
Що таке громадський бюджет?  

Громадський бюджет  – механізм взаємодії міської ради, виконавчих органів міської 

ради  з громадськістю, спрямований на залучення жителів  до процесів управління 

Конотопською громадою, шляхом прийняття рішень щодо розподілу частини 

коштів місцевого бюджету, визначеної міською радою, через подання відповідних 

проектів та проведення відкритого громадського голосування за такі проекти.   

 

Як відбувається процес громадського бюджету? 

Автори подають проекти.  

Мешканці громади голосують за проекти.  

Виконавчі органи міської ради реалізують проекти, які набрали найбільшу кількість 

голосів за рахунок місцевого бюджету.  

 

Хто може бути автором проекту? 

Авторами проектів можуть громадяни України, зареєстровані на території 

населених пунктів Конотопської міської територіальної громади, які на момент 

подання проекту досягли 16 - річного віку. 

 

Авторами проектів не можуть бути: члени робочої комісії; депутати міської ради; 

працівники виконавчих органів міської ради; представники керівного складу 

комунальних підприємств, установ, закладів та організацій, якщо проект стосується 

відповідних підприємств установ, закладів та організацій; особи, які є в переліку 

недоброчесних та особи, які мають конфлікт інтересів. 

 
Як подати проект? 

Ознайомтеся з інструкцією, Положенням, заповніть форму проекту з усіма 

додатками та зберіть 15 підписів на користь свого проекту. 

 

До встановленого календарним планом терміну завантажте проект на електронну 

платформу EDEM  «Громадській бюджет» (https://budget.e-dem.ua/5910400000) або 

подайте у друкованому вигляді в одному з пунктів супроводу громадського 

бюджету. 

 

За якими напрямками можна подавати проекти? 

Комунальне господарство; освіта; охорона здоров’я; енергозбереження та 

енергоефективність; культура; туризм; соціальний захист; спорт; транспорт;  

безпека та громадський порядок; молодь; телекомунікації, зв’язок та інформаційні 

технології; інклюзія. 

 

Який бюджет проектів? 

Мінімальна вартість для проекту  – 20 тис.грн. 

Максимальна вартість для проекту – 150 тис.грн. 

 

 

 



Які вимоги до проектів? 

 

При підготовці Проекту Автор забезпечує його відповідність таким вимогам: 

 проект відповідає нормам чинного законодавства України; 

 проект та додатки до нього не суперечить затвердженим Параметрам, 

даному Положенню, усі поля форми, наведеної у додатку 1 до цього Положення, 

заповнені; 

 питання реалізації Проекту знаходиться в межах компетенції міської ради, 

виконавчого комітету міської ради; 

 реалізація Проекту планується на території населених пунктів Конотопської 

міської територіальної громади;  

 реалізація Проекту повинна мати завершений цикл і завершитися 

конкретним результатом (не мати фрагментного характеру, не передбачати 

виключно розробку проектної документації), який одразу є загальнодоступним для 

населення громади; 

 реалізація Проекту немає порушувати права інших осіб та права 

інтелектуальної власності; 

 невикористання у Проекті: закликів до повалення конституційного ладу, 

порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, 

жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, закликів до 

вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні 

інтереси громадян, а також інформації, яка містить ненормативну лексику, наклепи, 

образи; 

 проект не повинен суперечити діючим місцевим цільовим програмам, або 

дублювати завдання, що передбачені цими програмами і плануються до реалізації на 

відповідний рік;  

 проект не повинен мати приватний, комерційний характер, реалізація 

Проекту не повинна здійснюватися на землях або об’єктах приватної форми 

власності; 

 проект не повинен містити інформацію, що має ознаки реклами політичних, 

релігійних, а також громадських організацій; 

 проект не повинен передбачати створення окремих комунальних 

підприємств, установ, закладів та організацій; 

 проект, не повинен передбачати залучення для його реалізації додаткової 

штатної чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за 

рахунок коштів місцевого бюджету, витрати майбутніх періодів не повинні 

перевищувати бюджет Проекту; 

 проект не повинен спрямовуватися лише на ремонт чи реконструкцію 

окремого комунального підприємства, установи, закладу та організації; 

 проект, не повинен стосуватися втручання у природне середовище; 

 орієнтовний бюджет Проекту, розрахований Автором, має включати всі 

необхідні витрати (розробка проектної документації; закупівля сировини, 

матеріалів, комплектуючих, послуг, робіт та інші витрати, необхідні для реалізації 

Проекту), є реалістичним та відповідає ринковим умовам. 



 

У разі, якщо реалізація Проекту передбачає використання земельної ділянки, 

приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до комунальної власності 

Конотопської міської територіальної громади.. 

 

Як проголосувати за проекти? 

Зареєструватися на електронній платформі EDEM  «Громадській бюджет» 

(https://budget.e-dem.ua/5910400000), вибрати проекти зі списку та проголосувати, 

або прийти та проголосувати у пункті супроводу громадського бюджету. 

 

Одна людина може проголосувати не більше ніж за 3 громадські проекти. 

 

Зареєструватися та отримати доступ до функціоналу електронної системи можуть 

громадяни України, зареєстровані на території населених пунктів Конотопської 

міської територіальної громади, які на момент голосування досягли 16 - річного 

віку. 

 

Голосування буде відкритим у встановлені календарним планом терміни. 

 

Скільки голосів має набрати проект для перемоги? 

100 голосів – мінімально необхідна кількість голосів підтримки, яку необхідно 

набрати проекту для включення до переліку проектів-переможців.  
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