Параметри програми Бюджету участі м Бердянськ, 2019 рік
1.Проекти з яким бюджетом можуть бути подані?
Ви можете подавати загальноміські або локальні проекти.
Загальноміські проекти - це ідеї, що планується реалізовувати у місцях
загального користування загальноміського масштабу, у локаціях, що
вирізняються певною ексклюзивністю по відношенню до інших територій,
відвідувачами яких традиційно є мешканці всього міста, незалежно від місця
проживання (наприклад, центр міста, зелені зони відпочинку, історичні місця
тощо).
Локальні проекти - це ідеї, що планується реалізовувати на території
певного мікрорайону, відвідувачами якого є саме його мешканці.
2. Скільки грошей виділено на бюджет участі на 2020 рік?
Загальний обсяг видатків на 2020 рік, що планується спрямувати на
реалізацію громадських проектів, становить 1500,0 тис. грн.
3. Як обсяг бюджету участі розподілено між загальноміськими та локальними
проектами?
 Загальноміські проекти - обсяг фінансування 440,0 тис. грн.
 Локальні проекти
- обсяг фінансування 1030,0 тис. грн, у т. ч. по
мікрорайонах (враховуючи чисельність їх мешканців):
Слобідка - Коса
– не більш 55,4 тис. грн;
8 Березня
– не більш 67,6 тис. грн;
Військове містечко – не більш 54,0 тис. грн;
Азмол
– не більш 72,3 тис. грн;
Скловолокно
– не більш 143,8 тис. грн;
Колонія – Макорти – не більш 103,8 тис. грн;
Нагірна частина
– не більш 116,5 тис. грн;
АКЗ
– не більш 72,3 тис. грн;
РТС
– не більш 70,2 тис. грн;
Ліски
– не більш 58,5 тис. грн;
32 округ
– не більш 57,6 тис. грн;
Центр
– не більш 158,0 тис. грн.
4. Скільки підписів потрібно зібрати за проект, щоб він був прийнятий?
Проект має бути підтриманий не менш як 30 членами територіальної
громади (крім автора проекту).
5. За скільки проектів може проголосувати людина?
Одна особа може проголосувати не більше, ніж за п’ять проектів.
6. Яка максимальна тривалість реалізації проекту?
Проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року: з 01
січня по 31 грудня 2020 року.
7. Хто може бути автором проекту?

Автор проекту – фізична або юридична особа, ініціативна група, громадська
організація міста, що здійснюють свою діяльність на території міста; дієздатні
громадяни України (іноземці та особи без громадянства, які мають дозвіл на
постійне проживання на території України), яким на момент подання проектів або
голосування виповнилось 16 років, які зареєстровані та проживають на території
міста Бердянська (або мають довідку про місце роботи, навчання, служби чи інші
документи, що підтверджують їх проживання у м.Бердянськ).
8. Які терміни початку та завершення прийому проектів?
15 квітня – 14 травня 2019 року
9. Які терміни оцінки відповідними структурними підрозділами виконкому
та робочою комісією поданих проектів та виставлення їх на голосування:
15 травня – 28 липня 2019 року
10. Які терміни початку та завершення голосування за проекти:
29 липня - 12 серпня 2019 року
11. Які терміни
опублікування:
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13 серпня – 27 серпня 2019 року
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