
Додаток 8  

До Положення про  

партиципаторне бюджетування 

 
Параметри проектів, які можуть бути підтримані в рамках  

Бюджету участі 

 

 

Бюджет участі  – процес взаємодії Григорівської сільської ради Присиваської ОТГ 

та її виконавчого органу з громадськістю, направлений на залучення жителів Присиваської 

ОТГ до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної 

Григорівською сільською радою частини сільського бюджету, через подання відповідних 

ініціативних проектів розвитку, спрямованих на вирішення пріоритетних проблем громади, 

та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти. 

 

Категорії проектів, які можуть бути подані на конкурс: 

1. Безпека та громадський порядок. 

2. Енергозбереження. 

3. Комунальне господарство. 

4. Культура. 

5. Навколишнє середовище. 

6. Освіта. 

7. Охорона здоров’я. 

8. Соціальний захист. 

9. Спорт. 

10. Інфраструктура. 

11. Підвищення громадської активності. 

12. Молодь. 

13. Формування ґендерної культури. 

 

Орієнтовний бюджет однієї проектної пропозиції – 20,0 тис.грн. 

 

Максимальний термін реалізації проектів – 3 місяці. Проекти можуть стартувати з 01 липня 

2019 року, але мають бути закінчені не пізніше 01 жовтня 2019 р. 

 

Подання проектів та голосування за них можуть здійснювати громадяни України, яким на 

момент подання проектів або голосування виповнилось 14 років, що зареєстровані та 

проживають на території ОТГ або мають довідку про місце роботи, навчання, службу чи 

інші документи, що підтверджують їх проживання на території ОТГ. 

 

Загальний бюджет конкурсу на 2019 р. – 100,00 тис. грн. 

 

     Проект має бути поданий відповідно до затвердженої форми, з мінімальною кількістю 

підписів – 20 (окрім автора проекту). 

 

Подання проектів на розгляд здійснюється з 10 січня по 30 квітня 2019 року за адресою 

пунктів супроводу: 

- На електронній платформі «Бюджет участі» Присиваської ОТГ. 

- 75240, с. Григорівка, вул. Пушкіна, 20 (адміністративна будівля Григорівської 

сільської ради, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради - Т.В. Зозулінська, тел. 097 00 80 434.) 



Строки проведення конкурсу громадських проектів визначені у Графіку заходів з 

реалізації бюджету участі в Григорівській сільській раді Присиваської ОТГ. 

Процедура проведення бюджету участі визначена у Положенні про партиципаторне 

бюджетування (Бюджет участі) в Присиваській об’єднаній територіальній громаді. 

З документами можна ознайомитись у пунктах супроводу та на офіційному сайті 

Присиваської ОТГ  (https://grygorivska-gromada.gov.ua/ ) в розділі «Бюджет участі» , 

підрозділ «Регламентуючі документи» (за посиланням на електрону систему 

«Громадський проект. Присиваська ОТГ» (https://prysyvaska.pb.org.ua/ , далі – 

електронна система) – інформаційна (веб-сайт) система автоматизованого керування 

процесами у рамках Бюджету участі, що забезпечує автоматизацію процесів подання 

та представлення для голосування проектів, електронного голосування за проекти, 

зв'язку з авторами проектів, оприлюднення інформації щодо відібраних проектів та 

стану їх реалізації і підсумкових звітів про реалізацію проектів). 

 

https://grygorivska-gromada.gov.ua/
https://prysyvaska.pb.org.ua/

