
ОСОБЛИВОСТІ 
ТА ПЕРЕВАГИ ПЛАТФОРМИ 
«ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ» 
ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
БЮДЖЕТУ УЧАСТІ



ПРОБЛЕМИ

Прозорість процесу на всіх етапах 

Обробка проектів даних користувачів, результатів 
голосування тощо 

Ідентифікація користувачів і голосування 

Звітність про використання коштів і реалізацію 
проектів 



Єдине IT-рішення для реалізації 
всього циклу заходів бюджету 

участі у будь-якому місті України. 

ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ

Сучасна, проста візуалізація ідеї на рівні 
логотипу і назви, продуманий фірмовий 

стиль, інформаційні матеріали



НАВІЩО ВОНА ПОТРІБНА?

Єдине вікно, де зібрані 
документи, новини, адреси 
пунктів супроводу, проекти 
і їх динаміка

Інтуїтивно зрозумілий 
адаптивний сучасний 
інтерфейс

Автоматизація до, 
під час і після сесії 
для всіх учасників процесу

Прозорість процесу 
на всіх етапах сесії 
Бюджету участі



Налаштування системи

Голосування

Підведення підсумків і статистика

Реалізація

Інформування громадян

Подача проектів

Реєстрація



ДЛЯ КОГО?

Відвідувачі

Перегляд 
проектів  

і інформації 
про Бюджет 

участі

Перегляд 
проектів  

і голосування

Голосуючі

Подання та 
відслідковування 
статусів проекту

Управління сессією, 
проектами, 
пунктами 

обслуговування 
громадян, робота з 
користувачами, 

формування звітів

Автори 
проектів

Оператор 
та модератори



У доступній формі описана 
концепція бюджету участі, 
його переваги та етапи

ІНФОРМУВАННЯ 
ГРОМАДЯН



Швидке подання проекту 
та своєчасне отримання оновлень

ДЛЯ АВТОРА

Інструкції та підказки щодо 
найбільш ефективної подачі 
і промоції власного проекту

Впевненість у прозорості 
процесу голосування і реалізації



ДЛЯ АВТОРА

Різні методи реєстрації

Швидке подання проекту 
та своєчасне отримання оновлень

Інструкції та підказки щодо 
найбільш ефективної подачі 
і промоції власного проекту

Впевненість у прозорості 
процесу голосування і реалізації



ДЛЯ ГОЛОСУЮЧОГО

Зручність процесу навігації, 
пошуку, фільтрації і перегляду 
проектів



Зручне голосування 
у декілька кліків

Повна інформація про 
проекти, включаючи фото, 
схеми і висновки комісії

ДЛЯ ГОЛОСУЮЧОГО

Зручність процесу навігації, 
пошуку, фільтрації і перегляду 
проектів



Автоматизація підсумків та 
зручний інструмент звітності 
перед громадянами

Гнучкі налаштування 
параметрів сесії

ДЛЯ СПІВРОБІТНИКІВ

Не вимагає установки, 
власних серверів чи хостингу

База даних всіх проектів 
та результатів за всі роки 
реалізації Бюджету участі 

Проста ідентифікація 
авторів та голосуючих

Навчальна програма 
та спеціально розроблені 
інструкції з використання



Пам’ятайте, успіх Бюджету участі 
багато в чому залежить 

від проведення спланованої 
інформаційної кампанії.

Зробіть на ній акцент 
і скористайтесь нашими макетами 
і «Порадами по залученню містян». 



ФІРМОВИЙ СТИЛЬ

Розроблені і адаптовані 
макети для вашого міста



ГЕОГРАФІЯ ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ

Dnipr 32 
МІСТА 

15 
МІСТ 2016 рік

2017 рік



КИЇВ250к
користувачів  

10%
мешканців  

120к 15%ЛЬВІВ



ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ
Паперова Власна система невеликого міста Громадський проект

Відображення всіх етапів 
процесу

Часткове. Розміщення 
інформації у паперовій формі у 
пунктах супроводу під час 
голосування, можливе 
інформування на сайті міської 
ради.

Часткове. Незрозуміла динаміка по проектах, 
відсутня фільтрація, історія зміни статусів, 
тощо.

