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Вступ
Хто вони такі - активні вінничани? З цього питання
починалась історія проєкту «ActiveLAB» ще в 2018-му році, коли
громадські діячі та діячки зібрались у міському хабі «Місто змістів»
подумати над тим, як розвивати у місті партнерство влади і
громади. Вже тоді ми зрозуміли, що це люди, які активно залучені у
всі міські процеси, які прагнуть, щоб їх слухали і чули, які готові
інвестувати свій час і ресурси задля якісних змін міста.
Чого їм не вистачає? - думали ми далі. Мабуть, знань,
інструментів, підтримуючої спільноти та готовності активного
залучення від органів влади.
Що ми можемо зробити? - питали ми себе. Розробити
проєкт, тренінгову програму, знайти фінансову підтримку,
достукатись до тих активістів та активісток, які якраз знаходяться у
пошуку, та запустити потужну хвилю спільного творення свого
міста.
Потроху нам це вдається, і про це ви зможете теж прочитати
у цьому посібнику. А ще тут ви знайдете найбільш популярні серед
вінничан та вінничанок інструменти участі, які дозволяють
впливати на прийняття рішень та змінювати життя у рідному місті
на краще: залучення громадян до розробки стратегічно важливих
документів на рівні міста, бюджет участі, конкурси проєктів, місцеві
ініціативи. Ми зібрали ці історії успіху, щоб надихнути вас
активністю, підсилити віру, що все в наших руках, і нагадати, що
великі справи починаються з маленьких кроків!
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1. Як творилось бачення «міста, в якому
хочеться залишитись», або кейс про розробку
концепції інтегрованого розвитку Вінниці 2030
Концепція інтегрованого розвитку Вінниці (КІРМ) - це
документ, який визначає просторові та змістові пріоритети до 2030
року і є другим за значенням документом цілісного розвитку міста.
Підготовка до роботи над Концепцією розпочалась ще у 2016
році. Першим кроком стало підписання Протоколу про
співробітництво в рамках реалізації проєкту «Інтегрований
розвиток міст в Україні» між німецькою урядовою компанією
«Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH»
та виконавчим комітетом Вінницької міської ради, однією зі
складових якого була розробка Концепції інтегрованого розвитку
міста Вінниці.
До підготовки документу залучались усі зацікавлені сторони:
фахівці, громадяни, підприємці, науковці, органи влади всіх рівнів
тощо. Проводили аналіз усіх галузей, були формальні та
неформальні обговорення, в тому числі й з учнями та студентами,
загальноміські форуми, фахові тренінги, які проводили німецькі та
швейцарські експерти. Працювали робочі групи, відбулись фахові
майстерні за участі міського голови, його заступників, керівників
структурних підрозділів Вінницької міської ради.
В результаті, 22 лютого 2019 року рішенням Вінницької
міської ради № 1542 затверджено і прийнято Концепцію
інтегрованого розвитку міста Вінниці.
Ознайомитись з Концепцією інтегрованого розвитку Вінниці 2030 можна тут:
www.vmr.gov.ua/Lists/IntegratedUrbanDevelopment/Default.aspx
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2016-2017

Підготовка

Аналіз 10 галузей та
демографічний прогноз

Формальні та
неформальні
обговорення галузей із
фахівцями та
мешканцями

2 загальноміські
форуми

Конференція
«Освіта та ринок праці»

Міська майстерня
«Галявина ідей:
творимо здорове
майбутнє»

6 зустрічей із міським
головою та
керівниками
підрозділів ВМР для
обговорення
рекомендацій групи
«Транспорт і
мобільність»

25 фахових тренінгів
із планування міського
розвитку, проведених
європейськими експертами

10.2018 12.2018

КІРМ

Процес
розробки

03.2018 09.2018

Робота

15 майстерень за
участю керівників
структурних
підрозділів,
міського голови та
його заступників

Співпраця 5
міжгалузевих
робочих груп та 11
підгруп працівників
ВМР

Оцінка

02.2019

Реалізація

Реорганізація наявних та
створення нових
структурних підрозділів

Запровадження нових
процесів реалізації КІРМ та
синхронізація з наявними
програмними документами

Розробка плану реалізації
КІРМ

Розробка паспортів
стратегічних проектів

Широке інформування через ЗМІ, сайт ВМР та
соцмережі
Збір пропозицій на e-mail Розробка та запровадження
системи індикаторів та
моніторингу - статистичного,
фінансового, громадської
думки

