
 

 

 

КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА  

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ 

ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я                                                                            

від 26 травня 2016 року 

 

Про затвердження тимчасового 

Положення про громадський бюджет  

(бюджет участі) у місті Конотоп 

 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою впровадження інноваційних механізмів залучення 

громадськості до розподілу коштів міського бюджету м.Конотоп та розвитку 

демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання 

бюджетних коштів,  

 

міська рада в и р і ш и л а:  

 

1.Затвердити тимчасове Положення про громадський бюджет (бюджет 

участі) у м.Конотоп (далі – Положення), що додається. 

2.Сектору з питань внутрішньої політики Конотопської міської ради 

(завідувач Панченко І.А.) забезпечити оприлюднення цього рішення. 

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію Конотопської міської ради з питань економіки, планування бюджету, 

фінансів, інвестиційної та інноваційної політики, соціально-економічного 

розвитку міста (голова Льовшин Н.О.), заступника  міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Степанченка І.О. 

 

 

 

Міський голова                                                                А.Ю.Семеніхін 

 
 

 

 

 

 



         

 

 

Додаток 

до рішення міської ради                                                            

сьоме скликання                                                                         

дванадцята  сесія                                                                           від 28 квітня 2016 року 

 

Т И М Ч А С О В Е   П О Л О Ж Е Н Н Я 

про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Конотоп на 2016 рік 

(пілотний проект) 

1.Визначення термінів.  

1.1.Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Конотоп – це частина 

міського бюджету міста Конотоп з можливістю залучення інших джерел на 

умовах співфінансування, місцева ініціатива, форма прямого волевиявлення 

жителів міста Конотоп, що впроваджує інноваційні механізми залучення 

громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету та спрямована на 

створення ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та 

мешканців міста в бюджетному процесі для  задоволення потреб громади міста. 

1.2.Пропозиція – комплекс робіт, задум, ідея, завдання, що має за мету 

покращення після його реалізації зовнішнього обліку міста Конотоп та умов 

проживання у ньому, яка надана ініціатором та не суперечить діючому 

законодавству, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету (бюджету участі) у місті Конотоп протягом бюджетного року та 

знаходиться в межах компетенції органів міської ради, вартість реалізації якої 

не перевищує розміру фінансування за рахунок місцевого бюджету в сумі 100 

тис.грн.  

1.3.Ініціатор пропозиції – повнолітній дієздатний громадянин України 

віком від 16 років, який  зареєстрований та проживає у місті Конотоп. 

1.4.Відбір пропозицій-претендентів для визначення переможця – розгляд 

та аналіз робочою групою пропозицій, наданих мешканцями.  

1.5. Голосування – процес визначення мешканцями міста пропозицій-

переможців серед відібраних пропозицій шляхом збору підписів. 

1.6. Встановлення підсумків голосування – підрахунок  голосів робочою 

групою за кожну з відібраних пропозицій. 

1.7.Пропозиції-переможці – пропозиції, що відповідно до встановлення 

підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів. 

1.8.Робоча група –  створений розпорядженням міського голови постійно 

діючий орган, до якого, зокрема, включені за згодою депутати Конотопської 

міської ради (по одному представнику від кожної фракції). Члени робочої групи 

в межах чинного законодавства України координують виконання основних 

заходів, завдань щодо впровадження та функціонування громадського бюджету 

у місті Конотоп. Повноваження робочої групи визначаються вищевказаним 

розпорядженням міського голови. 

1.9.Головні розпорядники коштів  – відповідні підрозділи міської ради, 

бюджетні установи в особі їх керівників, які отримують повноваження шляхом 

встановлення бюджетних призначень для реалізації пропозицій-переможців. 



1.10.Протокол відкритих зборів – документ, який оформлюється 

секретарем  робочої групи та відображує процес проведення та результати 

відкритих зборів.  

 

2. Загальні положення. 

2.1.Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» надає 

територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та 

ухвалення рішень щодо питань місцевого значення, зокрема, Закон 

запроваджує такий механізм як місцеві ініціативи. 

2.2.Фінансування громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Конотоп проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету з залученням 

інших джерел на умовах співфінансування. 

2.3.Частка обов’язкового співфінансування за рахунок мешканців 

становить 5% від загальної вартості наданої пропозиції. 

2.4.Обсяг громадського бюджету (бюджету участі) у місті Конотоп на 

2016 рік за рахунок місцевого бюджету визначається в розмірі 200 тис.грн. 

2.5.У випадку коригування кошторисної вартості реалізації пропозиції-

переможця, сума коштів, яка перевищуватиме визначений обсяг фінансування з 

місцевого бюджету, залучатиметься з інших джерел на умовах 

співфінансування. Коригування вартості реалізації пропозиції здійснюється 

профільним розпорядником бюджетних коштів. 

2.6.За рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у місті 

Конотоп можуть бути профінансовані тільки пропозиції, які визначені як 

переможці за підсумками голосування.  