Будь-хто може ознайомитися на сайті у 
зручний для себе час з загальною 
інформацією, проектами, динамікою, тощо.

Авторизація користувачів Особисто відповідальою 
особою в момент звернення

Форма реєстрації на сайті через e-mail иноді 
без скану паспорту. Ручне заповнення форми 
реєстрації. Підтвердження за номером 
телефону. 

- BankID (Приват, НБУ) 

- ЕЦП 

- e-mail зі сканом паспорту 

- Особисто відповідальою особою в момент 
звернення

Інформування авторів 
щодо динаміки проектів

Відсутнє В ручному режимі (відправка e-mail листів) Здійснюється автоматично

Ознайомлення громадян з 
проектами

Під час голосування у пунктах 
супроводу у паперовій формі

На сайті є скановані форми подачі. Картка 
проекту містить короткий опис та карту.

На сайті з можливістю відстеження усіх етапів, 
перегляду візуальних матеріалів, розрахунку 
бюджету, тощо

Підрахунок голосів Вручну Автоматично Автоматично

Статистика Вручну Відсутня Автоматично (за кількістю проектів за 
статусами та категоріями, кількістю голосів, 
тощо)

Архівування даних В паперовому вигляді Автоматично. З можливістю доступу будь-
якого користувача у будь-який час

Автоматично. З можливістю доступу будь-
якого користувача у будь-який час

Звітність В паперовій формі, потребує 
додаткового введення даних

Ні. Формується автоматично, 5 видів.



МЕТОДИ АВТОРИЗАЦІЇ КОРИСТУВАЧІВ
Метод Переваги Недоліки

BankID - швидка та надійна ідентфікація користувача 

- немає необхідності здійснювати перевірку голосів 

- відсутня можливість для махінацій

- низький рівень освідченості громадян щодо роботи технології 
BankID, що тягне за собою небажання нею користуватися 

- потребує реєстрації користувача в електронному кабінеті банку

Електронний 
цифровий підпис

- низький рівень освідченості громадян щодо роботи технології 
ЕЦП 

- потребує встановлення додаткового ПО на комп’ютері 
користувача 

- потребує попереднього отримання ЕЦП в банку, податковій, 
тощо.

Через e-mail зі 
сканом паспорту

- швидка та проста форма реєстрації для користувача 

- будь-який користувач, що має фотоапарат/сканер, 
може зареєструватися 

- можливість перевірки заповнених даних зі сканом 
паспорту

- потребує перевірки оператором скану паспорту та порівняння з 
введеними даними 

- небажання громадян передавати сканований паспорт будь-кому 

- можуть бути махінації з боку осіб/організацій, що мають доступ 
до баз паспортів (наприклад, відділи кадрів підприємств).

При особистому 
зверненні громадян

- можливість для оператора особисто перевірити 
документи та ідентифікувати користувача 

- звична для громадян форма, що не потребує 
передачі копій документів будь-кому 

- зайнятість оператора 

- необхідність громадянам витрачати час на візит до пункту 
супроводу 

- необхідність контролю операторів з метою уникнення махінацій з 
їх боку 

- затримка у надходженні голосів до системи



ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ “ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ”

Web-рішення, що не 
потребує установки, 
власних серверів чи 
хостингу

Доступ до системи 
24/7 з будь-якого 
комп’ютера

4 рівні доступу для 
різних типів 
користувачів

Власне доменне ім’я 
для кожного міста 
(може бути субдомен 
сайту міської ради)

Можливість 
налаштувати систему 
для роботи за один 
робочий день

Функціональна 
адміністративна панель 
для співробітників 
міських органів влади, 
що не потребує 
технічних знань Карта проектів на сайті 

з фільтрацією за 
статусами

Кабінет оператора 
пункту пройому голосів 
і проектів у паперовому 
вигляді

Налаштування більш, 
ніж 30 параметрів 
Бюджету участі для 
відповідності 
нормативно-правовій 
документації

Готовий пакет промо 
матеріалів для 
використання та 
розповсюдження

Та безліч інших  
корисних функцій



Наша сторінка на Facebook: 

fb.com/pb.org.ua

http://fb.com/pb.org.ua

