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Про затвердження Положення про Гроімадеькнй бюджет (Бюджет участі)
Старосалтівської селищної ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
з метою розвитку демократичног'о суспільства, }'досконішення діалогу між 
владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського 
простору, активізації місцевих ініціатив жителів Старосалтівської ОТГ щодо 
участі у бюджетному процесі на основі впровадження інноваційних 
механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету 
для вирішення соціалілго значущих питань Старосалтівська селищна рада, 
враховуючи висновки постійної депутатської комісії з питань бюджету

Старосалтівська селищна рада вирішила:

1 .Затвердити Положення про Громадський бюджет (Бюджет участі) 
Старосалтівської селищної ради (далі -  Положення).

2.Встаноішти, що під час формуванігя бюджету Старосалтівської селищної 
обєднаної тери торіальної громади на 2019 рік та наступні бюджетні періоди 
щорічно у рамках Бюджету участі у проекті бюджету у межах відповідних 
бюджетних програм передбачаються кошти для реалізації громадських 
проектів, відібраних відповідно до Положення. Обсяг цих коштів не може 
бути зменшений або перерозподілений при прийнятті бюджету громади 
Старосалтівською селищною радою.

3.Контроль за виконанням цього 
Старосалтівської селищної ради.

Старосалтівськчін селніцннн 
голова

и на виконавчий орган

Е.П.Коновалов



Долагок' І
ло рііііепия Г гаросалі івської селищної 

ради
від 24 квітня 2018 р. Да 1722

Положения
про { ромадськніі бюлжчп ( іїіоііж’сі участі)

( ' Іаросалтіїіської селіпціїої ради

І. Загальні ноложенни

1.1. Цс 1 іоло/ксипя визпачаг оспоіліі і?имоіи до організації і
запровадження Громадсіж'ого бюджет}' (.талі Іїіоджет участі) у
С'і'аросалтівській ОТІ'.

1.2. Занрова.тжеиия бюджету участі мас сіірия'Пі иалагоджспіпо 
системнш'о діалоі'у органів місдеіюго самоі5ряд\'ваііия Сгаросалтівської О'П ' 
з жителями, які ирожлизаю'Гі  ̂ }' межах С̂ гаросал'і іізської і ромади. сі ворению 
умоіз для реалізації герн горіалілюю і'ромадою права браг[і участь }■ пропесі 
розроблсіпія іа \'\ва.тсіпія рііпснь щодо питань місцевоі'о значення, 
покращенню ін(])рас'і'р}'ктури С'гаросал гівської ОТІ ’ та добробуту її житсліїт

1.3. 'І'срміни, що викорис'говую'люя у ні>ом}' Положенні, вживаюі'ься в 
'іакому значенні;

автор проекту особа, яка подас ііроекз’ д.тя участі \' коик\'|зсі;
Вюдж'вт участ і процес взаємодії (їтаросалтівської сс.тніщіої ради іа 

її викдщавчого орган}' з грома.тськісгю. направлений на залучення житслііз 
С'гаросал'і'івсмзої іромади -до участі } бюджеітюму процесі шляхом 
прийия'пя ріиісиь щодо розподілу ви'иіачепої Старосал'гіїючлч'ою селищною 
радою частини селищного бюджсіу черс'5 нодаиня ві.тиоиідних ініціативних 
проектів ро'зіїи гку. снрямоізаііих на вирініення ііріорігтез іїих проблем 
громади та його жлгіслів, іа ,ііровс,лсиня тнлісртпого, прозорого громадськоі о 
['олосуваїтня за такі проект.

комісія і питань Ніодмсету участі (Оааі Комісія) постійно .тіючнй 
колегіальний орган, який сіворюстію'я для організації, підготовки та 
виконання основних захо.тів та завдані) щодо впровадження та реалізації 
бюджету учас і'і у (ї таросалтівській ОТГ;

конкурс сромаоських проектів (Рані коикурс) процедура визначення 
жителями С'та|)осалгівської і'ромади у норя.іку, всі аноїттсному ним 
Положенням, ііросктів-нсрсможців серед загальної кількос'гі иредстаїзлеиих 
,'іля ГОЛОС} ізаніія громадських проектів шляхом індкри тогс') голос}'ваніія;

срома()ськш'і проект -(Рааі проекпо докл’мснт, який визначає 
необхі.тніс'П), доцільність та кориснісП) здійснення у межах бю.тжезу участі 
заходів, сирямованих на рсгзвнгок ін(1)растр}'кі'}ри Сгаросалтівської громади 
та підвищення добробуїл'її жи'ієлів;



проскт и-персмолси: М|юек'гп, які їа pcзyjlь■гa^a îи конкурсу наорали
найбільшу кількіс'п> голосіії шляхом їх прямого підрахунку:

пункт супровоі)}' ИіоОлсетуучисті ириміщсппя в будівлі комуналі>ної 
устаїіови, у якому відповідальна (відновідалілн) особа (особи) виконують 
(Ізункції прийому громадян в нигат> 1>юд/кету учасії (ін(()ормаційііа 
підтримка, гірийия'п'я проскгіід і'олосуїтаїпія тощо);

електронна енст ема «Громадськнн проект» (далі електронна 
система) іи(|)ормаиіниа (всб-сайт) система автомативованого керування 
процесами }' рамках І)іоджет\' учас'ті, що вабсвг[сч\т ав'їюмативанію процесів 
подання та нредсгаїиісння для г'олосування проектів, слектроиноі'о 
голосуїтання ва проекти, вв'явку в авторами нросісіів, онріиноднення 
інформації щодо відібраних проектів ва сівшу їх рсалівації і підсумкотіх 
ввітів про реалівацію проектів.

