
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

ХVІІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІ Ш Е ННЯ  
 

від 26 вересня 2019 року         № 1450 

 

Про затвердження параметрів громадського 

бюджету Бережанської міської ради на 2020 рік 

 

 

З метою активізації місцевих ініціатив жителів міста, на виконання 

рішення сесії міської ради від 29 листопада 2018 року № 1134 «Про 

затвердження міської цільової програми «Громадський бюджет Бережанської 

міської ради на 2019 рік»» та рішення сесії міської ради від 29 листопада 2019 

року №1133 «Про затвердження Положення про громадський бюджет 

(бюджет участі) Бережанської міської ради», керуючись ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань бюджету, фінансів, економічного 

розвитку та підприємництва, Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити наступні параметри громадського бюджету на 2020 рік: 

- загальний обсяг видатків на поточний рік, що планується спрямувати 

на реалізацію проектів: 600 000 грн.; 

- кількість підписів, що мають бути зібрані автором: 

- для подачі великого проекту: 100 осіб (крім автора проекту);  

- для подачі малого – 50 осіб (крім автора проекту); 

- максимальна тривалість реалізації проекту: з 02 січня по 31 грудня 

2020 р.; 

- бюджет одного малого проекту: від 20 000 – до 100 000 грн.; 

- бюджет одного великого проекту: від 100 000 – до 200 000 грн.; 

- мінімально можливий вік автора: 16 років; 

- кожен автор проекту може подати один малий та один великий проект 

на один календарний рік; 

- кожен мешканець, який відповідає критеріям, описаним у підпунктах 

1.2.1-1.2.5 Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 



Бережанської міської ради, під час голосування може віддати один 

голос за малий проект та один голос за великий проект у кожному 

році; 

- проектні пропозиції повинні бути спрямовані на: 

1) покращення інфраструктури громади ; 

2) благоустрій територій, зон відпочинку; 

3) покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості 

людей з інвалідністю, сімей, які опинились у важких життєвих 

обставинах, одиноких матерів, літніх людей, внутрішньо 

переміщених осіб; 

4) впровадження альтернативних джерел енергії; 

5) організацію дозвілля; 

6) покращення екологічної ситуації у громаді; 

7) збереження та відновлення історично-культурної спадщини 

громади, розвиток туризму; 

8) поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, 

естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, 

культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних 

інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста. 

- терміни початку і завершення прийому проектів: 15 жовтня – 01 

листопада 2019 р.; 

- терміни оцінки Комісії поданих проектів та виставлення їх на 

голосування: 04 листопада – 15 листопада 2019 р.; 

- терміни початку і завершення голосування за проекти: 18 листопада – 

29 листопада 2019 р.; 

- термін визначення проектів-переможців: 02 грудня – 12 грудня 2019 

року. 

2 Основною вимогою відповідності проектів громадського бюджету 

визначити загальнодоступність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Адамовича П.П. 

 

 

Міський голова       Володимир МУЗИЧКА 