2.7.Пропозиції, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі)  у місті Конотоп, може стосуватись 

лише об’єктів, що належать до комунальної власності. 

2.8.У випадку, коли реалізація пропозиції передбачає використання 

земельної ділянки, остання повинна належати до земель комунальної власності. 

 

3.Порядок надання пропозицій та визначення переможців. 

3.1.Пропозиції, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 

громадського бюджету (бюджету участі) у місті Конотоп, надаються 

мешканцями мікрорайонів міста у формі анкети (додаток до Положення) в ході 

відкритого зібрання  та протягом 5 наступних робочих днів до сектору з питань 

внутрішньої політики Конотопської міської ради.  

Вартість реалізації пропозиції не повинна перевищувати розміру 

фінансування за рахунок місцевого бюджету в сумі 100 тис.грн., при цьому 

частка обов’язкового співфінансування за рахунок мешканців становить 5%. 

Надання пропозицій, вартість реалізації яких перевищує 100 тис.грн., 

можливе за умов наявного співфінансування за рахунок інших джерел з 

дотриманням діючого законодавства. 

Пропозиція не повинна потребувати розробки проектно-кошторисної 

документації та збільшення штату бюджетної установи. 



3.2.Відповідні заходи щодо організації відкритих зборів на території  

мікрорайонів міста впроваджуються  сектором з питань внутрішньої політики 

Конотопської міської ради.  

3.3.Кожен мешканець міста може подати не більше ніж одну пропозицію, 

реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету 

(бюджету участі).  

3.4.Відбір пропозицій, які будуть винесені на голосування для визначення 

переможця, проводиться робочою групою. Для винесення на голосування для 

визначення переможця відбирається не більше 10 пропозицій. 

3.5. Визначення переможців серед відібраних пропозицій відбувається 

голосуванням шляхом збору підписів робочою групою за участю представників 

від мешканців.  

3.6. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів 

робочою групою, відданих за кожну окрему, виставлену на голосування 

пропозицію, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського 

бюджету.  

3.7.Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті пропозиції, які 

набрали найбільшу кількість голосів.  

 

 4.Інформаційна діяльність в процесі впровадження громадського 

(учасницького) бюджетування.  

4.1.Необхідні заходи інформаційної кампанії впроваджуються сектором з 

питань внутрішньої політики Конотопської міської ради. 

Інформаційна кампанія направлена на всебічне інформування мешканців 

щодо запровадження громадського бюджету (бюджету участі) та повинна 

акцентувати увагу на можливості безпосереднього, відкритого та однакового 

впливу громадян України, які належать до територіальної громади міста і 

мають право голосу, на відбір пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі). 

4.2.Відповідні інформативні матеріали розміщуються на офіційному  

сайті Конотопської міської ради, в газеті «Конотопський край», 

розповсюджуються серед громади у вигляді друкованих інформаційних 

листків. 

4.3.Усі зацікавлені мешканці міста можуть безпосередньо отримати 

необхідну інформацію, яка стосується принципів, положень та порядку 

запровадження громадського бюджетування в секторі з питань внутрішньої 

політики Конотопської міської ради.  

 

5.Реалізація пропозицій. 

5.1.Відповідний розпорядник бюджетних коштів на основі розрахунків 

кошторисної вартості реалізації пропозиції-переможця надає звернення щодо 

виділення коштів з місцевого бюджету по відповідних кодах бюджетної 

класифікації. 

5.2.Рішення про фінансування реалізації пропозиції-переможця 

виносяться на розгляд чергового пленарного засідання Конотопської міської 



ради після обговорення та погодження постійною комісією міської ради з 

питань економіки, планування бюджету, фінансів, інвестиційної та інноваційної 

політики, соціально-економічного розвитку міста. 

5.3.На засідання постійної комісії міської ради з питань економіки, 

планування бюджету, фінансів, інвестиційної та інноваційної політики, 

соціально-економічного розвитку міста, а також чергове пленарне засідання 

Конотопської міської ради обов’язково запрошуються ініціатори пропозицій, 

що були визначені переможцями відповідно до цього Положення, а також 

представники громадськості. 

5.4.Використання бюджетних коштів розпорядниками  бюджетних коштів 

на реалізацію пропозиції-переможця здійснюється протягом бюджетного року. 

 

6.Дане тимчасове положення діє до 01.09.2016 до прийняття Положення 

про громадський бюджет у місті Конотоп. 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          О.Ю.Багрянцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до тимчасового Положення про 

громадський бюджет (бюджет 

участі) у місті Конотоп 

 

 

 

 

АНКЕТА ПРОПОЗИЦІЇ,  

реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  

у місті Конотоп 

 

 

1.Ініціатор пропозиції ________________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по-батькові) 

2.Контактні дані _____________________________________________________ 
                                   (адреса, телефон) 

3.Зміст пропозиції____________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

4.Розмір співфінансування (частка, %)  _________________ 

 

 

 

 

 

Дата заповнення __________________                  Підпис __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          О.Ю.Багрянцева 

 

 