Обговорення з депутатами ВМР

Обговорення з працівниками ВМР

3-й загальноміський форум - обговорення з
широкою аудиторією громадян

Обговорення з учнями та студентами

Фахові обговорення картини розвитку та
стратегічних проектів візій КІРМ

Процес розробки Концепції інтегрованого розвитку
Вінниці 2030

2. Реальне втілення ідей вінничан та
вінничанок за допомогою бюджету
громадських ініціатив
З 2016 року у Вінниці, за ініціативи міського голови Сергія
Моргунова, запроваджено одну з європейських практик
партисипативного бюджетування - конкурс «Бюджет громадських
ініціатив м. Вінниці».
В результаті мешканці міста мають можливість
безпосередньо долучатися до розподілу коштів бюджету,
створюючи проєкти та голосуючи за ту чи іншу ініціативу.
"П’ять років поспіль втілюємо у життя ідеї вінничан. «Бюджет
громадських ініціатив» - саме той інструмент, який дозволяє
долучитися до покращення міста кожному. Результат - уже 48
історій успішних проєктів. І ми далі змінюємо місто разом з
мешканцями" Сергій Моргунов (із допису з фейсбук сторінки).
Протягом 2016-2020 рр. проведено шість конкурсів проєктів
вінничан і вінничанок.
Фонд конкурсу визначається щорічно згідно рішення міської
ради. Проєкти, які подаються в поточному році, реалізуються в
наступному.

Фонд конкурсу

8,0

млн. грн
7,0

7,0
6,5

5,0

*

*

*
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7,0

Кількість поданих проєктів за 2016-2020 р.р.

Усі вінничани віком від 16 років можуть подати свої ідеї. Але
важливою складовою підтримки ідей є комунікація автора чи
авторки проєкту з містянами, аби зацікавити ініціативою та під час
голосування отримати найбільше голосів. У 2021 році на реалізацію
проєктів-переможців виділяють 8 мільйонів гривень у
співвідношенні 80% на 20% між великими та малими проєктами. На
кожен малий проєкт планується направити по 250 тисяч гривень,
на великий - до 1,1 мільйона гривень.
Щороку також переглядаються умови конкурсу та вносяться
відповідні зміни. Так, у 2020 році кількість проєктів, які можна було
підтримати своїм голосом, збільшилась з двох (як це було у 20182019 роках) до чотирьох.
Більше про Бюджет громадських ініціатив за посиланням gromada.vmr.gov.ua
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3. Перетворення Тяжилова, або як
змінюється громада невеликого
мікрорайону
Вишенька, Урожай, Замостя, Поділля, тощо. Ці назви відомі
усім без винятку вінничанам, які живуть тут хоча б більше року. Бо
це мікрорайони Вінниці. І серед них є один, який називається
Тяжилів. Часто його називали «депресивним» і «небезпечним», але
за останні 5 років він дуже змінився, зокрема завдяки активній
участі у цих змінах людей, які там проживають. Наразі це
перспективний сімейний мікрорайон: новобудови, облаштовані
зони відпочинку, лавки та доріжки біля озер, освітлення, клумбакорабель з червоними вітрилами та ще багато деталей, які
створюють особливий колорит.
Зміни в Тяжилівській громаді відбуваються, зокрема, завдяки
громадській ініціативі «Мій новий Тяжилів», заснованій у 2015 році
мешканцем даного мікрорайону Володимиром Онофрійчуком.
Ініціативна група почала з облаштування найбільш
проблемних дворів, долучилася до асфальтування доріг у
віддалених частинах мікрорайону, до створення креативних клумб
та пішохідного фонтану. Це відбувалося за гроші з міського
бюджету та за програмами співфінансування з жителями
Тяжилова.
Чи не найкращим інструментом для впровадження різного
роду покращень, за словами Володимира Онофрійчука та Лілії
Дишкант (волонтерки та співзасновниці громадської ініціативи «Мій
Новий Тяжилів»), є «Бюджет громадських ініціатив».
Завдяки перемозі у конкурсі “Бюджет громадських ініціатив”,
в бібліотеці №7 (яка знаходитися на території мікрорайону) з’явився
шашково-шахматний клуб. Проєкт створили з метою популяризації
цього виду спорту серед усього населення мікрорайону.
Клумба-корабель на березі «Родинного озера» - ще один
проєкт-переможець “Бюджету громадських ініціатив”.
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Загалом команда «Мій новий Тяжилів» ініціювала
реставрацію шкільної їдальні в 2017, літнього театру в 2019 році та
встановлення двадцяти камер відеонагляду у школі та на інших
локаціях.
Також за сприяння проєкту біля Родинного озера було
побудоване поле для пляжного футболу, а поруч будують
пішохідний фонтан - теж з кораблями, аби витримати стиль цього
«куточка» Тяжилова.
У 2020 році громада Тяжилова традиційно проявила свою
активність і за результатами конкурсу «Бюджет громадських
ініціатив» отримала перемогу та матиме можливість впровадити 1
великий та 1 малий проєкт. І вже в 2021 році у районі з‘явиться ще
дві комфортних локації для мешканців.
Але окрім благоустрою, найголовніше, що змінюється - це
ставлення мешканців до свого району.
"Для того, щоб почати щось глобально змінювати, треба
спочатку почати діяти. От ми почали це робити. Зараз ми вже
працюємо і над іншими проєктами. Хочемо, аби туристи, які
приїжджають до Вінниці, затримувалися тут довше та хотіли
відвідати, зокрема, Тяжилів", - Володимир Онофрійчук.
Бажання змін, згуртованість та цілеспрямована робота
громадської ініціативи разом з небайдужими мешканцями
продовжують змінювати Тяжилів, з кожним роком мікрорайон стає
все комфортнішим та сучаснішим.
Посилання на джерело:
vezha.ua/najromantychnishyj-rajon-yak-byudzhet-gromadskyh-initsiatyv-2018-zminyvtyazhyliv-fotoreportazh/
vezha.ua/simejnyj-ta-perspektyvnyj-yak-zminyvsya-vinnytskyj-mikrorajon-zavyadkygromadskij-initsiatyvi-mij-novyj-tyazhyliv-fotoreportazh/
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Шашко-шаховий клуб