! .4. ІЗіїда ткп для реалівації Іло/іжету \ час ті Старосал тівській і'ромаді 
вдійсшоються ва ііахун'ок доходіїї бюджеву і'ромади бев \'ра,\\'ваінія 
міжбіоджс тних'граіістізер'і ів. ■

1.5. Загальний обсяг бюджету учасіі щоріч[ю вивначасіься
Староса.іпівсілчою селищною ра;юю у складі Основних напрямів бюджетної 
політики Старосаліів.еької і'ромади на відіювідний плановий бюдж'сіітй 
період та не .може бе ти в.меишеїнп'і п(ш ва і іісрдженпі бюджету 
Старосалв івської селиіцної ради.

1.6. Подання проектів можуті  ̂ здійсшоваїті громадяни України 
(іповемці та особи без тро'мадяпства, які .маюіі> дозвіл на носвійнс 
ироживання на іерито))ії України), без обмежстнія но вік)', що зарессіровані 
іа нрожнваюі'ь на території Старосалтівської громади (або мають довідку 
про тимчасове ироживаїнія, довідку про місце роботи, навчання, служби чи 
інші докумеїгпі, що під'гвсрдж) іо'гь їх нрожипапня іа п]шчсі ніс ті> до 
Старосалтівсі,кої громади).'

1.7. Голосс'вання щ гро.ма/ісілд іфоекти можх'іь здійсшов:пи 
громадяни України. ( іноземці та особи бсв іро.мадянства, які .маю гі> дозвіл на 
іюстійне нрожишшня на г'срні'орії України), яким )іа .мо.менг і’олосуванпя 
виновин.'юсь 14 років, нц.:' варссс'троікші і а проживаю ть на ісри іорії 
Сі'аросалтівс).кої гро.мади (або к'іають доійдку про тимчасове проживання, 
довідку про .місце робо'Пі, наївіання, сл)'жби чи інші докл'менги, що 
підтверджують їх проживання та иричетиісі'ь до С'таросалтівської г-ромади).

2. Ітгаїш Вюл'/кев V \ час і і

2.1. Щорічна процедура- та порядок рсалівації бюджеі)' учасіі 
иередбачаг пасілииі етаїиі;^

1) затвердження иара.мсірів Ілоджсі) \ часі і на нлановіні рік іа
нропюзних обсягів бюджсї'у участі на насіл нні за нланоішм діта бюджетні 
періоди; і .

2) иолаїтя нроектіїг, - .



3) оцінка і прийняття прооктіі? для голос\'ватія;
4) г'олосувапия ча проект;
5) ви'піачсппя проекгів'їісрсможпііп
6) реал Івані я проекті в-переможі іі іп
7) вві'гл [дшия га оцінка рсвульга гі(і рсаіпвації проектів.

2.2. І Іарамеїрії Ідоджсту учаеі і на плаповми рік щорічно 
ватверджуюгі.ся С'іаросалтівською сслищіїоіо радою до ЗО квітня і 
включають;

- ваіальпіпй обсяг тідалків па п.чаповий рік, що планусться спрямуваги 
на реаліванію проектів;

- кі:плчлсгі> [іідінісів. ЩО .мають б}"тіі вібрапі .тля подання проект}' 
авІором;

- максимальну тривалість' реаліванії проекту;
- макснмальп} ітартість одпоі'о проекту;
- типи та категорії проектів;
'  склад Комісій що.чо бюджету учас ті та їх герітторіальний поділ;
- кількісі'і, н\'нк'іів с}'іірово,ту Бюджет}' }час'і’і та їх 'територіальний 

по.чіл;
- 'і'срміни почаїк}' і вавериісння прийому проектів;
- терміни ваїтерніепня оціїїки Комісіями поданих проектів та висічивлетіия 

їх і!а голосування;
' терміни початк}' і вавертиеінія голос} ванпя ва проекти;
- термін ви'щачечпія нроектів-переможнів;
- ва пеобхідпості ітпі параметри, 
а ч Орпанівапіііій пиіання по/ишпя та копкурспоі'о відбору проектів 

щорічно можутт, всгаповлюваїися Старосал тівсілчюю еелиінною ра.чоїо.

3. в шілань І»юджеі}' участі

3.1. , Д.чя органівапії,; пі.п'оіовки 'та виконання осноїчіих ваходів та 
вавдань що.чо реаліванії Бюджету }чае'ті у Сгаросалтівеїлчій грома.чі голова 
Старосалтівської седнщної ради своїм ровпорялжеииям створюс Комісію в 
питань Бюджету участі (далі ■ Комісія), ('кда.т комісії щорічно вивиачасться 
та ватверджус'ться ('таросал'тівською селищною ра.тою.

