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Про внесення змін до Положення
про громадський бюджет
(бюджет участі) у м.Бердянськ
Згідно зі ст. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
ст. 25 Статуту територіальної громади міста Бердянська, з метою
удосконалення впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості
до вирішення питань соціально-економічного розвитку міста за рахунок коштів
міського бюджету та розвитку демократичного процесу обговорення громадою
напрямів використання бюджетних коштів, Бердянська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Положення про громадський бюджет (бюджет участі)
у м.Бердянськ, затвердженого рішенням чотирнадцятої сесії Бердянської
міської ради VII скликання від 19.08.2016 №2 (із змінами від 22.06.2017 №58), а
саме:
1.1. Доповнити розділ 1 „Основні терміни, що використовуються в
Положенні” наступними пунктами:
„загальноміські проекти - 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 - ідеї, що планується реалізовувати на території певного
мікрорайону, відвідувачами якого є саме його мешканці”.
1.2. Викласти розділ 2 „Загальні положення” у наступній редакції:
„2.1. Формування бюджету участі проводиться за рахунок коштів
міського бюджету м.Бердянськ.
2.2. Обсяг видатків для реалізації бюджету участі здійснюються за
рахунок доходів бюджету міста Бердянська без урахування міжбюджетних
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трансфертів.
2.3. Загальний обсяг бюджету участі на відповідний бюджетний період
становить 1500,0 тис. грн (один мільйон п’ятсот тисяч гривень 00 коп.) у
загальній сумі видатків бюджету.
2.4. За рахунок коштів бюджету участі можуть реалізовуватись
загальноміські та локальні проекти.
Розподіл бюджету участі становить:
- вартість послуг з надання доступу до управління та користування
електронною системою, супроводження її використання – від 25,0 тис. грн;
- на загальноміські проекти - від 443,0 тис. грн;
- на локальні проекти – до 1032,0 тис. грн, у тому числі по мікрорайонах
(враховуючі чисельність їх мешканців):
Слобідка - Коса – не більш 59,4 тис. грн;
8 Березня
– не більш 71,6 тис. грн;
Військове містечко – не більш 58,0 тис. грн;
Азмол
– не більш 76,4 тис. грн;
Скловолокно
– не більш 147,9 тис. грн;
Колонія – Макорти – не більш 107,9 тис. грн;
Нагірна частина – не більш 120,6 тис. грн;
АКЗ
– не більш 76,4 тис. грн;
РТС
– не більш 74,3 тис. грн;
Ліски
– не більш 62,5 тис. грн;
Центр, 32 округ
– не більш 177,0 тис. грн.
2.5. Інформація про актуальні події та запропоновані проекти у рамках
бюджету участі розміщується на веб-сайті „Громадський проект”.
1.3. У розділі 8 „Визначення переможців” пункт 8.3 викласти в наступній
редакції:
„Кількість проектів-переможців обмежується обсягом бюджетних
асигнувань, передбачених у міському бюджеті на бюджетний рік для
фінансування проектів за рахунок коштів бюджету участі з урахуванням його
розподілу між загальноміськими та локальними проектами, встановленого у
пункті 2.4 Положення.
Якщо за результатами визначення переможців серед загальноміських або
локальних проектів утворився залишок коштів, робоча комісія може прийняти
рішення про його перерозподіл між цими видами проектів, або між
мікрорайонами у межах загального обсягу бюджету участі, встановленого на
відповідний бюджетний період”.
2. Прес-службі міської ради та виконавчого комітету Бердянської міської
ради (Єгорова І.О.) оприлюднити це рішення на офіційному сайті Бердянської
міської ради в 10-денний термін з дня його прийняття.
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3. Дане рішення є невід’ємною частиною рішення чотирнадцятої сесії
Бердянської міської ради VII скликання від 19.08.2016 №2 „Про затвердження
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у м.Бердянськ” (із
змінами).
4. Відповідальність за виконання цього рішення покласти на заступників
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дойнову Ю.В.,
Дєєву О.О., Горячова Г.Г., керуючого справами виконавчого комітету Кочубей
О.С. в межах наданих повноважень.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань планування бюджету, соціально-економічного розвитку,
промисловості та інвестиційної діяльності (Попова І.О.).

Виконувач обов'язків міського голови,
секретар міської ради

О.О. Холод