Клумба-корабель

4. «Живі» гроші громадським
організаціям через конкурс проєктів
з міського бюджету
У рамках Концепції інтегрованого розвитку м. Вінниці 2030
визначено ряд комплексних заходів для співпраці та підтримки
громадянського суспільства. Одним із таких заходів є конкурс
соціально-культурних проєктів для вінницьких громадських
об’єднань.
Починаючи з 2012 року, цей конкурс Вінницька міська рада
проводить щороку. В 2020 році в бюджеті для підтримки розвитку
ініціатив інституцій громадянського суспільства було виділено
1,0 млн гривень. Суми, які можна отримати на підтримку проєктів,
запропонованих громадськими організаціями становлять 25,0 тис. грн. (мінімально) та 100,0 тис. грн. (максимально).
Учасниками конкурсу можуть стати інститути громадянського
суспільства - громадські організації, творчі та громадські спілки із
статусом юридичної особи, зареєстровані в установленому порядку
не менше ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу та
згідно із законодавством мають право на отримання фінансової
підтримки за рахунок бюджетних коштів.
За 9 років громадськими організаціями за підтримки міської
влади реалізовані 103 проєкти, зокрема:
впроваджені ідеї щодо використання новітніх
інформаційних технологій;
проведені просвітницькі семінари та тренінги;
впроваджені ідеї, пов’язані з інклюзією;
організовані різноманітні заходи для мало захищених
верств населення;
втілені в життя ідеї культурного, спортивного та
туристичного спрямування тощо.
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Обсяг фінансування ІГС за 2015-2020 р.р.

