
Всеукраїнський громадський бюджет (ВГБ) - це 

ініціатива, яка передбачає реалізацію проєктів за 

кошти ДФРР, але відповідно до 

загальноприйнятих механізмів партиципативного 

бюджетування.  

Відповідно до чинного законодавства кошти у 

обсязі не більше 10% від загального виділеного 

фінансування ДФРР будуть спрямовані на 

підтримку проєктів поданих в рамках ВГБ. 
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громадяни України віком від 18 років, що проживають на 

території Чернігівської області; 

заявники (місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування, Агенція регіонального розвитку);  

наукові установи;  

громадські організації, які здійснюють діяльність                   

в межах Чернігівської області 

Ініціатори/подавачі проєктів на 
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Проєкти, які подаються на конкурс повинні бути 

масштабними, оскільки нормативними актами передбачено: 

 

  загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове 

будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний 

ремонт) понад   5000 тис. гривень;  

 для інших проєктів – понад 1000 тис. гривень;  

 термін реалізації проєктів від 1 до 3 років; 

 питання реалізації проєкту знаходиться в межах повноважень 

органів місцевого самоврядування області; 

 реалізація проєкту має здійснюватися виключно на об’єктах, 

які належать до комунальної форми власності, та/або на 

землях комунальної форми власності; 

 сфера реалізації проєкту має бути публічною. 
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Порядок ініціювання та подання проєктів 

«Всеукраїнського громадського бюджету» 

Чернігівської області 

Подання проекту 

платформу 

Онлайн 

голосування на 

платформі  

Оприлюднення 

проєктів, що 

отримали  

понад 30% голосів  

 

Направлення 

заявнику 

документів, 

наданих 

ініціатором 

Висновок з 

погодженням 

від заявника 

Оцінювання 

проєктів 

регіональною 

комісією 

Подання 

проектів 

Комісії при 

Мінрегіоні 
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№ 

з/п 

Номер та назва технічного завдання 

1. 1.2. Забезпечення населення якісною питною водою 

2. 1.7. Поліпшення умов надання соціальних послуг установами сфери соціального захисту населення 

3. 1.16. Модернізація мережі закладів охорони здоров’я області, що надають первинну медико-санітарну 

допомогу 

4. 1.19. Поліпшення умов отримання населенням послуг у багатопрофільних та спеціалізованих закладах 

охорони здоров’я 

5. 1.20. Розширення мережі для своєчасного надання екстреної медичної допомоги 

6. 1.22. Будівництво та реконструкція спортивних споруд 

7. 1.23. Будівництво спортивних майданчиків для масового використання 

8. 1.24. Створення безпечного і комфортного середовища для оздоровлення та відпочинку дітей в області 

9. 1.27. Поліпшення умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах області 

10. 1.28. Забезпечення навчальних закладів області сучасними засобами навчання 

11. 1.29. Рівний доступ до якісної освіти кожній дитині 

12. 1.30. Підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою та поліпшення її якості 

13. 1.31. Поліпшення умов отримання культурних послуг та підвищення їх якості 

14. 2.6. Проведення енергоефективних заходів у закладах комунальної форми власності 

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27 лютого 2020 року «Про створення робочої 

групи та визначення пріоритетних цілей» визначено пріоритетні цілі (технічні завдання), відповідно до яких 

розробляються та подаються проєкти «Всеукраїнського громадського бюджету» Чернігівській області, що 

можуть фінансуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 
 



Між обласною державною адміністрацією та Фондом Східна Європа 

підписано Меморандум про співпрацю в частині підключення до онлайн 

платформи «Громадський бюджет» для відбору проектів “Всеукраїнського 

громадського бюджету” Чернігівської області 



Контактна інформація 

 
Департамент розвитку економіки та 

сільського господарства Чернігівської ОДА 

м.Чернігів, вул. Шевченка, 7, 3 поверх, каб.34 

 

Регіональний адміністратор платформи 

Понуренко Олександр 

тел. (0462) 67-56-48 

м.т. (067) 99-00-747 
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