики, застосовані методи вирішення проблеми,
цільова аудиторія, партнери – до 3500 знаків
Головним завданням Програми є зосередження спільних зусиль влади та громади на пріоритетних
питаннях розвитку міської інфраструктури, покращенні соціального, культурного та екологічного стану
міста чи його мікрорайонів на основі законності, ефективності та доцільності шляхом реалізації Проектів,
ініційованих населенням.
Реалізація Програми муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника

відбувалася шляхом

проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив. Розпорядженням міського голови

створено робочу групу із відбору кращих ініціатив громади, яка проводить оцінку поданих Проектів. За
результатами оцінки всі відібрані робочою групою Проекти публікувалися у ЗМІ та направлялися
відповідним головним розпорядникам бюджетних коштів для їх реалізації. Автори ініціатив протягом 30
календарних днів забезпечили надходження власного внеску на спеціальний рахунок міського бюджету.
Фінансове управління Хмільницької міської ради здійснило фінансування головного розпорядника
бюджетних коштів у встановленому законодавстві порядку за умови надходження суми співфінансування
ініціативної групи на спеціальний рахунок головного розпорядника коштів.
Результати відбору Проектів були відкритими для ознайомлення на веб-сайті міської ради.
Головний розпорядник коштів спільно з авторами ініціатив по завершенні Проектів підготували звіт про
реалізацію Проекту та надали його управлінню економічного розвитку та євроінтеграції міської ради для
узагальнення та інформування на сесії міської ради про виконання Програми муніципальної підтримки
ініціатив жителів міста Хмільника.
Ініціатором розроблення програми виступив міський голова С.Б. Редчик.
Цільовою аудиторією є жителі міста Хмільника. Розробник програми - управління житлово-комунального
господарства та комунальної власності міської ради. Відповідальний виконавець програми управління
економічного розвитку та євроінтеграції.
iv.

Досягнуті якісні і кількісні результати практики– до 1500 знаків

25 липня 2016 року робоча група розглянула Анкети проектів установленого зразка, що подали
уповноважені особи від вуличного/вуличних чи будинкового/будинкових комітетів та перевірила їх на
предмет відповідності умовам конкурсу.
У результаті стали відомі проекти-переможці:
- «Наші діти – наше майбутнє» (Встановлення дитячого майданчика - Плахотнюк В.І.);
- «Облаштування дитячого майданчика» (Марценюк С.М.);
- «Встановлення дитячого майданчика на території житлового будинку по вул. Виноградній, 2 в
м.Хмільнику, Вінницької області» (Марківський О.Б.);
- «Встановлення загорожі прибудинкових територій по 2-провулку Пушкіна м. Хмільника буд.4 та по вул.
Пушкіна» (Автодійчук В.В.);
- «Щасливе дитинство» (Створення спортивно-оздоровчого дитячого майданчика - Тишкевич О.С.);
- «Встановлення дитячого ігрового комплексу на прибудинковій території житлового будинку по вул.
Монастирська, 1 в м. Хмільнику Вінницької обл.» (Городівська Н.І.);
- «Без води і не туди, і не сюди» (Благоустрій території біля криниці - Шевченко Н.І.).
У 2016 році було реалізовано 5 проектів, а саме:
- встановлено 3 дитячих майданчика;
- встановлено 1 загорожу прибудинкової території;
- здійснено благоустрій біля 1 криниці.
Реалізація 2 проектів по встановленню дитячих майданчиків здійснюватиметься у 2017 році.

Реалізацією даного проекту досягнуто таких показників:
1).Кількісні:
- встановлено 3 дитячих майданчика, 1 загорожу прибудинкової території, здійснено благоустрій біля 1
криниці;
- відбулася економія бюджетних коштів на покращення інфраструктури міста;
2). Якісні:
- створені сучасні умови для покращення фізичного стану дітей;
- покращився естетичний вигляд прибудинкової території;
- покращився зовнішній вигляд криниці;
- поліпшились умови відпочинку дітей;
- зросла довіра до органів місцевого самоврядування;
- зросла довіра та взаємодопомога між учасниками проекту.
v.

