
У К Р А Ї Н А
ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

28.03.2019 № 11

Про затвердження переліку проектів - переможців та внесення змін до параметрів 
громадського бюджету (бюджету участі) відповідно до рішення Оріхівської міської ради від 
27.09.2018 № 3 «Про затвердження Програми реалізації громадського бюджету (бюджету 
участі, партиципаторного бюджету) Оріхівської об’єднаної територіальної громади на 2018- 
2023 роки»

Керуючись п.п. 2, п.п. 22 п.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», п.21 ст. 91 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення Оріхівської 
міської ради від 27.09.2018 № 3 «Про затвердження Програми реалізації громадського 
бюджету (бюджету участі, партиципаторного бюджету) Оріхівської об’єднаної 
територіальної громади на 2018-2023 роки», протоколу засідання комісії з питань Бюджету 
участі від 16.11.2018 та враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва та регуляторної 
політики, Оріхівська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити перелік проектів-переможців відповідно до розділу 10 Положення про 
громадський бюджет (бюджет участі, партиципаторний бюджет) на території Оріхівської 
об’єднаної територіальної громади (додаток 1).
2. Головним розпорядникам коштів забезпечити реалізацію проектів-переможців відповідно 
до Плану заходів щодо реалізації завдань Програми реалізації громадського бюджету 
(бюджету участі, партиципаторного бюджету) Оріхівської об’єднаної територіальної 
громади на 2018-2023 роки.
2. Внести зміни до додатку № 2 - Параметри громадського бюджету (бюджету участі) 
Оріхівської об’єднаної територіальної громади на 2018-2023 роки, затвердженого рішенням 
сесії Оріхівської міської ради від 20.02.2019 № 26 та викласти в новій редакції (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з 
питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, підприємництва та 
регуляторної політики.

С. ГЕРАСИМЕНКО



Додаток 1 
до рішення сесії 
Оріхівської міської ради 
від 28.03.2019 №11

ПЕРЕЛІК
проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) на території Оріхівської

об’єднаної територіальної громади

Назва проекту
Тип проекту 
(великий або 

малий)

Бюджет 
проекту 

(тис. грн.)

Розпорядник коштів 
( який буде 

реалізовувати проект)

«Безпека та комфорт дорожнього руху» великий 200,0 КП «Благоустрій»
«Оптимізація дитячого майданчика 
Оріхівленд (безпека і всебічний розвиток)» малий 50,0 КП «Благоустрій»

А. ЛЕПЕТЧЕНКО



Додаток 2 
до рішення сесії 
Оріхівської міської ради 
від 28.03.2019 № Ц

Параметри
громадського бюджету (бюджету участі)

Оріхівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та 
прогнозних обсягів на 2020 -  2023 роки

1. Загальний обсяг видатків, що планується спрямувати у 2019 році на реалізацію 
проектів: 250,0 тис. грн.

2. Прогнозні обсяги Бюджету участі на 2020 -  2023 роки:
2020 рік -  до 250,0 тис. грн.;
2021 рік -  до 250,0 тис. грн.;
2022 рік -  до 250,0 тис. грн.;
2023 рік -  до 250,0 тис. грн.

3. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проекту автором: 15 осіб (крім 
автора проекту).

4. Максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 31 грудня відповідного
року.

5. Мінімально можливий вік автора: 16 років.
6. Максимальна вартість проекту -  200,0 тис. грн., мінімальна вартість проекту -  50,0 

тис. грн.
7. Типи проектів:
□  Безпека та громадський порядок;
□  Велоінфраструктура;
□  Енергозбереження;
□  Комунальне господарство;
□  Культура та туризм;
□  Навколишнє середовище;
□  Соціальний захист;
□  Спорт;
□  Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології;
□  Транспорт
8. Терміни початку і завершення прийому проектів: з 01 березня до 15 квітня, у 2018 

році - до 29 жовтня.
9. Терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування: до 24 

червня, у 2018 році до 8 листопада.
10. Терміни початку і завершення голосування за проекти: з 01 липня по 15 липня, у 

2018 році по 15 листопада.
11. Термін визначення проектів-переможців: до 20 липня, у 2018 році до 17 листопада.

А. ЛЕПЕТЧЕНКО


