
Громадський бюджет 2021: п’ять кроків до 

реалізації власного проєкту у Конотопі 

У липні у Конотопській МТГ стартував прийом заявок проєктів на громадський 

бюджет 2021.  

Щоб ідея пройшла до стадії впровадження, варто зробити п’ять кроків:  

1. Мати ідею з покращення Конотопської МТГ 

Громадський бюджет – це можливість кожному мешканцю брати участь в розподілі 

коштів місцевого бюджету. Громадськість подає проєкт, отримує необхідну кількість 

голосів, а влада надає фінансування та сприяння в реалізації.  

Участь можуть брати проєкти у таких напрямках: комунальне господарство, освіта, 

охорона здоров’я, енергозбереження та енергоефективність, культура, туризм, 

соціальний захист, спорт, транспорт, безпека та громадський порядок. 

2. Оформити ідею в проєкту заявку 

Якщо ваша ідея відповідає напрямку, можна починати оформлювати заявку. У ній 

потрібно вказати назву проєкту, його напрямок, короткий опис тощо. Це можна зробити 

у системі e-DEM (https://bit.ly/3wfzc21) після ідентифікації або у пункті супроводу 

громадського бюджету.  

Розташування пунктів супроводу громадського бюджету: 

● Підлипненська сільська бібліотека – с.Підлипне, вул. Майдан Революції,1; пункт 

здійснює прийом у робочі дні – з 10.00 до 12.00, з 13.00 до 15.00. 

● Конотопський міський палац культури – м. Конотоп, вул. Богдана 

Хмельницького, 24; пункт здійснює прийом у робочі дні – з 10.00 до 12.00, з 

13.00 до 15.00. 

● Конотопська дитяча музикальна школа №2 – м. Конотоп, вул. Рябошапка, 25б; 

пункт здійснює прийом у робочі дні – з 10.00 до 12.00, з 13.00 до 15.00. 

● Конотопська центральна міська бібліотека ім. С. І. Пономарьова – м. Конотоп, 

проспект Червоної Калини, 18; пункт здійснює прийом у робочі дні – з 10.00 до 

12.00, з 13.00 до 15.00. 

● Фізично-оздоровчий комплекс ДЮСШ Михайла Маміашвілі – м. Конотоп, вул. 

Вирівська, 50а; пункт здійснює прийом по вівторках та четвергах – з 10.00 до 

13.00. 

● Управління економіки Конотопської міської ради – м. Конотоп, проспект Миру, 8; 

пункт здійснює прийом у робочі дні – з 10.00 до 12.00, з 15.00 до 17.00 

https://budget.e-dem.ua/5910400000/auth?returnUrl=https%253A%252F%252Fbudget.e-dem.ua%252F5910400000


3. Скласти бюджет проєкту 

До заявки додається бюджет проєкту, який має містити всі статті витрат у межах 

мінімальної та максимальної вартості. За параметрами, цього року і всі наступні роки 

громадський бюджет Конотопської МТГ становитиме 650 тис. грн. Мінімальна вартість 

проєкту – 20 тис. грн, а максимальна – 150 тис. грн.  

4. Зібрати 15 підписів 

Ваш проєкт мають підтримати жителі населених пунктів Конотопської міської 

територіальної громади, яким виповнилося 18 років та, власне, поставити підпис у 

друкованому бланку. Його можна знайти у системі e-DEM. 

5. Набрати необхідну кількість голосів 

Після розгляду ваш проєкт публікується в електронній системі. Жителі Конотопської 

МТГ зможуть за нього голосувати онлайн через ідентифікацію або в пунктах супроводу 

за паспортом. Переможцями стануть декілька проєктів, які будуть реалізовані у 2022 

році.  

Мінімально необхідна кількість голосів підтримки – 100. Один мешканець може 

проголосувати лише за 3 проєкти.  

* * * 

Проєкт «Громадські технології для розвитку громадського бюджету у 

Конотопській МТГ» реалізується ГО «Міжрегіональний інститут розвитку 

громад» у межах проєкту «3D Project: Розвиток попри перешкоди. Стійке 

громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому», що виконується 

Фондом Східна Європа за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Платформу електронної демократії E-DEM (https://e-dem.ua/) створено Фондом 

Східна Європа в межах швейцарсько-української Програми EGAP. 
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