3.2. До ск.ча.чу ібомісії мож} ть входіп и прс.чс'іавникн структурних 
нідро'ттілів виконаіічого комітс'іу (''тароса.ттівсі>кої селищної ради, денутачті 
С іаросал і івсі>кої ее.чнщної ради та ва вго.иж) нреле татіикн тромадеькос іч, 
наукових кіл, бівиес еере.човнща, нс'тале'жні екснертп.

Осііовнимті 'дитчаннями Комісії сч"Ч
. .■>.

з/нйснеїтя діялі,іюсті що.чо ваіаліліоі оріаіпванп та супроводження 
Бюджету участі на усіх йоїчч етапах у межах тери торії Старосалті вської 
і'рома.чщ яку Комісія охондюс ; свосю .чіяльніс'тю, включаючи в.чійснення 
інсізормаційіюї, орі аиіванійної та .меі’о.чо.чої'ічної ііі.ч'тримки авторів проектів;



ііроведсіпія оіішки 1 припияті'я проектів для голосування;

- лдійсисиня іпших лавдаив, що випливають з мети сгворсиия Комісії,

.3.4. Го.зоік^мо і сскрс'гарсм Ко.місії призиачаютіщя особи з числа членів 
Комісії, які с предсгаїнніками струкгурни.ч иідрозділії  ̂ виконавчого комітету 
С'гаросал'іівської селищної ради.

3.5, (І^ормою роботи Комісії с її засідання, що вілбуваютіщя за 
потребою, але не рідніс. ніж ! раз на місяїц>.

3.6, 1ЇЇІПСНІІЯ Комісії ириймаю'п^ся на її засіданнях шляхом нрямшю 
підрахунку голосів, го туюті с̂я секретарем Комісії, за тверджл іогься її 
ГО.ПОВОЮ і ні;щис\ 10ться усіма уіасниками засідання. Засідання вважагіься 
нраво.мочиим, якщо на ньому нрису'тні 60 відсоз ків членів Комісії.

3.7, Секретар або іолова Комісії с іїїі/щовідальною особою но роботі з 
ел є кі ро н І юю с II с тем ою.

4. і [} іпсги суіі|)овол\ !їїод>ке г\ учас ті

3.1. 1н(1)ормація щодо визначених пунктів супроводу, місце їх 
розтаїпування та гра([)ік .роботи оирилюдіносться на о(])іційному сайті 
Старосал)івсіж'ої селищної ради иротяіюм трьох робочих днів з дати 
затвердження Старосалтівською сс.зищною радою параметрів І^юджету 
у часі і.

3.2. 1 І\'ик'і и с_\ проіюду бюджет}' х'часгі віпсоиую'і ь такі 'тавдання; 
ін{|)ор.мацііітій іа ме тоднчіінй с\провід } часннкіїт процес} ; 
видача б.іанків іі[)оектів;
ирийия'пя проектів у паперовом} вигляді;
озпайомлеиия .меткаиців із списком проекзів. які ириііняті для 

голосування;
'шоезисчеііня ироцесу голосування у друкованом} вигляді; 
віісссння у е.;іектронну систему інформації із бюлетенів 

голосування, поданих в дрх'коваїтому вигляді,

5. Іиформаиіііиа кампанія

5.1. Інформаційна каміїаиія нроіюдиттюді на усіх станах бюджету 
учасі'і відновідннми струїутурними підрозділами виконавчої'о оріаиу 
(."'гаросалтівської селищної ради.

5.2. Інформаційна кампанія тіере.тбачаг;

- ознаі'юмлення меткаиців з основними ироце.турами за нринцина.ми
бюджеі'у учасі'і, а 'також 'дюхочення мешканців до ііі.иотовки та подання 
проектів; '

- іцфор.м}'ваиіія про сганн бю.чжст}' }часті, основні події у рамках 
бю.лжсту участі іа їх терміни;'

- інформування що.то визначених ірлікд'ів супроводу бю.тжсгу участі, 
місця їх розтані} ізаніїя та грасфку роботи;



- прслс'гаилсішя ііросктів-псрсможіив, ііриішятих лля [’олосуі?аиі(я, і'а 
заохочення меіиканців ло участі у голосуїмніїі;

- поіиирсння інформації стосовно холу та результатів реалізації 
проектів;

- співпраця з неуряловими організаціями з ни'ганіі популяризації 
Ьюлжс'гу участі та \'часі і у іпформаціїіпій кампанії;

- ініїй ін(|зормацінні захоли (за потребою).

5 . ?-). ВІЛПОВІЛППЙ СЛ'руКТурІІИП ПІ/ірОЗДІЛ щорічно ;Ю І 5 квітня рок}', 
що нсрелус плановому, сприяс оріапізації та проізсленпкз публічних лнскусій 
про пріорігтс'ти розшп'ку міста, визначення проблем іа тематики проектів.

6. її.:їекі pomm система « f фомадський проект»

6 .  !. блек і'ропна система встанов.іюс ться лля забезжчення 
автоматизації усіх станів Бюджету участі і розміщусттт'я на о(|)іційному веб- 
сайті Старосалт'івської селищної ради у рубриці . «ПЧЗМЛДСЬКИЙ 
ЫОДЖНТ».

