
 

 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Сорок друга сесія сьомого скликання) 

 
РІШЕННЯ 

 
19 лютого 2019 
 

Про затвердження параметрів  
Бюджету участі міста Горішні Плавні 
на 2020 рік та прогнозних обсягів  
на 2021-2022 роки 

 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

рішення 27 сесії сьомого скликання Горішньоплавнівської  міської ради 

Полтавської області від 19.09.2017 р. "Про затвердження Положення про 

запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) міста 

Горішні Плавні", а також враховуючи пропозиції постійної комісії з питань 

економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності та 

здійснення регуляторної політики (протокол №50 від 12.02.2019), 

Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області                                     

В И Р І Ш И Л А: 
1. Затвердити наступні параметри Бюджету участі на 2020 рік: 

1.1. загальний обсяг видатків, що планується спрямувати на 

реалізацію проектів: 1000 000,00 грн; 

  1.2. кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проекту 

автором:  

   - 15 підписів (крім автора проекту) для малого проекту; 

- 30 підписів (крім автора проекту) для великого проекту; 

1.3. максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 

31 грудня 2020 р.; 

1.4. максимальна вартість одного проекту: 

- малий проект - до 250 000 грн; 

- великий проект - від 250 000 грн до 500 000 грн. 

  1.5. Типи проектів: 

-Безпека та громадський порядок (Заходи, спрямовані на 

посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої 

власності, наприклад, запровадження системи відеоспостереження,  

тощо.) 
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-Велоінфраструктура (Облаштування велосипедних 

доріжок, паркувальних місць для велосипедів.)  

-Дорожнє господарство (Створення та ремонт доріг. 

Розвиток пішохідної інфраструктури. Облаштування паркувальних 

місць для автомобілів.) 

-Енергозбереження  

(Заходи, спрямовані на енергозбереження.) 

-Комунальне господарство (Облаштування та озеленення 

територій. Вуличне освітлення.  Поліпшення якості питної води.) 

-Публічний, громадський простір (Облаштування 

комфортних та цікавих місць для відпочинку у громадському 

просторі: на площах, вулицях, у парках, пішохідних алеях, у 

скверах, набережних, майданчиках та усіх інших відкритих міських 

просторах, які городяни використовують для прогулянок, 

відпочинку, зустрічей та спілкування.) 

-Культура та туризм (Створення та розвиток закладів 

культурного напряму. Організація культурного дозвілля (фестивалі, 

вистави концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо). Реставрація 

архітектурних пам'яток. Проекти в області розвитку міського 

туризму та туристичної інфраструктури.) 

-Навколишнє середовище (Запобігання та ліквідація 

забруднення навколишнього середовища. Охорона природних 

ресурсів.)  

-Освіта (Розвиток установ позашкільної та шкільної освіти. 

Організація просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів.) 

-Охорона здоров'я (Розвиток медичної інфраструктури, 

покращення доступу до медичних установ та доступності 

отримання медичних послуг. Організація заходів, спрямованих  на 

ранню діагностику та профілактику захворювань. Пропагування 

здорового способу життя.)  

-Соціальний захист (Розвиток закладів та заходи соціального 

спрямування, включаючи заходи з реабілітації  осіб з інвалідністю. 

Захист осіб з інвалідністю, сиріт, непрацездатних осіб, 

пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу 

осіб з інвалідністю до об’єктів, закладів і заходів міста.)  

-Спорт (Розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму. 

Організація спортивних заходів (змагання, тощо). Популяризація 

спорту та здорового способу життя.)  
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1.6. Пункт супроводу Бюджету участі знаходиться в приміщенні 

виконкому Горішньоплавнівської міськради Полтавської області за 

адресою:  вул. Миру,  буд.24 каб.200. 

1.7. Відповідальний  структурний підрозділ - відділ захисту прав 

споживачів та розвитку споживчого ринку департаменту економічного 

розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області. 

1.8.Терміни початку та завершення прийому проектів:  108 

календарних днів,   з 15 березня по30 червня 2019р. 

1.9.Терміни розгляду проектів, їх доопрацювання, оцінки Комісією 

з питань Бюджету участі поданих проектів та виставлення їх на 

голосування:   62 календарних дні, з 01 липня по 31 серпня 2019р. 

1.10. Терміни початку і завершення голосування за проекти: 30 

календарних днів, з 01 вересня по 30 вересня  2019р. 

1.11. Термін визначення проектів-переможців Комісією з питань 

Бюджету участі:   15 календарних днів, з 01 жовтня по 15 жовтня 2019р. 

 

2. Затвердити прогнозні обсяги Бюджету участі на 2021 – 2022 роки у 

сумах: 

-2021рік – 1 000 000,00 грн; 

-2022рік – 1 000 000,00 грн. 

 

 

 

 

Міський голова                  (підписано) 

                                     

 

              Д.Г.Биков 
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