Більше інформації про конкурс соціально-культурних проєктів інститутів
громадянського суспільства можна знайти ТУТ:
www.vmr.gov.ua/Lists/CivicOrganizations/
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5. Активності можна і треба
вчитись у школі «ActiveLAB»
Органи місцевого самоврядування, громадські організації і
власне містяни все більше уваги звертають на розвиток
громадянського суспільства, залучення мешканців до процесу
прийняття рішень та виховання громадянської відповідальності.
Саме тому і виникла ідея «Школи активних вінничан/ок».
Концепція була напрацьована ще в 2018 році під час стратегічних
сесій за участі представників та представниць найпотужніших
громадських організацій Вінниці. Стало зрозумілим, що у Вінниці
має бути створена платформа, де люди, які виявляють бажання
долучатись до розвитку міста, могли би навчатись, спілкуватись та
напрацьовувати спільні соціально важливі проєкти.
У 2019 та 2020 роках проєкт підтримано на конкурсі
соціально-культурних проєктів для вінницьких інституцій
громадянського суспільства. Проєкт реалізує громадська
організація «Освітній простір 2.0» у партнерстві з громадською
спілкою «Мережа організацій громадянського суспільства «Місто
змістів» та комунальним підприємством «Інститут розвитку міст».
У 2020 році проєкт включив три основні компоненти: відеоінтерв’ю з представниками та представницями влади про
пріоритети розвитку Вінницької громади, власне тренінгові сесії в
рамках «Школи активних вінничан/ок» та розробку посібника з
кейсами та інструментами участі вінничан в процесах прийняття
рішень на місцевому рівні.
Спеціально для учасників і учасниць «Школи активних
вінничан/ок» була розроблена унікальна програма, орієнтована на
локальну громаду та процеси, які відбуваються у Вінниці.
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Під час школи учасники та учасниці :
ознайомились із пріоритетами розвитку міста;
дізналися про рівні участі громадян у процесі
прийняття рішень;
ознайомились з інструментами участі, з основними
етапами адвокаційних кампаній та секретами їх
успішного проведення;
опанували навички проектного менеджменту та
розробили ідеї соціально важливих проектів, а
також визначили бар’єри, які можуть виникнути в
процесі реалізації ініціатив, та шляхи їх подолання;
напрацювали ряд пропозицій для уникнення
професійного вигорання.

Сподіваємось, що цей проєкт стане стратегічним для
вінницької громади і влади та поповнення спільноти активних
людей Вінниці буде відбуватись щороку.
Відеоінтерв'ю з представниками влади в рамках проєкту
школа громадянської активності ActiveLab
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Учасники/ці школи «ActiveLAB»

6. Станція сортування вторсировини Shuttle,
започаткована молоддю
Понад півтора року у Вінниці працює станція сортування
вторсировини, започаткована молоддю. Це кейс, який доводить, що
все можливо - якщо мати щире бажання, віру, команду і не боятись
підніматись після падінь. Далі відверта розповідь засновниці
Shuttle Марії Ошовської спеціально для активних вінничан і
вінничанок!
ПОЧАТОК.
"Взагалі ця історія почалась ще весною 2019 року, коли я була
в 10 класі та вирішила зробити у своїй школі (АІСТ) великий проєкт
на екологічну тематику, розвісивши всюди плакати, фото та
створивши міні-інсталяції.
У той же час у місті відкрилась перша вінницька сортувальна
станція "Ecohope", яку організувала студентка Марія Юзькова. Ми
познайомились. Марія запропонувала мені відкрити схожу станцію
в моїй школі.
Я думала, що у нас таке неможливо буде реалізувати через
відсутність вільних приміщень, але написала директору. Він сказав,
що поруч зі школою є старий сарай, але у вкрай занедбаному стані.
Але тоді я загорілась і зібрала групу однодумців, частина з
яких потім стане основним волонтерським складом. Ми не мали
чіткого плану, у нас не було досвіду та коштів - то була імпровізація,
яка трималась лише на бажанні та вірі у добру справу. І, звісно, на
підтримці з усіх боків.
Ми почали наше велике будівництво у червні. Роботи було
чимало: треба було ставити нові двері, виносили бите скло, парти та
купу іншого непотребу з усіх кімнат. Окрім цього, фарбувати фасад
та внутрішні стіни, лагодити систему освітлення, встановлювати
кільця для мішків, а в одній із кімнат навіть класти нову підлогу,
адже вона згоріла.
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Проте ми не боялись вчитись і пробувати. Були, звичайно,
моменти, коли здавалось, що ідея може не вдатись проте кожного
разу ми знаходили вихід. Фінансову підтримку ми знайшли у школі і
у міської команди з американського футболу "Вінницькі вовки".
Отже, робота йшла."
ВІДКРИТТЯ. ВИКЛИКИ.
"18 жовтня сталось довгоочікуване відкриття.
Страхів тоді було чимало: по-перше, ми не знали, чи хтось
взагалі прийде, по-друге, ми на той момент ще не співпрацювали з
заготівельниками, що приймають сировину, а отже, часто не знали
в індивідуальних випадках, чи вони таке приймають. Словом,
хотілось не впасти лицем у багно. І нам це вдалось: потроху
набираючись досвіду, ми налагодили всі робочі процеси.
Хоча звісно не без проблем і викликів:
- ми вчились працювати з різними заготівельниками та
підлаштовуватись до нестабільних умов;
- нам шкодили фарбою стіни "юні митці у сфері графіті";
- деякі волонтери покидали нас, адже всі ми були учнями, і
не у всіх була можливість повністю віддаватись такій роботі.
А найболючішим стало пограбування на станції, яке сталось
у лютому.
Спершу руки, звичайно, опустились, однак після отримання
неймовірного об'єму підтримки, ми точно зрозуміли, що все це не
марно. Привести все до ладу та поставити сигналізацію нам
допомогла компанія "Ековін".
Як і в будь-якому проєкті, труднощі не закінчуються ніколи, і
навіть зараз усе змінюється і потребує нашої уваги, проте і ми не
здаємось :)"
СЬОГОДНІ.
"Отже, на даний момент станція працює вже трохи більше, ніж рік.
За цей час ми відправили на переробку більш, ніж 4 тонни
сировини.
19