Головні ризики впровадження практики - до 1000 знаків
Під час впровадження Програми муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника виникали
певні ризики, а саме:
- неточності в заповненні Анкет проектів;
- не зазначений конкретний перелік цілей Програми;
- короткий термін для подачі Анкет проектів;
- недостатня поінформованість мешканців громади міста Хмільника;

- неефективне проведення тендерних закупівель;
- бажання авторів проектів неодноразово вносити зміни до Анкет проектів, що суперечить Порядку
проведення конкурсу на визначення кращих громадських ініціатив.
vi.

Бюджет практики, обсяги та джерела фінансування, співфінансування, внесок громади тощо
На виконання заходів міської програми муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника, було
використано коштів міського бюджету в сумі 115,3 тис.грн. та долучено співфінансування жителів міста
на суму 32,1 тис.грн.
- 5,9 тис.грн. використано на встановлення бетонних секцій для огорожі.
Проект «Встановлення загорожі прибудинкових територій по 2-провулку Пушкіна м. Хмільника буд.4
та по вул. Пушкіна»;
- 5,2 тис.грн. використано на облаштування території навколо криниці з її благоустроєм по вул. Олійника.
Проект «Без води і не туди, і не сюди»;
- 104,2 тис.грн. використано на придбання обладнання для ігрових майданчиків для дітей:
Проект «Встановлення дитячого майданчика на території житлового будинку по вул. Виноградній, 2 в
м.Хмільнику» - 44,0 тис.грн.;
Проект «Встановлення дитячого ігрового комплексу на прибудинковій території житлового будинку по
вул. Монастирська, 1 в м. Хмільнику» - 46,0 тис.грн.;
Проект «Облаштування дитячого майданчика по вул. Декабристів,13» - 14,2 тис.грн.

На жаль із-за порушення умов та термінів постачання обладнання для ігрових майданчиків в 2016 році
залишились нереалізовані проекти «Щасливе дитинство» вул. Столярчука,50 та проект «Наші діти – Наше
майбутнє» вул. Лисенка,21, які планується завершити у 2017 році.
Демократичним інструментом забезпечення прозорості бюджетного процесу на місцевому рівні через
участь громадян у місцевому самоврядуванні є партиципаторний бюджет (бюджет участі), котрий
забезпечує конструктивний, відкритий та ефективний діалог між жителями територіальної громади і
органами місцевого самоврядування.
Варто зауважити, що у 2017 році виконавчим комітетом Хмільницької міської ради розпочато роботу
щодо втілення практики Бюджету участі за допомоги Інституту бюджету та соціально-економічних
досліджень (ІБСЕД) у рамках

проекту “Зміцнення місцевої фінансової ініціативи (ЗМФІ — ІІ)

впровадження” за підтримки Агенства США з міжнародного технічного розвитку (USAID). У

ході

реалізації проекту робочою групою напрацьовано та прийнято Хмільницькою міською радою регламентні
документи щодо запровадження процесу (Положення про запровадження бюджетування за участі
громадськості (Бюджет участі) міста Хмільник і Параметри Бюджету участі на 2018 рік та прогнозних
обсягів Бюджету участі на 2019 – 2020 роки). Наступний крок - встановлення електронної системи
«Громадський проект» на офіційному веб-сайті міста для автоматизації усіх етапів бюджету участі — від
подання проектів до е-голосування та звітності про реалізацію.

Отож, уже в 2017 році громадяни

візьмуть участь у прийняті рішень щодо розподілу бюджетних коштів на реалізацію власних проектів.

Очікуємо, що за допомогою громадського бюджету визначимо пріоритетність тих чи інших видатків у
міському бюджеті, що, в свою чергу, зменшить вірогідність виникнення соціальних конфліктів.
Поряд із цим, у рамках проекту ПРОМІС “Партнерство для розвитку міст”, який впроваджує Федерація
канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади,
хмільничани

впродовж 2017 року подають ідеї проектів на

реалізацію пріоритетних напрямків —

розвиток туризму субрегіону “Хмільник” та посилення конкурентоспроможності малого та середнього
підприємництва. Відтак, у перспективі, відібрані проекти будуть реалізовані.
vii.

Наявність публікації у ЗМІ щодо практики (посилання)

8. ДОДАТКИ ДО ОПИСУ ПРАКТИКИ:
В форматі PDF файлу приклади напрацьованих місцевих нормативно-правових і інших релевантних
документів, які допомагають його впровадженню.
- Додаток 1. Програму муніципальної підтримки ініціатив жителів міста Хмільника на 2016 рік

