Поправки до текстової частини проєкту рішення Київської міської ради від 09.11.2021 № 08/231-4069/ПР
«Про бюджет міста Києва на 2022 рік»

Запропонована редакція виконавчим
органом Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

19.13. Затвердити параметри громадського
бюджету на 2023 рік згідно з додатком 13 до
цього рішення.

відсутній

Додаток 13

Суб’єкт
подання
поправки

Запропонована поправка

19.13. Затвердити параметри громадського бюджету на
2023 рік згідно з додатком 13 до цього рішення. Міській
робочій групі спільно з громадською бюджетною комісією
та Департаментом фінансів виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської державної адміністрації)
розробити та оприлюднити в електронній систему
Громдського бюджету до 31 грудня 2021 року календарний
план впровадження етапів громадського бюджету на 2023
рік виходячи з норм бюджетного законодавства та
Положення про громадський бюджет затвердженого
рішенням Київської міської ради №787/1791 від 22 грудня
2016 року (зі змінами)
«19.18. Затвердити перелік проектів-переможців
громадського бюджету, які реалізовуються в 2022 році
згідно з Додатком 16»

Додаток 13

Хацевич
І.М. –
депутат
Київської
міської
ради

Хацевич
І.М. –
депутат
Київської
міської
ради

Висновок
виконавч
ого
органу
Київської
міської
ради
(Київсько
ї міської
державної
адміністр
ації)

Висновок
профільн
ої комісії

…
2. Прогнозні обсяги громадського бюджету
міста Києва на 2023-2024 роки у сумах:
2023 рік- 200 000,00 тис. грн
2024 рік- 200 000,00 тис. грн

…
2. Прогнозні обсяги громадського бюджету міста Києва на
2023-2024 роки у сумах:
2023 рік- 220 000,00 тис. грн
2024 рік- 250 000,00 тис. грн

Хацевич
І.М. –
депутат
Київської
міської
ради

Додаток 16*
до рішення Київської
міської ради «Про
бюджет міста Києва
на 2022 рік»

відсутній

Хацевич
І.М. –
депутат
Проєкти-переможці громадського бюджету на 2022 рік
Київської
міської
Лідер
Гранична
№
Назва
№ п/п
ГРК
команди
вартість ради
Таблиця 1

проекту

проекту

проєкту

проекту, грн

1.
…
393
* - Додаток 16 надано окремо з переліком всіх проектів переможців

Проєкт рішення, пункт 14, підпункт 10:
10) забезпечити реалізацію проєктів - 10) забезпечити реалізацію проєктів - переможців у
переможців
у
відповідному
році відповідному році громадського бюджету міста Києва
громадського бюджету міста Києва;
відповідно до Додатку 16.
Проєкт рішення, пункт 17:
17. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, до цього рішення є його
невід’ємною частиною.

17. Додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 до
цього рішення є його невід’ємною частиною.

Семенова
К.І. –
депутат
Київської
міської
ради
Семенова
К.І. –
депутат
КМР

Відсутній

Додаток 16 Семенова
до рішення Київської міської ради К.І. –
«Про бюджет міста Києва на 2022 рік» депутат
Київської
Таблиця 1 міської
ради
Проєкти-переможці громадського бюджету на 2022 рік
№

ГРК

№
проект
у

Назва
проект
у

Авто
р

Граничн
а
вартість
проекту,
грн.

1
2
....
Таблиця 2
Проєкти громадського бюджету, які набрали мінімально
необхідну кількість голосів та включені в проєкт бюджету
міста Києва на 2022 рік
№

ГРК

№
проект
у

Назва
проект
у

Авто
р

Граничн
а
вартість
проекту,
грн.

1
2
...
Київський міський голова

В.Кличко

Додаток 13
до рішення Київської
міської ради «Про
бюджет міста Києва
на 2022 рік»

Додаток 13
до рішення Київської
міської ради «Про
бюджет міста Києва
на 2022 рік»

від ___________ №
_________

від ___________ №
_________

26000000000
(код бюджету)

26000000000
(код бюджету)
Параметри громадського бюджету
на 2023 рік

Параметри громадського бюджету
на 2023 рік

1. Загальний обсяг видатків на 2022 рік, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів -200 000 000 грн.

1. Загальний обсяг видатків на 2022
2. Прогнозні обсяги громадського бюджету міста
рік, що планується спрямувати на реалізацію Києва на 2023 – 2024 роки у сумах:
проєктів -200 000 000 грн.
2023 рік – 220 000 000 грн;
2. Прогнозні обсяги громадського
2024 рік – 250 000 000 грн.
бюджету міста Києва на 2023 – 2024 роки у
сумах:
3. Календарний план впровадження етапів
2023 рік – 200 000 000 грн;
громадського бюджету міста Києва на 2023 рік:
2024 рік – 200 000 000 грн.
1) громадська бюджетна комісія формується у період:
14.01 - 14.02.2022;
2) робочі групи з питань ГБ оновлюються до
14.02.2022
(за необхідності);
Київський міський
Віталій
3) інформаційна кампанія реалізується до 31.12.2022;
голова
КЛИЧКО
4) подання проєктів командами в період до 14.02.2022
(до 23 год. 59 хв.);

Семенова
К.І. –
депутат
Київської
міської
ради

5) публікація проєктів у період до 16.02.2022 (до 23
год. 59 хв.);
6) публічне обговорення, експертиза, доопрацювання
проєктів, оскарження експертних висновків у період до
27.04.2022;
7) голосування за проєкти: 12.05 (з 09 год. 00 хв.) 05.06.2022 (до 23 год. 59 хв.);
8) визначення проєктів-переможців та опрацювання
проєктів, що не стали переможцями: 06.06 - 20.06.2022;
9) планування реалізації проєктів ГБ: 21.06 01.08.2022;
10) планування та затвердження заходів
інформаційно-просвітницької кампанії на 2023 рік до
31.12.2022;
11) реалізація, звітування та оцінка результатів:
01.01.2023 - 31.12.2023.
4. Тематика реалізації проєктів:
Дороги, транспорт
Екологія
ЖКГ (комунальне господарство, енергоефективність)
Здоров'я
Інформаційні технології (ІТ)
Культура, туризм
Молодь, спорт
Освіта, громадянське суспільство
Соціальний захист, інклюзія
Міжтематичні
5. Максимальна тривалість реалізації проєкту: з 1
січня по 31 грудня 2023 року.
6. Пріоритетні категорії проєктів та їх мінімальна та
максимальна вартість:
малі проєкти;
великі проєкти.

Мінімальна та максимальна вартість малого проєкту:
100,0 - 999,9 тис. грн.
Мінімальна та максимальна вартість великого
проєкту: 1000,0 - 3000,0 тис. грн.
Відсоток обов'язкового резерву у кошторисі проєктів:
20 %.
7. З загального обсягу видатків, що планується
спрямувати на реалізацію проєктів, 40 % спрямовуються на
реалізацію малих проєктів, 60 % - на реалізацію великих
проєктів.
8. Кількість голосів підтримки, що має набрати
проєкт для направлення його на публічне обговорення та
експертизу: 0 голосів.
9. Мінімально необхідна кількість голосів підтримки,
яку необхідно набрати проєкту для включення до переліку
проєктів, з яких визначаються проєкти-переможці:
1 голос на кожну 1 тис. грн запланованого обсягу
бюджетних видатків на проєкт.
Київський міський
голова

Віталій
КЛИЧКО