Чимало змінилось та сталось за цей рік, і зупинятись ми не
плануємо. Ми зробили свій малий, проте все ж внесок, у вирішення
проблеми стигматизації сфери роботи з відходами, у діалог між
заводами з переробки, заготівельниками та споживачами, у
спрощення розуміння та доступність сортування.
На початку Шатл був просто реакцією на неможливість
вирішити таку глобальну проблему та несправедливість цього. І
думка про те, що одна проста маленька людина, як я, не в змозі
нічого вдіяти, краяла моє серце. Тому я вирішила діяти, робити все,
що можу, хоча ні я, ні сортування саме по собі не вирішимо
проблему забруднення.
І ось ця думка перетворилась на історію про
можливості, про боротьбу зі страхами, про друзів, про підтримку
громади. На історію про добро!!!
Я думаю, цей проєкт - це одночасно і велике чудо, і
результат роботи сотень небайдужих людей :)"
На запитання авторів посібника, чи є зараз якась
потреба, Марія відповідає дуже скромно: “В ідеалі, звичайно, було б
добре розширюватись, тому якесь приміщення було б дуже
доречним”
А нас з вами закликає лише до одного: бути
небайдужими до того, що ми купуємо і куди воно потім потрапляє!

Адреса станція сортування вторсировини Shuttle - проспект Юності, 9,
приміщення за школою “Аїст”
Контактна особа Андрій +380 68 000 99 99
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Команда станції сортування вторсировини Shuttle

7. Відчуття свободи: як вільні люди
творили Ticket to the Sun
Громадська організація «Мистецьке об’єднання «ПЛАЙ»
утворилась у 2019 році й за досить короткий час встигла
реалізувати чимало проєктів. Фактична діяльність організації
почалась із створення у 2018 році ініціативної групи, яка і запустила
такі процеси у Вінниці, як:
-

-

-

перший
міжнародний
мультидисциплінарний
фестиваль сучасного мистецтва «АІR ГогольФест»
спільно з київською командою ГогольФесту;
запуск і прем’єрне відкриття комунального закладу
«Молодіжний центр «Квадрат» з метою формування у
центрі нового культурного осередку;
організація низки концертів та мистецьких
перформансів.

