
 
 

Пояснюємо на пальцях: як проголосувати за проєкти Громадського бюджету 
Конотопської МТГ! 

До голосування допущені всі мешканці Конотопської громади, які досягли 16-
річного віку. Важливо: Кожен учасник голосування може проголосувати лише 
за 3 найкращих на його думку проєкти. 

 

 



Крок 1. Ознайомлення з проєктами Конотопської МТГ 
Для того, щоб ознайомитися з проєктами, зайдіть на платформу 
електронної демократії budget.e-dem.ua  та у відповідному меню 
оберіть «Конотопська МТГ».  

Далі оберіть «Громадський бюджет». 

 

Тоді ви побачите пронумерований список проєктів з різних сфер розвитку 
громади.  

 

Також, вам буде доступний для перегляду хід Громадського бюджету: етап 
реалізації, кількість днів до завершення голосування. 

Крок 2. Авторизація в системі Громадський бюджет і голосування 
Після ознайомлення з проєктами  вам необхідно пройти 
авторизацію. 

Важливо: спочатку авторизовуємось, потім натискаємо кнопку «Підтримати» 
навпроти обраного проєкту.  

https://e-dem.ua/


 

 Є три способи авторизуватися в системі: через платформу E-DEM,  ПриватБанк, 
BankID 

Спосіб №1 – за допомогою E-DEM 

На платформі єдиної електронної демократії E-DEM доступні актуальні способи 
електронної ідентифікації: BankID, ЕЦП (КЕП), MobileID. 

Як авторизуватися? 

 Зайдіть на платформу e-dem: budget.e-dem.ua 
 Оберіть «Конотопська МТГ» 
 У верхньому правому кутку оберіть меню «Авторизація», а потім червоно-

білий логотип E-DEM 

 

 Зареєструйтеся (увійдіть в систему) 
 Оберіть інтегровану систему електронної ідентифікації 

https://e-dem.ua/


0 

Ви потрапите на сайт ID-gov.ua — це державний портал, що об’єднує усіх 
надавачів послуг електронної ідентифікації. Важливо пам'ятати, використання 
системи BankID не дає доступу до банківських рахунків. 

Натисніть НБУ. Тут ви побачите перелік усіх банків, які на сьогодні мають послугу 
BankID.  

https://id.gov.ua/


 

Обираємо свій банк, здійснюємо вхід: скануємо QR-код, вводимо номер 
телефону або картки, одноразовий код-підтвердження. Вас авторизовано. 

Після успішної реєстрації система повертає на платформу Громадський бюджет. 
Оберіть проєкт і проголосуйте. 

Спосіб №2 — за допомогою ЕЦП або Дія.Підпис 

Можна обрати інші способи ідентифікації на платформі: ЕЦП або Дія.Підпис. 

«Дія» лише для власників ID-картки або біометричного закордонного паспорта). 
Для цього потрібно зісканувати QR-код. 



 

Електронний цифровий підпис (ЕЦП) — це електронний ключ, який дозволяє 
підписувати різні документи онлайн. 

ЕЦП в Україні можна отримати в акредитованому центрі сертифікації ключів. 

 



 

Ця послуга може бути платна, але є й безкоштовні варіанти. Наприклад, 
клієнти ПриватБанку можуть отримати ЕЦП в особистому кабінеті. 

Для цього потрібно: 

 Ввійти в Приват24 
 У меню «Усі послуги» обрати вкладку «Бізнес» 
 У рядку пошуку ввести «електронний цифровий підпис», пароль до сховища  
 Завантажити файл із ключем 

 

Файл за замовчуванням буде збережений на диску вашого гаджета. Пізніше його 
можна зберегти на окремому носії. 

У кабінеті також доступна відеоінструкція про те, як це зробити. 

Після успішної реєстрації система повертає на платформу Громадський бюджет. 
Оберіть бажаний проєкт і натисніть кнопку «Підтримати». 

Які переваги системи авторизації через платформу E-DEM? 

Реєстрація через платформу дає зручний вхід за допомогою логіна та пароля, або 
через соціальні мережі, а також доступ до інших послуг платформи. Не потрібно 
щоразу вводити BankID або ЕЦП. 

 

 



Спосіб №3 — за допомогою ПриватБанку 

Перевага – миттєва авторизація в системі без додаткової реєстрації. 

 Зайдіть на платформу, оберіть меню «Авторизація» 
 Натисніть ПриватБанк 
 На сторінці BankID оберіть ПриватБанк і здійсніть вхід 

 

  

 



Після успішної реєстрації система повертає на платформу Громадський бюджет. 
Оберіть проєкт і проголосуйте. 

Спосіб №3 — за допомогою BankID з реєстрацією на платформі E-DEM 

Повторіть Спосіб 1 (Крок 2) і авторизуйтеся на платформі. 

Далі відкривається сторінка реєстрації в BankID, де потрібно ввести свою 
електронну пошту. Вона слугуватиме логіном для подальшого входу на 
платформу. 

Після успішної реєстрації система повертає на платформу Громадський бюджет. 
Оберіть проєкт і натисніть кнопку «Підтримати». 

Як проголосувати офлайн? Пункти супроводу 

У Конотопі також діють офлайн пункти голосування, де кожний охочий може 
проголосувати без гаджета та реєстрації в системі. З собою потрібно мати лише 
паспорт – прописка має бути мешканця Конотопської МТГ. 

*** 

Матеріал підготовлено у рамках проєкту «Громадські технології для 
розвитку громадського бюджету у Конотопській МТГ», що реалізовувався ГО 
«Міжрегіональний інститут розвитку громад» у партнерстві з управлінням 
економіки Конотопської міської ради 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. 


