
Параметри громадського бюджету  

Конотопської міської територіальної громади  

(затверджені рішенням міської ради від 16.06.2021 (8 скликання, 6 сесія)) 

 

Обсяг видатків, що планується спрямувати на реалізацію проектів на 2022 

рік та наступні бюджетні роки: 650 тис.грн. 

 

Мінімальна вартість одного проекту: 20 тис.грн. 

 

Максимальна вартість одного проекту: 150 тис.грн.  

 

Напрями реалізації проектів: комунальне господарство; освіта; охорона 

здоров’я; енергозбереження та енергоефективність; культура; туризм; 

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

 

Мінімально необхідна кількість підписів, що мають бути зібрані для 

подачі проекту: 15 підписів (крім автора проекту). 

 

Мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку необхідно набрати 

проекту для включення до переліку проектів-переможців: 100 голосів. 

 

Максимально можлива кількість проектів, за які може проголосувати 

один мешканець: 3 проекти. 

 

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. 

 

 

 



Календарний план впровадження етапів громадського бюджету 

Конотопської міської територіальної громади на 2021 рік 

(затверджені рішенням міської ради від 16.06.2021 (8 скликання, 6 сесія)) 
 

Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії 

1 липня – 31 грудня 

2021 року 

Підготовка та подання проектів 
1 липня – 10 серпня  

2021 року 

Перевірка та формування переліку 

проектів на голосування 

11 серпня – 19 вересня  

2021 року 

Голосування  
20 вересня – 20 жовтня 

2021 року 

Визначення проектів-переможців та 

затвердження результатів голосування   

21 жовтня – 10 листопада  

2021 року 

Планування для реалізації проектів 
11 листопада – 30 листопада  

2021 року 

Реалізація проектів 
10 січня – 30 листопада  

наступного року 

Звітування та оцінка результатів 
1 – 20 грудня  

наступного року 

 

Календарний план впровадження етапів громадського бюджету 

Конотопської міської територіальної громади на 2022 рік та наступні роки 

(затверджені рішенням міської ради від 16.06.2021 (8 скликання, 6 сесія)) 
 

Проведення інформаційно-

просвітницької кампанії 

10 січня – 31 грудня 

поточного року 

Підготовка та подання проектів 
1 лютого – 30 квітня 

поточного року 

Перевірка та формування переліку 

проектів на голосування 

1 травня – 31 липня  

поточного року 

Голосування  
1 серпня – 30 вересня  

поточного року 

Визначення проектів-переможців та 

затвердження результатів голосування   

1 жовтня – 20 жовтня  

поточного року 

Планування для реалізації проектів 
21 жовтня – 30 листопада  

поточного року  

Реалізація проектів 
10 січня – 30 листопада  

наступного року 

Звітування та оцінка результатів 
1 – 20 грудня  

наступного року 

 


