
 

УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ДЕВʼЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

 

 

від 04 вересня 2017 року                                          № 1105 
 

 
 

Про внесення змін до рішення 

Кіровоградської міської ради                       

від 27 червня 2017 року № 985                    

«Про затвердження Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) 

у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки» 

 

 
 

 Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою 

впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу 

коштів міського бюджету міста Кропивницького та розвитку демократичного 

процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, 

Кіровоградська міська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 
 

1. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 27 червня 

2017 року № 985 «Про затвердження Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки», а саме: 

пункт 6 розділу 1. Паспорт Програми реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки викласти у редакції, 

що додається;  

розділ 5. Перелік завдань і заходів Програми реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на 2017-2020 роки викласти  

у редакції, що додається;  

розділ 6. Обсяги та джерела фінансування Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на                

2017-2020 роки викласти у редакції, що додається;  
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абзац 1 розділу 7. Контроль за ходом виконання Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Кропивницькому на                          

2017-2020 роки викласти в наступній редакції:  

«Контроль за виконанням Програми здійснюють Кіровоградська міська 

рада, виконавчий комітет Кіровоградської міської ради,  кординаційна рада з 

питань громадського бюджету (бюджету участі) міста Кропивницького». 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію міської ради з питань бюджету, податків, фінансів, планування та 

соціально-економічного розвитку та заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Грабенка О.В. 

 

 

 

Міський голова                                А. Райкович 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковпак 24 13 26 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської міської   ради  

 04 вересня  2017 року  

№ 1105 

 

  

Зміни до розділу 1. Паспорт  

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у                                  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки  

 

6. 

Загальний обсяг 

фінансових  ресурсів, 

необхідних  для  

реалізації  Програми 

 

2017 рік 2018-2020 роки 

3,0 млн. грн 

Загальний обсяг 

громадського бюджету 

на відповідний 

бюджетний рік 

становить до 1 % від 

доходів загального 

фонду міського 

бюджету міста 

Кропивницького без 

урахування 

міжбюджетних 

трансфертів, але не  

менше 5,0 млн. грн 

 

 

 

Начальник управління  економіки                                                          А.Паливода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської міської   ради  

 04 вересня  2017 року 

№ 1105 

 

Зміни до розділу 5. Перелік завдань і заходів  

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки 

 

Основними завданнями Програми є:  

проведення інформаційної кампанії; 

подання проектів;  

розгляд проектів; 

організація голосування; 

встановлення результатів та визначення переможців; 

реалізація проектів-переможців. 

 

План заходів щодо реалізації завдань 

№ 

з/п 
Зміст заходів Виконавці 

1 2 3 

Завдання 1. Проведення інформаційної кампанії 

1.1 Ознайомлення членів територіальної 

громади з основними положеннями та 

принципами громадського бюджету 

міста Кропивницького з врахуванням 

останніх змін, а також заохочування їх 

до подання проектів 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради   

1.2 Представлення отриманих проектів   Управління економіки 

Кіровоградської міської ради   

1.3 Розповсюдження інформації стосовно 

перебігу та результатів процесу 

реалізації громадського бюджету міста 

Кропивницького 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради   

Завдання 2. Подання проектів 

2.1 Подання проектів за визначеною 

Положенням про громадський бюджет 

(бюджет участі) міста Кропивницького 

формою за адресою: 25006,                          

м. Кропивницький, вул. Велика 

Перспективна, 41, кімн. 130, в 

електронному вигляді на                                    

е-mail:zvern@krmr.gov.ua  

 Автор проекту  

2.2 Створення реєстру отриманих проектів, 

їх сканування, оприлюднення на веб-

сайті Кіровоградської міської ради  

Управління економіки  

Кіровоградської міської ради  

mailto:zvern@krmr.gov.ua
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1 2 3 

Завдання 3. Розгляд пропозицій 

3.1 Перевірка повноти та правильності 

заповнення бланка – заявки проекту  

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради  

3.2 Розміщення відсканованих проектів 

(за винятком інформації про 

персональні дані) на сайті 

Кіровоградської міської ради  

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради  

3.3 Передача відсканованих проектів  

виконавчим органам Кіровоградської 

міської ради, до повноважень яких 

відноситься реалізація проектів  

 Управління економіки 

Кіровоградської міської ради  

3.4 Заповнення бланка аналізу проекту, 

реалізація якого відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського 

бюджету міста Кропивницького  

 Виконавчі органи 

Кіровоградської міської ради 

3.5 Оприлюднення переліків проектів, які  

отримали негативну чи позитивну 

оцінки 

 Управління економіки 

Кіровоградської міської ради 

3.6 Остаточне визначення проектів, які 

допускаються до голосування 

Координаційна рада з питань 

громадського бюджету (бюджету 

участі)  міста Кропивницького 

Завдання 4. Організація голосування 

4.1 Голосування проводиться: 

через електронну систему «Єдина 

система громадських ініціатив» 

шляхом проходження реєстрації 

через систему BankID; 

 у Центрі надання адміністративних 

послуг міста Кропивницького 

шляхом заповнення бланка                   

для голосування (вул. Велика 

Перспективна, 41) 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради  

4.2 

 

Замовлення поліграфічних послуг, 

рекламних послуг, послуг дизайну 

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради  

Завдання 5. Встановлення результатів та визначення переможців 

5.1 Підрахунок голосів, поданих у 

електронному вигляді, та підрахунок 

голосів у бюлетенях, відданих за 

кожний окремо виставлений на 

голосування проект 

Координаційна рада з питань 

громадського бюджету (бюджету 

участі)  міста Кропивницького  
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5.2 Формування та затвердження 

рейтингу проектів, а також  

визначення переліку проектів, 

рекомендованих до фінансування за 

кошти громадського бюджету                       

міста Кропивницького 

Координаційна рада з питань 

громадського бюджету 

(бюджету участі)                                     

міста Кропивницького 

Завдання 6. Реалізація проектів-переможців 

6.1  Виконання проектів - переможців  Головні розпорядники 

бюджетних коштів, комунальні 

підприємства, установи та 

організації  

6.2 Підготовка звітів про виконані 

роботи, надані послуги, фото 

виконаного об’єкта  

 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів, комунальні 

підприємства, установи та 

організації  

6.3 Розміщення узагальненого звіту на 

офіційному сайті Кіровоградської 

міської ради  

Управління економіки 

Кіровоградської міської ради  

 

 

 

 

Начальник управління  економіки                                                          А.Паливода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення Кіровоградської міської   ради  

 04 вересня  2017 року   

№ 1105 

 

 

 

Зміни до розділу 6. Обсяги та джерела фінансування  

Програми реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у  

м. Кропивницькому на 2017-2020 роки 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.  

         тис. грн 

 

№ 

  

Напрями 

використання коштів 

Джерела 

фінансу- 

вання  

2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік 

1  Реалізація проектів  

громадських ініціатив  

міський 

бюджет 

2940,8 Обсяг громадського 

бюджету на відповідний 

бюджетний рік становить до 

1 % від доходів загального 

фонду міського бюджету 

міста без урахування 

міжбюджетних трансфертів, 

але не менше                              

5,0 млн.грн  

2 

  
Інформаційна кампанія 

та організація етапів 

громадського бюджету  

інші 

джерела 

60,0* 

В межах бюджетних  

призначень міський 

бюджет 

59,2 

 

* - кошти на інформаційну кампанію та організацію етапів першого конкурсу 

проектів громадського бюджету, реалізація яких здійснюється у 2017 році, 

надані Фундацією українсько-польської співпраці ПАУСІ.  

 

 

 

 

 

Начальник управління  економіки                                                        А.Паливода 


