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П Р О Е К Т 

 

 

УКРАЇНА  

СТАРОСАЛТІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВОВЧАНСЬОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

                  
від «__» ______ 2018 року смт. Старий Салтів № ______ 

 

Про затвердження параметрів Бюджету участі на 2019 рік та 

прогнозних обсягів Бюджету участі на 2020 – 2021 роки 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» рішення Старосалтівської селищної ради «Про затвердження 

Положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) Старосалтівської 

селищної ради» виконавчий  комітет  Старосалтівської селищної ради 

вирішив:  

1. Затвердити наступні параметри Бюджету участі на 2019 рік: 

- загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується 

спрямувати на реалізацію проектів: 300 000,0 грн; 

- кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проекту 

автором: 10 осіб (крім автора проекту); 

- максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 31 грудня 

2019 р.; 

- мінімально можливий вік автора: без обмежень; 

- мінімально можливий вік голосуючого: 14 років; 

- мінімальна вартість одного проекту: 5 000,0 грн; 

- максимальна вартість одного проекту: 40 000,0 грн; 
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- типи проектів: 

☐ Добробут та розвиток громад; 

☐ Благоустрій та охорона довкілля; 

☐ Історико-культурна спадщина та розвиток туризму; 

 

- кількість пунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний 

поділ: 6 од. по 1 у кожному старостинському окрузі 

Старосалтівської селищної ради; 

- терміни початку і завершення прийому проектів:  1 червня – 2 липня 

2018 р.; 

- терміни оцінки Комісіями поданих проектів та виставлення їх на 

голосування: 3 липня – 20 серпня 2018 р.; 

- терміни початку і завершення голосування за проекти: 1 – 20 вересня 

2018 р.; 

- термін визначення проектів-переможців: 21 – 30 вересня. 

2. Затвердити роз’яснення до типів проектів згідно з додатком 

№ 1 до цього рішення. 

3. Затвердити прогнозні обсяги Бюджету участі на 2020 – 

2021 роки у сумах: 

2020 рік – 600 000,0 грн; 

2021 рік – 1 000 000,0 грн. 

4. Виконавчому органу Старосалтівської селищної ради: 

-  затвердити склад Комісій з питань Бюджету участі; 

- визначити місцезнаходження пунктів супроводу Бюджету 

участі та графік їх роботи. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 

виконавчий орган Старосалтівської селищної ради.  

 

Старосалтівський селищний 

голова  
                              Коновалов Е.П. 
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Додаток 1 

до рішення Старосалтівської 

селищної ради 

від ________ 2018 р. № _____ 

 

Роз’яснення до типів проектів 

☐ Добробут та розвиток громад 

……………………… 

☐ Благоустрій та охорона довкілля 

……………………………. 

☐ Історико-культурна спадщина та розвиток туризму 

……………………………….. 
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