ЗВІТ
про виконання проекту «Вінницька школа громадської участі:
місцевий бюджет для громади»
Хто
Проект виконувався громадською організацією «Філософія Серця» в
партнерстві з громадською організацією «Інститут соціально-економічних і
політичних ініціатив» та Донецьким національним університетом ім. Василя Стуса.
Керівник проекту – Поліщук Олена.
Куратором проекту є Департамент правової політики та якості Вінницької
міської ради.
Що прагнули досягти
Мета проекту: активізація та залучення громадськості до партисипативної
демократії шляхом проведення циклу тренінгів з підвищення обізнаності і
спроможності громадських організацій м. Вінниці брати участь у формуванні та
виконанні міського бюджету та механізму отримання фінансової підтримки з
міського бюджету на реалізацію власних ініціатив.
Що зроблено
1. Проведено тренінги з демократії участі в питаннях формування місцевих
бюджетів, підготовки та виконання власних проектів, співпраці з органами
місцевої влади та органами Казначейства.
2. Командами учасників проекту набуто
практичних навиків шляхом
використання кейс-метод щодо партисипаторного бюджету.
3. Проведено ярмарок ідей/симуляційна гра «Бюджет громадських ініціатив»
серед команд учасників.
4. Експертами проекту проаналізовано проекти учасників і надано
рекомендації щодо їх вдосконалення.
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5. Учасниками проекту підготовлено та подано через депутатів пропозиції до
бюджету, використовуючи інструмент участі «Робоча група з формування
бюджету».
6. Проведено тренінг з партисипаторного бюджетування для студентів
Донецького національного університету ім. Василя Стуса та
старшокласників школи № 3.
7. Здійснено запис вебінару щодо формування бюджету та участі
громадськості в бюджетному процесі.
8. Проведено публічну дискусію з депутатами Вінницької міської ради для
налагодження діалогу між учасниками проекту та депутатським корпусом
для спільного вирішення питань шляхом підготовки пропозицій до
Положення «Бюджету громадських ініціатив».
9. Аудиторія проекту склала 102 особи: 27 представників громадських
організацій, 32 студенти, 40 старшокласників і 3 викладачі.
Як це було
25 листопада 2018 року у ХАБ «Місто змістів» стартував проект «Вінницька школа
громадської участі: місцевий бюджет для громади». Школа об’єднала небайдужих
вінничан, які прагнули вдосконалити свої знання щодо участі в бюджетному процесі.
Участь в навчанні взяли 20 представників громадських організацій, ОСББ та
громадські активісти.
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Перший навчальний блок був присвячений загальним поняттям партисипативної
демократії – демократії участі. Учасники ознайомились з інструментами демократії
участі загалом та більш детально з інструментами партисипаторного бюджету, які
працюють у Вінниці.
Цей блок для учасників провела
випускниця «Академії громадської
участі» Офісу Ради Європи, голова
громадської організації «Філософія
Серця» Юлія Грига.

Другий навчальний блок розкрив учасникам тонкощі і секрети формування
місцевого бюджету. Було надано детальну інформацію по кожній стадії бюджетного
процесу, по часовим рамкам, по можливості участі громадськості. Також було
презентовано Бюджетний регламент, який дозволяє громадськості подавати
пропозиції до міського бюджету, звернувшись до депутата Вінницької міської ради.

Цей блок для учасників провела директор
департаменту фінансів Вінницької
міської ради Наталія Луценко.
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Третій навчальний блок було присвяено кункурсу проектів «Бюджет громадських
ініціатив», який вже кілька років проводиться у Вінниці. В цьому блоці учасники
дізналися про те, які проекти були підтримані в минулих роках, які вимоги до
підготовки проекту, хто може ініціювати і хто буде виконувати проект. Також
обговорили проблемні моменти проведення конкурсу, які протягом 2017-2018р.р.
активно обговорювались в соціальних мережах.

