
ЗРОБИ МІСТО КРАЩИМ 

ПРОГРАМА ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ НАДАЄ ШАНС 
ПЕРЕТВОРИТИ КАНІВ НА МІСТО ВАШОЇ МРІЇ, ПРОПОНУЮЧИ 
ПРОЕКТИ, ЯКІ БУДУТЬ РЕАЛІЗОВАНІ КАНІВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ
НАСТУПНОГО РОКУ.

Бюджет участі — 
демократичний процес, 
який надає можливість 
кожному жителю брати 
участь в розподілі коштів 
місцевого бюджету шляхом 
створення проектів для 
покращення міста та 
голосування за них.

Будь-який житель міста 
може подати проект, 
пов’язаний з покращенням 
життя в місті, взяти участь у 
конкурсі, перемогти в 
голосуванні і спостерігати 
за тим, як проект реалізують 
в рамках бюджету 
наступного року. 

ЯК Я МОЖУ ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА ОБРАНІ ІДЕЇ?

ПРОГОЛОСУВАТИ НА САЙТІ

ПРОГОЛОСУВАТИ В ПУНКТI ПІДТРИМКИ

Зареєструйся за допомогою електронної пошти

Вибирай проекти зі списку і голосуй за ті ідеї, які, на твою 
думку, є найпріорітетнішими для покращення міста

Прийди з паспортом в пункт голосування

Вибирай проекти зі списку і голосуй за ті ідеї, які, на твою 
думку, є найпріорітетнішими для покращення міста

ЯКЩО ТИ

Небайдужий до життя свого міста

Бачиш проблеми міста та шляхи 
їх вирішення

Мрієш озеленити свій район, чи 
облаштувати велосипедну 
доріжку?

Втомився від поганих доріг, 
пошарпаних дворів і розбитих 
дитячих майданчиків

Не хочеш чекати змін, а готовий 
створювати їх самостійно

— БЮДЖЕТ УЧАСТІ ТЕ,
    ЩО ТОБІ ПОТРІБНО!

Платформа «Громадський проект» дозволить вам брати участь 
в конкурсі, не виходячи з дому: ви можете подати заявку 
онлайн і відслідковувати долю свого проекту прямо на сайті.

ПАМ'ЯТАЙТЕ, ГОЛОВНОЮ СКЛАДОВОЮ ВАШОЇ УЧАСТІ Є 
ІДЕЯ, ЯКА МОЖЕ БУТИ РЕАЛІЗОВАНА ЗА ПІДТРИМКИ
КАНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ .

kaniv.pb.org.ua              3-22-51
             3-68-13
(04736)



ЧОМУ ЦЕ МОЖЕ БУТИ 
ЦІКАВИМ ДЛЯ МЕНЕ?

Шанс реально вплинути на місце, де ти 
живеш

Не міські депутати, а ти вирішуєш, на 
що саме йдуть виділені кошти

Голосування відбувається абсолютно 
прозоро і ти можеш впливати на цей 
процес, просуваючи свій проект

Ти точно знаєш, як подати заявку і коли 
вирішиться її доля (не потрібно ходити 
до державних установ)

Вже наступного року ти бачиш, як твоя ідея втілюється в життя

Буде реалізовано саме те, що ти задумав, в рамках заздалегідь відомої суми
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З ЯКИХ ЕТАПІВ 
СКЛАДАЄТЬСЯ 
ПРОЦЕС? ПОДАННЯ ПРОЕКТІВ 

27.08 – 26.09.2018 27.09 – 11.11.2018 12.11 - 26.11.2018 30.11.2018 2019 рік

РОЗГЛЯД ГОЛОСУВАННЯ ВИЯВЛЕННЯ 
ПЕРЕМОЖЦIВ

РЕАЛIЗАЦIЯ

Сформулюй ідею: чого 
саме не вистачає 
місту, що можна 
покращити?

Розрахуй 
бюджет

Збери підписи на 
підтримку своєї ідеї

ЩО ПОТІМ?

Після проходження модерації розкажи про 
свій проект та збільши шанси на виграш! 
Попрохай друзів і знайомих підтримати 
проект на голосуванні. Організуй 
рекламну кампанію свого проекту, 
використовуй попередні бланки і макети

Стеж за ходом голосування

Збери найбільшу кількість голосів і стеж 
за ходом реалізації проекту прямо на сайті
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Заповни заявку на сайті або 
скачай бланк друкованої 
заявки (його ти можеш 
віднести в будь-який пункт 
підтримки). Обери назву та 
тематику, стисло поясни  

ідею проекту, проблему та 
рішення. Використовуй нашу 
спеціально розроблену 
інструкцію з підготовки 
проекту

ЯК ВІДБУВАЄТЬСЯ 
ПРОЦЕС БЮДЖЕТУ 
УЧАСТІ?
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Ти подаєш свої ідеї, 
ділишся побажаннями

Мешканці міста голосують 
за проекти-фаворити

Місто реалізує  за рахунок 
бюджету ті проекти, що 
набрали найбільшу 
кількість голосів

Безпека та громадський порядок Навколишнє середовище

Освіта Охорона здоров'я

Соціальний захист

СпортТелекомунікації, зв’язок та IT

Дорожнє господарство

Енергозбереження

Комунальне господарство

Культура та туризм

ЯК РЕАЛІЗУВАТИ 
СВОЮ ІДЕЮ?

Варто зазначити, що відповідальним за реалізацію 
проектів-переможців є місто, тобто вони реалізуються 
відповідними структурними підрозділами Канівської
міської ради за бюджетні кошти. 

ЯКІ ПРОЕКТИ МОЖУТЬ БУТИ ПОДАНІ?
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