
ДНШРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, 
_______________________ ВНУТРІШНЬОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ______ ____

просп. Дмитра Яворницького, 75, м. Дніпро, 49000, тел. (056) 778 04 88, 745 35 47, e-mail: dm svip@ dniprorada.gov.ua

/А /Л иХя S На № від

Дацко О.

Про надання інформації

Шановна пані Олеся!

Розглянувши запит на інформацію від 15.02.2021 вх. № 37/263, в межах 

компетенції, повідомляємо таке.

За 2014 рік було проведено 4 громадських слухання, 2015 -  10, 2016 -  7, 

2 0 1 7 -2 , 2018 -  11, 2019 -  13, 2020 -  5, з 01.01.2021 по 24.02.2021 -  1.

Відповідно до ст. 20 Статуту територіальної громади м. Дніпро

петровська (зареєстрований Дніпропетровським обласним управлінням 

юстиції 20 червня 2001 р. Свідоцтво № 1), який був чинний до 20.05.2020, не 

передбачалась реєстрація учасників громадських слухань,

Також відповідно до зазначеної ст. 20 Статуту територіальної громади 

м. Дніпропетровська пропозиції, які вносяться за результатами громадських 

слухань заносяться до протоколу. Протокол направляється міському голові, 

який, у свою чергу, направляє його на розгляд відповідним виконавчим 

органам міської ради. Про результати розгляду виконавчий орган доводить до 

відома територіальної громади.

Щодо зареєстрованих органів самоорганізації населення, то у 2016 році 

було зареєстровано орган самоорганізації населення «Комітет мікрорайону 

«Воронцовський» у місті Дніпро» чисельністю 10 осіб.

У 2020 році Рішенням виконавчого комітету № 839 від 25.08.2020 було 

надано дозвіл на легалізацію шляхом реєстрації органу самоорганізації 

населення мікрорайонного комітету «Мікрорайонний комітет «Тополя-1» в 

місті Дніпрі» чисельністю 13 чоловік.

Коштів з місцевого бюджету для здійснення наданих органу 

самоорганізації населення повноважень не надавалось.

Положення про електронні петиції було затверджено Дніпровською^ 

міською радою 30.03.2016.

Всього за 4 роки функціонування платформи «Єдина система місцевих 

петицій» зібрали необхідну кількість підписів 88 петицій. З яких: ЗО петицій 

підтримано та реалізовано, 49 -  не реалізовано та 9 -  у роботі. Кожна з них 

була винесена на обговорення робочої групи для розгляду петицій та кожному 

заявнику було надано відповідь про результати розгляду електронного 

звернення.

З моменту запуску платформи та станом на 14.08.2020 на сайті було 

зареєстровано 1478 петицій. Усі вони пройшли модерацію, після чого їм було
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надано статус: «збір підписів» або «відхилено» (згідно із Законом України 

«Про звернення громадян», про що було повідомлено заявнику). Якщо петиція 

не набирає необхідної кількості підписів, вона перенаправляється в «Архів» 

сайту та розглядається міською радою як звичайне звернення.

Відповідно до комп’ютерного програмного забезпечення «Загальний 

облік звернень громадян» надаємо інформацію щодо кількості зареєстрованих 

звернень громадян та результати їх розгляду за період 2014 -  2020 роки:

Рік Всього

звернень

За результатами їх розгляду:
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2014 29223 5066 330 23738 16 73 -

2015 43111 5806 346 36850 58 51 -

2016 26354 8430 200 17688 7 29 -

2017 62082 10651 398 50707 19 294 13

2018 60626 8674 - 51676 - 256 20

2019 139807 74943 6388 57760 - 162 554

2020 69422 6865 1 61936 1 189 430

Щодо пункту 8 запиту «частка бюджету розвитку, яку розподіляють на 

конкурсних засадах у вигляді громадського бюджету і загальний обсяг 

розподілених коштів за відповідний рік» відповідно до таблиці:

Параметри Роки проведення

Рік подання 2014-2016 2017 2017 2018 2019 2020

Рік реалізації

-

2017 2018 2019 2020 2021

Бюджет розвитку, тис 

грн.
2 5 5 5 0 3 3 3 5 3 4 4 0 1 4 0 5 1 1 3 0 2 3 3 6 3 7 7 1 3 3 9 3 8 2

Видатки, заплановані на 

реалізацію проектів на 

відповідний рік, 

тис. грн

16000 16000 31000 31000 48000

Частка від бюджету 

розвитку, %
0,63 0,45 0,77 1,33 3,58

Протягом 2014-2016 років практики громадського бюджету (у Дніпрі: 

бюджету участі) не упроваджувалися.

В частині реалізації заходів, спрямованих на упровадження бюджету 

участі у Дніпрі, такі завдання покладені на Департамент інноваційного 

розвитку Дніпровської міської ради (виконавчий орган Дніпровської міської 

ради зі статусом окремої юридичної особи), відповідно до міської цільової



програми «Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 

2016-2020 роки» з 21.12.2016 по 20.09.2017 та з 22.05.2019 до завершення дії 

програми; та відповідно до міської цільової програми «Бюджет участі у 

м. Дніпрі на 2021 -2025 роки» з 01.01.2021.

З повагою

Директор департаменту

Бандура Станіслав Васильович 744 00 16 

Мальцева Ольга Євгеніївна 744 00 16


