
Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» – 2020

тема: «Влада та громада: інформування, діалог, участь»

Практика

«Впровадження бюджету участі у Шумській громаді»

Шумська об’єднана територіальна громада



Нагородження переможців конкурсу
жовтень 2020 року

Автор практики Ігор Ткачук, начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та інвестицій міської ради

«Шумська громада другий рік поспіль стала переможцем

конкурсу. Приємно, що роботу оцінюють достойно,

оскільки за кожною ідеєю стоїть велика командна робота»

«У 2019 році отримали диплом ІІІ ступеня за

реалізацію молодіжної ініціативи – створення

творчої майстерні. У 2020 році – спеціальна

відзнака за впровадження бюджету участі. Це

буде для нас стимулом отримати у наступних

конкурсах диплом І ступеня»



2017-2018 р.

7 заявок – 2 переможці

4 населених пункти

689 голосів

2018-2019 р.

22 заявки – 4 переможці

15 населених пунктів

3594 голоси

2019-2020 р.

26 заявок – 5 переможців

17 населених пунктів

6311 голосів

Відпочинкова зона 

з арт-об’єктами 

«Алея парасольок», 

м. Шумськ

Містечко дитячої мрії, 

м. Шумськ

Бюджет участі - 2018



Бюджет участі - 2019

І – «Спортивна кімната з тренажерами на території

села Потуторів», 100000 грн.

ІІ – «Бебіленд (BABYLAND) – ігровий дитячий

майданчик», с. Літовищі, 95970 грн.

ІІІ – «Казкове дитинство», с. Бриків, 95050 грн.

ІV – «Створення культурно-просвітницької зони

відпочинку для жителів села Биківці «Співоче поле

калинове», 100000 грн.



Бюджет участі-2020 І – «Ошатне подвір’я Суразького

НВК», 100000 грн.

ІІ – «Крила» для «тополят»», 100000

грн.

ІІІ – «Поточний ремонт актової зали

Шумського НВК із заміною меблів та

електроосвітлювального обладнання

на енергоефективне», 100000 грн.

ІV – «Облаштування стадіону в

с. Обич», 100000 грн.

V – «Сучасне оформлення

комп’ютерного класу Шумської ЗОШ

№1», 98093 грн.



Міський голова Володимир Плетюк:

«Стільки гарних ідей та проектів подано у 2019 році,

приємно, що з кожним роком люди стають активнішими,

об’єднуються навколо спільної проблеми. Понад 6 тисяч

голосів – це дуже багато, це фактично кожен третій

житель громади, який має право голосу. Радію, що

мешканці готові брати ініціативу у свої руки».

Бюджет участі 2020: Від мрій до дій

Нагородження переможців конкурсу

«Бюджету участі» за участі

ГО «Західноукраїнський ресурсний

центр» та програми «DOBRE»
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