2019-й в історії «Плай» теж відзначився яскравим проєктом
під назвою «Ticket to the Sun» - унікальний формат мистецьких
вихідних на території дитячого санаторію ім. Коцюбинського у
Вінниці (Територія SUN). Тут вже була колаборація зусиль з боку
самої організації, міської влади, бізнесу та активних мешканців і
мешканок міста.
Територія Sun (як зараз її називають у Вінниці) - територія
закинутого та занедбаного санаторію у районі Старого міста на
межі міста та лісу. Локація підібрана ідеально - туди можна легко
доїхати на міському транспорті, але водночас відчути себе поза
межами Вінниці.
Завдяки волонтерам та власним силам організації вдалось за
тиждень перетворили занедбаний об’єкт рекреації у мистецькокультурну локацію.
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Ticket to The Sun 2019 - це:
три доби чіллу, мистецтва та тотальної взаємодії;
близько 1500 відвідувачів за три доби;
38 артистів та музикантів («Мантри Керуака», «ЯіКрасько»,
«Курносая Дура», «Мирослав Кувалдін. THE ВЙО», «Очеретяний кіт»,
«MORJ» та інші);
народження нових проєктів (саме тут вперше зародилась музичнопоетична програма двох талантовитих людей Богдана Куценка та
Олега Каданова);
пілотний проєкт кемпінгу та спільне вогнище;
розмови-лекції (з Андрієм Палатним, куратором театральної
програми Air Gogolfest, Максимом Демським, директором Gogolfest
та іншими), екоосвіта, дитячі майстер-класи;
53 короткометражні стрічки у рамках кінофестивалю «Відкрита ніч»
- вперше у Вінниці робили перегляд фестивалю під відкритим небом;
3 походи через староміський прадавній ліс до каменю
Коцюбинського;
майстер-класи з ліплення, скелелазіння, йоги;
9 візуальних проектів;
спортивні двіжухи: фрізбі, слеклайн, волейбол, футбол, бадмінтон.

Важлива філософія першого «тікету» - вільний вхід за будьякий посильний донейшн у мистецтво та контркультуру. Внеском
від Вінницької міської ради став «Сонячний шатл» - спеціальний
міський автобус за маршрутом Вишенька-Будинок відпочинку, який
був запущений виключно під події на території SUN.
«Так ми зробили цю територію відкритою для усіх. Повне
відчуття свободи, світлі люди, танці, музика та співи, насолода
мистецтвом і природою, спортивні заняття, релакс на барчику таким був тотальний вайб першого мистецького вікенду Ticket to
the Sun», - говорить Олександра Венславовська, керівниця
громадської організації «Плай».
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Захід Ticket to the Sun

8. Майбутнє за цифровізацією, або як у
Вінниці приймалась концепція цифрової
партисипації
Цифрова партисипація - це участь громадян за їх ініціативою у формуванні
та реалізації державної політики, розвитку державного управління та місцевого
самоврядування, що передбачає двосторонню електронну взаємодію суб’єктів
прийняття рішень із застосуванням відповідних цифрових технологій та
кіберпростору за прозорими процедурами.

З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та
задля розширення можливостей участі громадян у процесі
державотворення, державного та місцевого управління все більше
застосовуються інструменти електронної демократії. Такі процеси
сприяють
формуванню
довіри,
співвідповідальності
та
конструктивного діалогу між владою та громадою, досягненню
ефективних результатів.
Результатом співпраці влади і громади у 2019 році стала
розробка та затвердження “Концепції цифрової партисипації
(участі) Вінницької міської об'єднаної територіальної громади
(ВМОТГ)” від 26.04.2019 № 1730.
Метою документу було надати стимул інноваційному розвитку
та участі мешканців у наявних процесах ухвалення рішень за
допомогою цифрових технологій. Для того, щоб почути думку
мешканців, донести до них наявні інструменти е-демократії та
разом з ними напрацювати новий документ відбулось чимало
заходів:
проводилась інформаційна кампанія з використанням
соціальної мережі Facebook,
розроблялась
інфографіка
стосовно наявних
інструментів електронної участі,
поширювались у громадському транспорті плакати з
QR-кодом, що містив посилання на електронні
консультації тощо.
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Окрім онлайн-компоненту, були також фізичні зустрічі. Органи
влади, громадськість та інші зацікавлені особи взяли участь у таких
експертних обговореннях:
"Аналіз ситуації стосовно е-демократії у місті Вінниця"
(29.10.2018)
"Закордонний та національний досвід е-партисипації"
(12.11.2018)
"Концепція е-участі Вінниці: результати фокус-груп і План до
дій" (04.12.2018)
Також було проведено чотири фокус-групових обговорення з
представниками громадянського суспільства, вищих навчальних
закладів, органів місцевого самоврядування та ІТ-фахівцями.
На основі таких зустрічей був сформований проєкт самої
Концепції. І мешканці мали можливість прийти на два публічних
обговорення чи прокоментувати документ у режимі онлайн. Після
всіх внесених правлень у квітні 2019 року документ був ухвалений
сесією Вінницької міської ради.
Цей приклад свідчить, що основна перевага розроблення
стратегічного документу спільно з мешканцями - це розуміння їхніх
потреб, адже саме вони житимуть у цьому місті. Тому і активне
залучення зацікавлених осіб дає стимул до розвитку населеного
пункту.
. Інформація взята із статті Софії Сакалош, однієї із тренерок «ActiveLAB» у 2020
році та регіональної координаторки швейцарсько-української Програми
«Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади» у Вінницькій
області (EGAP)
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9. Що можете ви: перелік інструментів електронної
демократії для мешканців громади
Найбільш поширеними інструментами електронної демократії,
що
використовуються
сьогодні
в
Україні
як
на
загальнодержавному, так і на місцевому рівні, є електронні петиції,
електронні звернення, бюджети участі (бюджети громадських
ініціатив), електронні консультації.