6.2. Відповідальни.м за суироводжеиня функціонувазпія електронної 
системи, вкліочаіочи розміщення посібників для її користувачів, управ.тіння 
полаиііми цроектахпі, впесепня голосів нодаипх \ ітнгляді паперових бланків, 
налаппувапня нараметріїт Бюджету участі на відіюїтілний рік та управління 
іипіим коїттсн том системи с : визначений у встапов.ііеному норядк)' 
відпоїч.тний структурний підрозді.т С'таросалтівської селищної ради (ладі 
вілиовідальний структл рпий підрозділ ).

6..2. Блект'ронна система с загальнодоеіуиною та містить можлішість 
ст ворення власних ісабінегів аіг.іорами п))оекі ів.

6.4. /Бія сттюреиіія кабінету та подачі проектів електронно, автор 
проекту здійснюс регетрацію в електронній системі за допомогою авторизації 
через сист'сму ВаїткІІ) або че|зсз електронну нопіту за допомогою внесення 
серії і номеру паспорта (наснорту або іюсілдкн на постійне проживання), 
номер телефону 'та адреси проживання та іниіих /иінітх необхідних для 
ідеї! тифікації мешканця і'ромади.

6.5. Б.тсктропна система дозво.тяс ві;ющідковува'ти статлси розгляду, 
ГОЛОС) вания :'та реалізації проект ів па сторінках відиовідпих проектів.

6.6. Блекгро'ипа снсгема дозволяє іювідомлятті авторіїт проектів про 
будь-які зміни, пов'язані з розілядом та рсалізаніпо поданих ними проектів
по електронній НОіНТ і.

6.7. Блеічтронна система дозітоляг автомат ично визначати переможців 
конкурс)' па підс'іаві авгома'ітщіюго підрах)ику' і одосів.

6.8. Нлсктротпіа спсіе.ма дозволяє зві'іуватті про ро'ттлял і реалізацію 
проек'тізї )цдіювідпимп департаментами викопаїтчого органу Старосалтівсько'і 
селищної ради.



6,9, І^еі.чамсит робсуги елсктронпої сисіеми в усчаиоіілсиомч иорядк) 
ватверлжуспзся вілііоіллальиим структурііим иілротділом,

7 . ! 8орядок підг оювки іГ[)оекгів

7.1. І іроек'г рочроблясться авторо.м та (|)ормоіо вгідио в додаччсом і до 
ЦЬОІ'О 1 Іоложсипя.

7.2. .Лвтор може по.чаїч! два проскіті. але кс в одній категорії 
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коипів Ідолжсгу участі у 
Старосалтівськііі громаді. . .

7.3. Назва ироскту| повинна бутті викладена лаконічно, в .межах 
одного речення. Ориі'інальні назви не новннні сунеречити їх основній .мечі.

7.4. План заходів з гдіконання Проекту повинен відображати етани 
виконання нроект'у, зокрс.ма закунікчіо товарів (виконання робіт, надання 
послуг) (у залежності від потреб проекту).

7.5. Розрахунки, креслення, що розкривають сутність цілі нроскгу та 
можлнійстТі йоі’о практичної реалізації, до.таюттж'я авторо.м до проекту, про 
що зазначається у ([юрмі проекту (назва .то,татку та кількість сторінок),

7.6. І Іри ні.тгот'овці проекту автор забсзнечус його віднові,тністт> 
таки.м вимоі'ам;

проект відновідас нормам законодавс і ікт;
усі обов’язкові поля форми, паие.тсної у до,татку 1 до цього 

Положення, заповнені;
проект належнії, до о.тното з тинів проектів, за твс(),тжеііи\ 

Старосалттвською селищною ра,т,ою;
ннтання реалізації проекту знаходиться в .межах ко.мнстенції 

Старосалттвської селищної;ради;
реалізація проекту, нланусться на землях, які належать на праві 

комуцщіьної власності Староса.тттвській територіальній громаді, на території 
оу-дівсль (приміщень) загального користлваїтя та об’єктів соціально- 
культурної сфери комунальної (])орми власності та відповідати затведттжсцій 
.Уііс'тобу;ивііій доку'Уіент аїиї;'

- термін реалізації проекту не перевищує встановлену максимальну
тривалість реалізації;
реалізація проекту не норуніує прав іпиіих осіб;
реалізація проекту не порушує прав інгелектуальної власності;
бюджеі проекту, розрахованиіі автором, включає усі витрати, 

пов’язані з: закупівлею еиронини, матеріалів, ко.мплектуючнх; онлаток-» 
стороннім підрядникам послуг логістики (доставка, .монтаж, зберігання); 
оплатою праці виїсонавців; ін(1)ормувациям жителів про реалізацію проекту (}■ 
разі необхідності);

(фиансувания проекту, реалізація якого передбачена на території 
або об'є ктах, що ііереоу ватот ь у' в.тасносгі ()СЬ1>, гтііісніосл ься на умовах



співфінаіісувалия аа рахунок коштів Бюджету участі та коштів членів ОСБЬ 
розмірі ие менше ЗО % заіалі>ної вартості проекту.

8. ІІоридок нодашіи ііроекіііі

8.1. Иіаоект іюдагтію'я авіором у е.іек тронному ()■ електронній 
системі) або нанеровому (у пунктах супроводу ІЗюджету участі) вшдяді.

8.2. Проек'г подається разом з підписами підтримки нроскіу у 
кількості осіб, всіаііоісіепих Сгаросал гівсіжюю селишпою радою, за формою, 
павсіїепою )' дода тку 1 до іп>ото 1 Іоложеінія.