Цей блок для учасників провела начальник
інформаційно-аналітичного відділу
Департаменту правової політики та якості
Вінницької міської ради Наталія Малецька.

Четвертний, завершальний, навчальний блок був присвячений роботі з Державною
Казначейською Службою. Учасники Школи дізналися, що всі проекти, які
виконуються за бюджетні кошти, здійснюють розрахунки через казначейські
рахунки.
Всі нюанси роботи з Казначейством, від відкриття рахунку до подання звітності,
було донесено учасникам в доступній формі.

Цей блок для учасників провела керівник проекту
Олена Поліщук.

Вся надана інформація була узагальнена в Методичних рекомендаціях, що отримали
всі учасники Школи.
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26 листопада учасники Школи об’єднались в 4 міні-групи та опрацювали ідеї
проектів на симуляційну гру «Бюджет громадських ініціатив».

Для оцінки проектів було сформовано команду експертів у складі:
Шаульська Лариса, декан економічного факультету Донецького національного
університету ім. Василя Стуса;
Гуцуляк Наталія, представник ГО «Академія Успіху»;
Андронійчук Роман, депутат Вінницької міської ради;
Зєрщиков Олександр, депутат Вінницької міської ради;
Грига Юлія, голова ГО «Філософія Серця».
Під час Ярмарку ідей, які оформили в власні проекти і презентували міні-групи,
експерти ретельно їх проаналізували і надали рекомендації щодо їх впровадження.
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За підсумками тренінгу від команди проекту всі учасники Школи отримали
сертифікати учасників, а експерти – подяки.
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Також експертами проекту було забезпечено супровід у підготовки учасниками
Школи звернень до депутатів Вінницької міської ради для подачі пропозицій до
проекту міського бюджету на 2019 рік.
Було підготовлено 5 пропозицій від різних учасників. 4 з них були підтримані
робочою групою. Одна пропозиція не пройшла через невідповідність заявника
вимогам бюджетного законодавства.
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08 грудня 2018 року проект «Вінницька школа громадської участі: місцевий бюджет
для громади» познайомив студентську молодь Донецького національного
університету імені Василя Стуса з можливостями для реалізації власних ідей, які б
могли принести користь молоді, суспільству та громаді.
Учасники працювали командами та напрацювали різноманітні проекти, які в
майбутньому планують реалізовувати через конкурс «Бюджет громадських
ініціатив». На Ярмарку ідей було презентовано 9 проектів.
Серед великих проектів особливу увагу
звернули на проект «Jump-сучасний скеледром»,
мета якого полягає у створені сучасного
склерому для молоді, яка прагне саморозвитку
та підтримує здоровий спосіб життя.
Також було
напрацьовано
різноманітні соціальні проекти, серед яких «Vin IT
Incubator», «За межами дивану», «Право на все життя
за 2 дні», «Здорова нація», «Молодь у науці», «Cyber
Industries», «НАТО консенсус», «Врятувати від
сирітства».

По завершенню заходу було
проведено анкетування студентів щодо
оцінювання конкурсу «Бюджету
громадських ініціатив м. Вінниці» в 2018
році. Анкетувались 32 респонденти.
Результати анкетування:
100% респондентів відповіли, що конкурс БГІ потрібно продовжувати в
подальшому;
65% респондентів відповіли, що на конкурс автор може подавати лише
один проект, 35% відповіли, що автори можуть подавати 3-4 проекти;
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85% відповіли, що в цьому році достатньо було місць для голосування за
проекти БІГ (тобто 4 «Прозорих офісів» та 14 бібліотек), хоча 15% опитуваних не
могли визначитись та відповіли «складно відповісти»;
57% опитуваних відповіли, що немає потреби в удосконалені процесу
проведення конкурсу, 43 % - вважають, що потреба існує і надали свої пропозиції
щодо покращення даного конкурсу.
Молодь вважає, що для покращення конкурсу необхідно:
популяризувати сам конкурс БГІ серед громадян та мешканців міста;
використовувати більше рекламних заходів щодо самого конкурсу, його
початку та процесу голосування;
виділяти окремо пріоритети/категорії та фінансування для молодіжних
проектів;
підтримувати більше таких проектів, які б розповідали про різноманітні
конкурси, в т.ч. БГІ, можливості подання власних ідей та проектів, правильності
формування заявок, складання бюджету проекту, його виконання тощо.
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17 грудня 2018 року відбувся заключний захід проекту – тренінг з розробки ідеї на
конкурс «Бюджет громадських ініціатив» та публічна дискусія з депутатами
Вінницької міської ради щодо вдосконалення положення про конкурс.
Цей захід виявився наймасштабніший. Він зібрав 40 старшокласників та 3
викладачів школи № 3 і 7 представників громадських організацій.

