
Як не бути «диванним експертом» і самому 
змінювати Конотоп на краще. Розповідаємо про 
громадський бюджет 
Як ви ставитеся до «диванних експертів», які знають, що має робити влада, однак 
самі не крокують назустріч? Розвиток нашої громади може та має бути не лише в 
руках посадовців. Конотопці також можуть вплинути на бюджетний процес та 
реалізувати проєкт з покращення життя у громаді. 

У 2020 році реалізували шість проєктів від конотопців 

Громадський бюджет дає кожному мешканцю можливість брати участь в розподілі коштів 
місцевого бюджету. Механізм простий: громадськість подає проєкт, за нього голосують та, 
у результаті, отримують кошти на його реалізації з місцевого бюджету.  

Такий інструмент стартував у Конотопі 2019 року завдяки громадській організації 
«Міжрегіональний інститут розвитку громад» («МІРГ») у співпраці з Управлінням економіки 
Конотопської міської ради. Тоді отримали 11 проєктів від містян. Шість з них стали 
переможцями, які реалізовували впродовж 2020 року. Зокрема, встановили інтерактивну 
панель в краєзнавчому музеї, закупили сучасну стоматологічну установку до 
стоматологічної поліклініки, облаштували музей історії фізичної культури і спорту, 
встановили дитячі майданчики тощо. 

Як отримати фінансування власного проєкту у 2021 році 

Цього року ГО "Міжрегіональний інститут розвитку громад" спільно з Управління економіки 
Конотопської міської ради став одним з переможців проєкту «3D Project: Розвиток попри 
перешкоди. Стійке громадянське суспільство в часи пандемії та в майбутньому». Він 
виконується Фонд Східна Європа за фінансової підтримки Європейського союзу. Тож 2021 
року конотопці зможуть подати та отримати фінансування на власний проєкт. 

1. Оформити ідею в проєктну заявку 

Перше, що потрібно, це – ідея з покращення життя у Конотопі. Це може бути школа брейк-
дансу, облаштування скверу у житловій зоні чи сучасний коворкінг-центр. Далі ідею 
потрібно оформити в проєктну заявку.  

Щоб цей етап не здавався таким страшним, «МІРГ» проводитиме тренінги, де розкаже та 
покаже, як заповнювати форму проєкту та працювати з електронною системою. 
Приймання заявок стартує у липні. Щоб бути в курсі, слідкуйте за оновленнями сторінки 
«МІРГ» у соціальних мережах Facebook, Instagram, Telegram або пишіть на електронну 
пошту ngo.mirg@gmail.com. 

2. Отримати необхідну кількість голосів 

Проєкт оприлюднюється в електронній системі, а конотопці отримують можливість 
голосувати за нього онлайн або в пунктах супроводу бюджету участі. Автори рекламують 
свої проєкти, щоб отримати найбільшу кількість голосів. Переможцями можуть бути 
декілька проєктів. 

* * * 

Проєкт «Громадські технології для розвитку громадського бюджету у Конотопській 
МТГ» реалізується ГО «Міжрегіональний інститут розвитку громад» у межах 
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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. 
 