8.3. Подаїіня проект}' у паперовому внтляді здійсиюгться за у.мови
преддівленпя автором ориїлиалу наспор'ту трома/іянина України (або ;іовідкн 
про тимчасове проживаїшя, довідку про місце роботи, паїтчаппя, служби чи 
інші .локу.мсити, що нід'гпсрджукуть їх проживання та причсгпісгь /ю 
С'таросал'тівської тромади). Мри поданій проекту }’ електронному витляді, 
атор  ііносітп> серію і номер 'тазначених докл'ментііт 'іа інші передбачені дані 
до слек'іронної сисіе.ми. ■

8.4. Проекти, подані до і!}ик'іів супроводу Бюджету участі, 
передаються до відповідаділюїо структурпоі о нідро'зділу щоденно не пі'шіше 
дня, нас'тунноі о 'дт днем, коли був ноданин проект.

8.5. Відіюві'шльииії структури и іі підрозділ забезпечує внесення у 
електронну систем} проектів, поданих у напероттому витля/й нрогятом трьох 
робочих днів з дня отримання 'таких нроектіш

8.6. .Автор нроек'туі у будь-який момен т може зняти свій проект з 
розіліяду, але не пізніше ніж за>7 кален/іарних дніїт до ноча'і ку голосування.

8.7. Старосал'тівсіжа селищна рада та її виконавчий орг'ан снрняю'іь 
публічному обі’оі о̂ренніст поданих проектів та надаюті> можливість автору 
або }тюінюваженій ним о с о б і ,  нрелсгавіттн проект у хо;й публічного 
обговорення. .Метою такого обготюрення г дстальннії аналіз проекту. 
Внесення можлнііих поправок до проек'іів зті рстултдатами обговорення 
можливе не ні'нйшс іііж за 7 кален/іарних днів.то ночаїку голос}'вания.

9. Опіпкді і ні.ібір проекіігт

9.1. !ЇЇ;нювілалі>нітй структурнніі пі/іротліл тчіііснюс нонерс/іню 
оцінк}' з мстою перевірки но/іаиото проекту на ире/імет:

віднові/ніості найменування та і/іеї проекту йото змісту, нормам 
законо/іавства та суспільної мора.пі;

И01Д10ТИ 'заиовнения усіх обов’язкоїтнх полів проекту за формою та 
у обсязі, що ійі/нюві/итуї'ь нормам ш.ого і Іоложения;

ві;щовідиості ні/щисів ні/тіримки нроек'Т} установленим ізимоі ам;

віднові/ніості ЦСП'ЗурІ.



pa'?i, якщо (|)орма проекту с iicrioi^noio або аа((овнеііоіо а помилками, 
Секретар комісії або уіювиоіиг/кспа ним особа по тс:іс([)опу або слсктроїпюю 
попп'оіо иовідомлмс п]50 UC автора проекту. Ангор проекту протягом 
7 калсиларпих диів: т дня отримання відіїовілпоі'о поїтіломлеппя палас 
псобхідп)' іи(1)ор\іатпю або впоситт, псобхідпі корективи \' ироскг. У ііиііому 
випадку проект' відхи.тястнся,.

9.2, За рс'Д'Лыатами иоисрсдііьої оцінки усіх иодаиих проектів 
відпонідальиий структурииі'і ійдровділ протш’ом .5 робочих диів ириПмас 
ріиіепия про иедои\щеиия до оцінки К'оміеісіо проект’ііп

які містя'п> иепорма'гивиу лексику, наклеїти, обрати, заклики /ю 
насильс'і'ва, повалення влади, зміну копсттггуційного ладу країни тощо;

автори яких протягом устаиовлспоі’о терміну ис надали необхідну 
ін(])ормацію або ис іїнесли необхідні коректттви у проекти,

Зазпачені просктті вважаюгі>ся такими, що не пройпі.тн нонередню 
оціпк}' і у електронній системі г нсдоступннмн для публічного доступу,

9..3. 1С мірл отримання просктії? іпдновіда.тьний структурний 
підрозділ: , . . , , ,

- ідтзначас щодо кожного, проекту, що нройиюв иопередшо оцінку, 
відновідалідіий С'трукт'уріпійпідрозділ за і’алузсвою ознакою та вносит'ь що 
інформацію у електронну систему разом з результатами нонсрсдпьої оцінки 
усіх проектів;

9.4. ІІроектті., щопройніли нонередню оцінку, оприлюднюються у 
електронній системі (за винятком сторінок, які містяті. персональні дані 
авт'орів проекту і па ]тозповсюджснпя яких останні не дали своєї згоди), а їх 
скановані копії надсн.таютіїся кожному члену відповідної Комісії, яка 
здійсню( їх оцінку, та відновідалг^ному стр) ктурному підрозділу.

