МОЖЛИВІСТЬ ДЛЯ ГРОМАДЯН
ПРОПОНУВАТИ СВОЇ ПРОЕКТИ
МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
ТА ВПЛИВАТИ НА РОЗПОДІЛ
КОШТІВ МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

Платформа електронної демократії Е-DEM створена Фондом Східна Європа та Державним
агентством з питань електронного урядування України (нині – Міністерство цифрової
трансформації України) в межах Програми «Електронне урядування задля підзвітності влади
та участі громади» (EGAP), що фінансується Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва

Перша в Україні Платформа електронної демократії E-DEM (e-dem.ua),
яка об’єднала найбільш популярні серед тисяч користувачів електронні
сервіси (зокрема – єдину систему місцевих е-петицій petition.e-dem.ua,
платформи «Відкрите місто» opencity.e-dem.ua та е-консультації
з громадськістю consult.e-dem.ua), пропонує органам місцевої влади
електронний сервіс – «Громадський бюджет» budget.e-dem.ua.
Електронний сервіс «Громадський бюджет» (бюджет участі) –
це можливість для кожного мешканця ініціювати власні та голосувати
за інші важливі проекти, кошти на які виділяють із місцевого бюджету.
Для громадян платформа є ефективним способом подати ідею
та своїм голосом особисто вирішити, на що саме спрямувати
кошти місцевого бюджету.
Наразі електронним сервісом користуються більше 100 міст
і ОТГ України. Вперше в Україні на цій платформі був реалізований
громадський бюджет на рівні області (Полтавська область)
та проведено Всеукраїнський громадський бюджет.

Е-сервіс «Громадський бюджет»
має низку істотних переваг:
По-перше,
до конкурсу
залучається
ширша, ніж
зазвичай,
аудиторія.

По-друге,
платформу
можна легко
інтегрувати з
веб-сайтами
громад за
допомогою
віджетів.

По-третє,
платформа
упрозорює
сам конкурс,
мінімізуючи
ризики
некоректного
голосування.

По-четверте,
функціонал
платформи
дозволяє
адаптувати
систему
голосування
до специфіки
міста або ОТГ.

По-п’яте,
громадяни можуть
голосувати легко
і комфортно, не
заносячи паперових
носіїв до державних
установ, а робити це
в зручний для себе
час зі смартфона чи
комп’ютера.

Етапи конкурсу в межах бюджетів
участі мають такий вигляд:
оголошення
подання проектів
перевірка і уточнення заявок
голосування
визначення переможців
реалізація

Хто може користуватися сервісом?
Щоби місту або об’єднаній територіальній громаді долучитися до платформи, необхідно
надіслати письмовий запит від уповноваженого представника ОМС, підписати
Меморандум про співпрацю з Фондом Східна Європа. Приєднання безкоштовне, Фонд
забезпечує платформі технічний розвиток. Додатково ми навчаємо адміністраторів
і надаємо відповідні інформаційні матеріали.

Хочете запровадити сервіс у своїй громаді?
Пишіть нам за адресою: edem@eef.org.ua

e-dem.ua

