
 
БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ  
19 сесія 8 скликання 

від 02 квітня 2018 року                                                                      № 1078 
 

Про затвердження змін до параметрів 
Бюджету участі на 2017 рік  
та прогнозних обсягів Бюджету 
 участі на 2018 – 2020 роки (нова редакція) 
 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», рішення Баранівської міської ради «Про затвердження Положення 
про бюджетування за участі громадськості» (Бюджет участі) та Стратегії 
розвитку Баранівської міської обєднаної територіальної громади до 2020 
року 19-та сесія 8-го скликання  Баранівської  міської ради, 

                                              Вирішила:  

1. Викласти  параметри Бюджету участі на 2017-2020 роки в новій 
редакції: 

1.1Загальний обсяг видатків (загального та спеціального фонду бюджету 
без міжбюджетних трансфертів) на  звітний та  планові роки, що 
планується спрямувати на реалізацію проектів: 

- 219590 гривень у 2017 році; 

- 300000 гривень у 2018 році;(місто - 150000 гривень, села та селища -
150000 гривень), з яких для кожного з типів населених пунктів на 
спеціальну номінацію «Соціальне органічне підприємництво» - не 
менше 30% визначеного обсягу; 

- 300000 гривень на 2019 та 2020 рік щороку; 

1.2 Максимальна тривалість реалізації проектів 2017/2020 років: з  1  
листопада   2017/2020  років   по 01 червня  2017/2020 років.; 

      1.3.Мінімально можливий вік автора: 14 років (при наявності  

куратора); 

1.4.Максимальна вартість одного проекту: 90000 гривень; 

1.5.Тематичні номінації конкурсу проектів: 

     - самоврядна органічна спільнота ініціативних громадян; 
     - соціальне органічне підприємництво (спеціальна номінація у рамках  
стратегічної цілі «Конкурентоспроможна місцева економіка, яка  
базується на органічних технологіях і співпраці»); 



      - органічне, безпечне і енергоефективне  середовище для життя  
кожного громадянина; 

- дружнє урядування: якісні і доступні освітні, медичні, соціальні і 
адміністративні послуги; 
1.6 Кількість членів комісії: одна комісія в чисельному складі 12 осіб;  

1.7 Розміщенняпунктів супроводу Бюджету участі та їх територіальний 
поділ:  

- пункт супроводу № 1 – територія адміністративного приміщення 
Баранівської ОТГ (управління фінансів); 

- пункт супроводу № 2 - приміщення ЦНАПу Баранівської ОТГ (в частині 
проведення голосування на паперових носіях); 

- пункт супроводу № 3 – бібліотечні заклади відділу культури, сімї, 
молоді та спорту  Баранівської ОТГ (в частині роз’яснювальної 
роботи,рекламної кампанії та проведення голосування на паперових 
носіях); 

- пункт супроводу № 4  - приміщення КУ «Агенція місцевого органічного 
розвитку – «АМОР» Баранівської міської ради (надалі –Агенція, - 
загальне керівництво процесом, інформаційний та організаційний  
супровід); 

1.8 Терміни початку і завершення прийому проектів у 2018-2020 роках :3 
травня 2018/2020 – 3 липня   2018/2020 р.;  

1.9  Терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на 
голосування: 18 липня  2018/2020– 14 серпня  2018/2020 р.; 

1.10.Терміни початку і завершення голосування за проекти: 18 серпня  – 
22 вересня   2018/2020 р. (координація  та безпосередньо процес 
голосування у 2018 році  проводиться спільно управлінням 
фінансів,Агенцією, ЦНАПом   та бібліотечними закладами відділу 
культури, сімї, молоді та спорту Баранівської міської ОТГ) ;  

1.11.Термін визначення проектів-переможців: 25 – 30 вересня 2018/2020. 

2. 3атвердити роз’яснення до типів проектів згідно з додатком № 1 до 
цього рішення. 

3. Виконавчому комітету  Баранівської міської ради : 

-  затвердити склад Комісії з питань Бюджету участі з відповідною 
адресою її місцезнаходження у новій редакції; 

- визначити місцезнаходження пунктів супроводу Бюджету участі 
та графік їх роботи. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань планування, бюджету, фінансів та соціально-
економічного розвитку 

 

Секретар ради      О.В.Самчук 