9.5. ІЗідповідальпий структурниіі підрозділ протягом 20 днів з дня 
от римання сканованої копії і проекту, що нройїнов нонсрсдніо оцінку, 
здійснює оцінку' HjTOCKTy на предмет' його відповідиості 'законодавсіву та 
реалісі'ичпост'і і досіат'пості бірджсту проекту д,тя його пракгичноі реалізації 
т'а іюда(' Комісії звіт про аналіз відновідності проекту законодавству т'а 
можлиїїост'і його реалі'тації за формою згідно '5 додатком 2 до цього 
Ііоложспня,

9.6. Комісія протягом. і 0 днів з дня оіримання зійтів про аналіз 
відповідност і нроск'іів 'таконодавс'і ву та можливост і їх реалізації від 
відновідальпих струк'ту'рнпх підрозділів приймає висноїток щодо прийняття 
ироск'і'у до голосування 'за формою, 'згідно з додатком З до цього 1 Іоложенпя.

9.7. У ра'зі,: якщо документи проекту не містять інформації, 
необхідної для його аналізу' та оцінки, проект може бути відхггтений у ході 
оцінки відновілальннм структурпнм підрозділом та/або Комісієк') і 
ніднравлений авт'ору на лоон|тацкмзаітя. А,оі)нрацювання і новгорпе подання



проект)' може б) І и 'ттійепеис не 1ІІ1 ІІІІ1ІЄ між ма 10 робочих днів до поча тку 
і'олосуішішя та проекти.

9.8. 1 Ірп виявлеппі двох і більше схожих ііросіаів Комісія мас право 
рскомсидугш'и авторам їх об'єднати. Об'сдішіїия проектів здійснюсться 
шляхом сзворсішя П0150Г0 проекту.

9.9. У разі, якщо протягом 7 календарних днів з дня відправлення 
авторам проектіїт пропозицій про об’гднапня проекііш ашори проектів не 
дійдуть з)’одп і не опраіиоють епільпої позиції щодо проекту або знім\ гь 
одіту з пропозицій,.проекти розглядагимут/>ея )■ своєму початковому варіаиі і.

9.10. Внесепия буд)>-яких змін до проектів, 'токрема, зміна локалізації 
чи об'гдиаппя д іппіп.ми п[')оскга.мп, можливі .пппе 'та зі'одою авторів 
відповідних цроектіш

9,1 !. Комісія може прпйпятп рішенця про ВІД.МОВ)' }' Прт''П!Я'ПЗ проекту 
для голосуваипя т пастуїіпих причин:

ав іор проек']'у падав'Неправдиві індо.мос'ті п|)о себе;
проект еуперечить закоиодавс'і'ву України;
у рамках проекту иерсдбачасться виключно ро'тробка проектно- 

копіторпспої докумен тації;
проект мас незавершений характер (ітикопапня одного із заходів в 

.майбу'тиьо.му вимагатиме ирийиягтя нодалі>ших заходів та / або 
потребуватиме Додаткоіюго виділення кош тів 'т бюджету С гаросалі івської 
селищної ради);

проект супс})счить діючим програмам розвіттк)' тро.мадп або 
дублює завдання, яісі нсрсдбачені цими програмами і планую'іься для 
рсалі'тації на відповідний бюджетний рік;

реалізація проск'гу іїлан\'сзьея на зе.млях або об’єктах приватної 
([)орми ітчасіюеі'і (крім ( ) С К Ь ) ;7 ‘

у рамках проекту передбачено втрати па утримання та 
обслуговування у су.мі, що перевищує вар'тість реалізації проекту;

9.12. Проекти, щодо яких’ Ко.мІсією здііісиено обі'рз'їтгований вненовок 
шодо не виставлення їх ліа голосування, участь у голосуванні браіи ие 
.можу'іь.

9.1-3. Усі проекти, що . отримали позитивну оцінку Комісії, 
публікую'пж'я V електронніі'і системі не пі'шіше НІЖ" за 10 кдь'їсидариих днів .то 
початку 1 олосз'вания. •

9.14. Списки, усіх проектів, що оцінювалися Ко.місіями, з відновідни.ми 
резч'льта'тами такої оцінки разом із зві їами про аналіз відповідності проекту 
законодавсіву та можсіивості йоію реа.йзації иа.таються селищному і'олоізі 
для озпайо.млетія.

9.15.  Скагіоізаиі заибішОні карти оцінки проекз ів разом із зізітами про 
аналіз ві.тповідності ііроскту законодавстізу та можливоеді йоі'о реалізації
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розміїцуюгься \' електроииін сис'гсмі та па о(1)іційпому всб-сайгі 
Старосал'і'івсі.кої селищної ради,

9.16, Рііпепия Комісії іцо/ю обгрунтованої відмови у виставленні 
проскгу для голосуідшия не може бути оскаржене в судовому иоря;гку.

И). ї’олосуваїтя та проекти

!0 .І .  Голосування та проекти здійснюсться шляхом заповнення бланк}' 
голосування в електронному виїліяді або на ішгісрових носіях за формою, 
наведеною у дода'гку 4 до цьог'о ГІоложення.

10.2. Одна особа .може ироголосувати не бі.’илис. ніж за іри проекти.

10.3. Голосуіїання у елекгронном}' вигляді здійснкк гі>ся у елекгроииій 
систе.мі за допомогою авіоризанії мешканця С'іаросал гіволсої і ромади через 
ідеити(фкаці]о Юшк ! І) або .елекі рошю-цікфтового иі/щису.

10.4. Голос\'ваиня на панерових носіях 'тчійснюсться у пунктах 
супроводу і здійснюсгкея виключно особисто голосуючим шляхом 
заповиення бланк} голосуванії.я,

10.5. Нланк і'олосування .можна о'іримати виключно шляхом;

 ̂ оі'римания його паперової форми } н.х нкті супроводу.

