
ПАРАМЕТРИ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ»  
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК 

 
1. Календарний план реалізації етапів ВГБ: 

1.1. затвердження Параметрів: з 14.12.2020 по 15.12.2020 
1.2. проведення інформаційно-комунікаційної кампанії: з 16.12.2020 по 29.01.2020 
1.3. подання проектів: підготовка проектів, реєстрація та публікація проектів в 

електронній системі: з 17.12.2020 по 29.01.2021 

1.4. опрацювання проектів: доопрацювання проектів, обговорення, формування 
списку проектів на голосування: з 30.01.2021 по 19.02.2021 

1.5. голосування за проекти, визначення проектів-переможців та опрацювання 
проектів, що не стали переможцями: з 20.02.2021 по 05.03.2021  

1.6. планування реалізації проектів ВГБ: з 06.03.2021 по 24.03.2021 
1.7. реалізація, звітування та оцінка результатів: з 25.03.2021 по 25.12.2021 

2. Загальний обсяг бюджету ВГБ Херсонської області: 292,70 тис. грн 

3. Загальний обсяг співфінансування з місцевого бюджету: не менше 10 відсотків  від 
загальної вартості зареєстрованого проекту 

4. Пріоритетні напрями реалізації проектів: 
4.1. забезпечити підтримку комерціалізації науки, розвиток креативних індустрій 
(створення умов для ідентифікації кластерів закладів вищої освіти та IT-компаній для 
комерціалізації інновацій; банк даних для інновацій; підтримка бізнес-інкубаторів; 
забезпечення співробітництва студентської молоді, науковців та бізнесу; сприяння 
розвитку креативних індустрій) 
4.2. забезпечити розвиток центрів культури та просвіти як сучасних громадських            
просторів (створення умов для використання інформаційних та комунікаційних 
технологій у закладах культури) 
4.3. забезпечити збереження культурної спадщини, в тому числі музеєфікацію пам’яток 
археології та створення історико-культурних заповідників (забезпечення проектних, 
вишукувальних і виробничих робіт та реставрації об’єктів культурної спадщини; 
повернення культурної спадщини в сучасний освітньо-культурний процес; підтримка 
проектів громадського сектору) 

5. Максимальна тривалість реалізації проекту: один рік 
6. Мінімальна вартість проекту: 146,35 тис. грн 
7. Максимальна вартість проекту: 292,70 тис. грн 
8. Мінімально необхідна кількість голосів, яку необхідно набрати проекту для включення 

до рейтингованого переліку проектів-переможців: не менше 30 відсотків голосів 
загальної кількості осіб, які проголосували за проекти області 

9. Кількість проектів, за які може проголосувати одна людина: 1 

10. Мінімальний вік учасника ВГБ, котрий може: 
10.1. подати проект: складає 18 років; 
10.2. проголосувати за проект: складає 18 років; 

11. Зареєструватися й отримати доступ до визначеного цим Положенням функціоналу 
електронної системи можуть громадяни України, які досягли 18-річного віку. 

12. Граничні терміни в рамках етапів ВГБ: 
12.1. Експертиза проектів (днів): 7 
12.2. Реєстрація та публікація проектів в електронній системі (днів): 30 
12.3. Доопрацювати проект (днів): 5 
12.4. Повторна експертиза проекту (днів): 5 
12.5. Розгляд пропозицій про об'єднання проектів (днів): 5 
12.6. Погодження ініціатором тендерної документації (технічного завдання) (днів): 7 

 