Електронні петиції
З 2015 року мешканці мають можливість адресувати до
Вінницької міської ради електронні петиції. Рішенням Вінницької
міської ради від 29.01.2016 року № 91 затверджено Порядок
розгляду електронних петицій, адресованих Вінницькій міській раді
та внесено відповідні зміни до Статуту територіальної громади
міста Вінниці. Згідно зі статистикою, протягом 2018 року 66 петицій,
у 2019 році - 324, у 2020 - 197. За 2019 рік 51 петиція набрала
необхідну кількість підписів, за 2020 - 33.
petition.e-dem.ua/vinnytsia
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Електронні звернення
Громадяни дистанційно можуть написати звернення або
задати питання керівництву міської ради та отримати відповідь і
вирішення свого питання. На сайті Вінницької міської ради
станом за 2018 рік зареєстровано 245 звернень, за 2019 ця
цифра стрімко збільшилась і становить - 3394, а у 2020 - 4649.
vmr.gov.ua/Lists/Oﬃcials/Default.aspx

Мапа звернень громадян
З 2011 року працює сервіс «Мапа звернень громадян» можливість для кожного мешканця повідомити про аварійні
ситуації та проблеми. З 2015 року Електронний геопортал відвідали
понад 90 тис. разів. Протягом останніх трьох років мешканці
залишили 1071 звернення на Мапі.
map.vmr.gov.ua
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Цілодобова Варта 1560 та онлайн-чат для комунікації
Онлайн-чат дає змогу мешканцям отримати оперативну
інформацію та консультацію з питань аварійних відключень;
житлово-комунальної сфери; комунального господарства і
благоустрою; закладів охорони здоров'я; закладів освіти; питань
громадського транспорту. За 2018 рік було надано 3472
консультації в рамках онлайн-чату, за 2019 - 1898, за 2020, станом
на 1 грудня - 3014.
1560.vmr.gov.ua/default.aspx

Відкриті дані
З квітня 2018 року впроваджено в тестову експлуатацію
місцевий Портал відкритих даних. На порталі є 430 наборів
відкритих даних 79 розпорядників інформації - виконавчих органів
міської ради та комунальних підприємств. Інформацію у формі
відкритих даних будь-хто може вільно використовувати,
розповсюджувати, досліджувати, застосовувати для суспільнокорисних проєктів та контролю.
opendata.gov.ua
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Інформація
Посібник підготовлено в рамках проєкту «Школа громадянської
активності ActiveLab», що реалізується ГО Освітній простір 2.0 у
партнерстві з громадською спілкою “Мережа організацій
громадянського суспільства “Місто змістів”, КП «Інститут розвитку
міст» за підтримки Вінницької міської ради.
Громадська організація «Освітній простір 2.0»
створена у 2016 році з метою сприяння
позитивним змінам у суспільстві через освіту.

Місія організації: створення освітнього середовища, в якому
кожен може розвивати свою особистість і реалізовувати свій
потенціал на благо громади.
Цінності: постійний розвиток, компетентність, взаємоповага,
відповідальність, проактивність.
Напрями діяльності організації: програми для молоді, освіта
для освітян, освітні можливості для організаційного та
особистісного розвитку.
EdSpace2.0
edspace.org.ua
osvitnii.prostir2.0@gmail.com
Для ефективного розвитку партнерства з боку
громадськості була створена громадська спілка
“Мережа
організацій
громадянського
суспільства “Місто змістів”, до складу якої в
2020 році входять 42 громадські організації
міста Вінниці. Про організації, які входять до
громадської спілки «Мережа ОГС «Місто змістів»,
та їх контакти можна дізнатися на сайті:
mistozmistiv.vn.ua/hromadska-spilka
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