У вступній частині заходу учасникам розповіли про основні принципи «Бюджету
громадських ініціатив», як правильно підготувати заявку,
як ефективно провести інформаційну кампанію по
просуванню власного проекту.
Цей блок для учасників провела начальник інформаційноаналітичного відділу
Департаменту правової політики та якості Вінницької
міської ради Наталія Малецька.
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Робота в міні-групах над власними ідеями проектів дала можливість учасникам
потренуватись в підготовці проектних заявок. Тому актуальної для них виявилась
дискусія про можливі ризики на різних етапах конкурсу.
На публічну дискусію було запрошені депутати Вінницької міської ради Іващук
Антоніна, Стукан Олег, Ваколюк Людмила, Ткаченко Олег.

Протягом години учасники активно обговорювали проблеми, з якими стикаються
конкурсанти «Бюджету громадських ініціатив» і пропонували свої варіанти їх
вирішення.
Всі пропозиції були опрацьовані та передані до Департаменту правової політики та
якості Вінницької міської ради для врахування у новій редакції Положення про
«Бюджет громадських ініціатив».
Інформацію про результати проекту було презентовано під час прямого ефіру на
суспільному радіо UA: радіо Вінтера.
https://www.facebook.com/vinterafm/videos/307252066790165/
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Фінансова частина
Для виконання даного проекту використано:
ВСЬОГО: 133 474, 00, з них
97 875,00 (73,3%) – фінансування від ВМР
35 600,00 (26,7%) - власний внесок
Було використано кошти за наступними статтями:
Оплата праці (гонорари експертам та спікерам) – 29 000,00 грн.
з них 29 000,00 грн. – власний внесок
Реклама та поліграфічний друк – 975,00 грн.
з них 975,00 грн. – фінансування від ВМР
Витратні матеріали та канцтовари – 4 900,00 грн.
з них 4 900,00 грн. – фінансування від ВМР
Інші прямі витрати (в тому числі оплата інформаційних послуг, витрати на
організацію освітнього заходу та запис вебінару) – 98 600,00 грн.
з них 92 000,00 грн. – фінансування від ВМР
та 6 600, грн. – власний внесок
ВИСНОВКИ:
За результатами проведеної в рамках виконання проекту «Вінницька школа
громадської участі: місцевий бюджет для громади» тренінгової та інформаційнопросвітницької роботи ми робимо висновки про необхідність продовження
розпочатої діяльності та розширення кола цільової аудиторії. Даний проект може
бути елементом маркетингової стратегії по підвищенню рівня зацікавленості
громади до участі в конкурсах БГІ з метою розвитку міста. Крім того, високий рівень
зацікавленості школярів, саме від 14 років, до участі у нашому проекті надає
можливість стверджувати про необхідність запровадження окремого напряму
інформаційно-просвітницької та мотиваційної роботи серед закладів освіти у 2019
році.
Партнери проекту:
Донецький
національний університет ім. Василя Стуса,
ГО «Інститут соціально-економічних та політичних
ініціатив»
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