10.6. Голосування не можстриідтги менше 15 калеи/шриих днів.

10.7. Голоси, подані иа бланках голосуідшня на паперових носіях до
пунктів сунровол}' Вюдгкс'гу участі, нсредаюі ізСд; до відновілальноі'о 
С'грук'іл [ліого нідро'Т'ііл}' щодеіию ис.нізиііііс дня. нас туниоі'о за днем, коли 
був гіо;іаииіі .1 аклій .1'о.чос. , ,

10.8. Г'олоси, ио.чані на бланках голосуїшпия на панерових носіях до 
пунктів супроіюд}' Бюджету участі, внося'іься до електронної сис'те.ми 
відповідальним с'і'рукгурии.м иідроз,чілом }' дсиїз о'три.мання бланків.

П. Визначений перемо/Kiütî

11.1.  Після завсршсчіня кінцевого тер.мін}' іолосуватшя електронна 
система автоматично здійснюс підрахунок голосів, визначає нроек'ти- 
иереможці та формує їх списки.

і 1.2. і^раховуіочи сиецікфку рсалі'дшії бюджет}' } час'! І в 2018-2019  рр. 
передбачити обмеження шодо кількос'іі проектів переможців 15 пасслсріих 
пунктах С'іаросалгівської [']Х)мади, а саме смі’ Сіарий (йиттів не білізпіс 2 
нроск'і ів-переможців. С. .Хо'ТІМЛЯ не білізпіе ніж 1 нроек'і'-иеремігжешз.

11.3.  Останній за рейтингом проект, т о  виходить за ра.мки 
встановленого обсяі'} Ілоджсту учас'іі па г,іліювілний рік. не ітключає'ічзся ,чо 
списку ТірОЄК"І'ІВ-НЄрЄ,МОЖЦН5.

11.4.  За рсз\ !п>'татами голосування відповідальний С'і'рукгуриий 
підрозділ виконавчого органу Старосалтівської селипиюі ради ироіятм  5 
робочих днів після закінчення голосут5ання;
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забсзііечус передачу проектів-иереможців та останнього за 
рейтингом проекту, що ииходить за рамки і5Становленого обсяі'у Ьіоджету 
участі, відіюїтідаді.ним сі руктурпим підрозділам;

публікує список проск'гів-переможців на (д|)іційпому веб-сайті 
Старосал'тівсіл<ої селищної ради і формує заімльннй звіт за резчлит!агами 
К011 курсу проекл'і в.

12, Їіггверлжд'їшч вида тків для реалізації ироек гів-ііерсможиів у 
складі бюджету Староеал гінеі>кої еелишішї ради

12.1, І^ідпові.'іальпі структурні підрозділи (ї'таросалтіщч.кої селищної 
ради [Щ'лючаю'ті, показники та ініи}’ іікфзрмаціїо щодо проектів-переможцііт 
що належать до їхньої компетенції, до відповідних бюджетних заиптіїд а 
/Іепаргамеп'ї (управління) (І)інапсів до проскіл' біодже'ту Староеалтії^ської 
громад,и на плановий рііс та докумеїті ів, щодо ні>0)0 додаїотіжя.

Такі іюка ліики не можуть бути змепіііені або перерозподілені під час 
розгляду та затвердження рііпснпя про бюджет С'таросал'тівської селищної 
ради на відновідний рік.

12.2, іСдіювідальний - структурний підрозділ Сіаросалтіїтсілсої 
селищної ради, до компетенції якого иалежтп І. ос танній за рсй і тінгом проект, 
що виходить за рамки .|Встапошіепого обсяіл Ніоджету учасі'і, готує 
інформацію щодо цього;, необхідну для нрийнягія С'таросалтіїтською 
селищною радою рііііеинм щодо включення Й01Ю до складу видатків бюджету 
Старосалтівської і ромадн і(а іілановий рік.

12.3, Ріщсиня щодо ; реаліищії або не реалізації осіаннього за 
рентині'ом нроек'ту, що виходить за рамки встановленого обсяіу Ідоджсту 
учасі'і, ирий.має'ться Старосалтівсілзою селищною радою при розгляді та 
затвердженні нроекіу бюдже ту С тароеал тівсіжої громади на плановий рік.

ІЗ. Реалізація проектів га uîiiriieu>

13.1. Після затвердження в усіановленому порядку бюджету 
Старосалтівсі>кої сслиіщгої ради, відновідальні сіруїстурні підрозділи 
забезпечують рсалізацІ!о проектів ві.лновідно до законодавез ва.

13.2. Відновіда.щ>ні струкілрні підрозділи іют'ують зійти:

! ) узаі а.'н>неннй про . стан реалізації нроскі ів за формою 'л ідно 
додатку 5 до 1 Іо.іоження у такі іер.міни;

оперативний щокваріальщн'і звіт до 20 числа місяця, наступного за
звітним періодом;

річний звіт за підсумками року до 31 січня року, наступного за
ЗВІІ'НИМ.

2) про реалізацію кожног'о проекту бюджету ч'часті, що нодаюіься 
на ЗО день після завериісння реалізації відновідноі о проект}'.

13.3. Зві т включає в себе:
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загалі.11111! опис результатів проекту;

що пе вдалося реалізувати, або 6>'ло реалізовано іпіпим чином; 

опис робі т, які було провслепо, їх послідовпісі'ь; 

фактичний 'Термін реалізації;

(фік'тмннй бюджет;

(фжо-зиі'т рез)льтазу.

13.4. Звіти про стан реалі'дщії та про реа.мі'дніію кожного проекту 
оприл!Одню!0'п>ся \' ЄЛ ек:'трон н і й снс'гсмі та на оіфційно.му веб-саїй'ті 
Старосалтіітської се.іиіцної ради протягом п'яти робочих днів з дня їх 
підготовки.

і 4. П|)ИКІИЦЄВІ ио.іожоипя

14.1. Процес реалізації Нюдж'сту участі підлягас моніторингу та 
щорічному оцінюванню, резулы'ати якого .можуті. використовуватися для 
впровадження змін з метою щшеконалення процесу реалізації річного циклу 
бюджету участі в Старосал тіїтській громаді.

14.2. У зв'я'?ку з тим,, що бюджет участі 'тастосовусться вперше при 
фор.м\ванні ідюект}' бюджсіу ( ' гаросал і івсі.кої селищної ради на 2019 рік 
Старосалтівсіж'а селищна [)а;іа щодо цього процесу може всганощиовати ініиі 
терміни щоЛо окремих його станів (процедур), ніж ті. що всгаиогеїені ци.м 
Положениям.

Заступник селищного голови
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УКРАЇНА
СТА 1̂ О С А Л Г ! ВС Ь К’ А С FJ1ИІЦ Н А РАДА 

ІЮВЧАНСЬКОГО РАЙОНІ ХАРКІВСЬКО! ОЬЛАС Г1 
ВНК()ІІАВЧИЙ КОУНТК/!’

РОНІОРЯДЖІІПНІ

26 кнітрія 201 8 рок'у XI'

Про затвердження нарамеї'рів Вюджсту участі на 20! 9 рік та прогнозних 
обсягів Іноджс'гу участі на 2020-2021 роки

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та Рішення XXXVI сесії VII скликання Сгаросалі івської 
селищної ради від 24.04.20! 8 р. Лд 1722 «Про затвердження Положення 
про Громадсі>киіі біодлсе г (Ьюдже і учае гі) С гаросал і івської селищної 
ради »

1ІЛКЛЗУІО;

!. Загвср.’н̂ іти нас'гунні параметри Вюлже'гу учас'гі щ-і 2019 рік:

- заїтиіьнин обсяг видагілв на плшюілій рік, що іі'лаиугп.ся 
спрямувати на реалізацію нроектів: 300 000,0 гри;

- кількість підписів, що маїшь бути зібрані для подачі нросісгу 
автором: 10 осіб (крі.м автора нроек'гу );

- максима.пьна гривалісті> реалізації ироеіггу: з 1 січня но З! грх'дня 
2019 р.;

- мінімально .МОЖЛИВІЇ!'! ВІК автора: без об.мсжешд

- мінімалілю можлншн'і і?ік голосуючоїо: 14 років;

- міні.маліліа варгісті  ̂ одного проекту: 5 000,0 і рн;

- максимальна вар'і іс7'і> одного проекту: 40 000,0 гри;

- гини проектів:

і-л /їоброОз'г з а ро'звиток' гро.ма.т;

U В.загоусзрій за охорона довкі.іля;



□  Історико-куль'гурна сішдщипа та розвиток туризму;

- кількість пунктів суиро)Юду Бюджету участі за їх територіальний 
поділ: 7 одиниць, в тому числі 1 емт Старий Салііі? -та по І у 
кожному старосз’инському окрузі Старосал'тівської селищної ради;

- терміни початку і завершсиня прийому ііроектіщ І червня 2 липня
2018р.;

- і'срміпи оцінки Комісіями поданих нросктіїт 'та нистаїнісння їх на 
голосуїзания; З липня 20 серпня 2018 р,;

- терміни початку і заверпісння голосування за проекти: 1  ̂ 20 вересня
2018р.;

- термін визначення нроскі'ів-псрсможців: 21 —30 вересня.

2. За'твсрдити роз’яснення до ізінів нроск'тів згідно з додатком 
№ ! до ітьог’о рініснпя.

3. За'твердити прогнозні обсяпз Ілоджету участі на 2020 
2021 роки у сумах:

2020 рік 500 000.0 гри.;

2021 рік 800 000,0 гри.

4. Виконавчому opraiiv Счаросаті і іікчлчОЇ селинщої ради:

затвердити сюїад Комісій з питань Бюджсіу участі;

визначи'ти місцезнаходження пунктів супроводу Бюджету 
участі та графік їх робо ти.

1К(Ж.....
, і ч./, ■

0 Коїіпполь за втііч(жаш±яді ньоі о ринення ноісласпі на заїтьзьнии 
• • • •• івідділ С/таросалз’ївської с^диндион-шдичх

-<о,.V- 4
І

. .

. -а
І'олова віік'онкому |і оф \г(;';7)
С та посад ті п сі>к о ї сс, Ш;і ди о ї ради

\\Ч..
-асть

Коиовплон  К.ІІ.


