
ОХТИРСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ  СКЛИКАННЯ

ДВАДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ

Р І Ш Е Н Н Я
23.03.2017                                       м. Охтирка                                        № 664-МР

Про затвердження параметрів Бюджету  участі  міста Охтирки на 2018 рік  
та прогнозних обсягів Бюджету  участі  на 2019 – 2020 роки

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве
самоврядування  в  Україні»,  рішення  Охтирської  міської  ради  від  22.12.2016
№559-МР  «Про  затвердження  Положення  про  бюджетування  за  участі
громадськості (Бюджет участі) міста Охтирки», керуючись частиною 1 статті 59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  Охтирська міська рада
вирішила: 

1. Затвердити наступні параметри Бюджету участі на 2018 рік:
1.1.  Загальний  обсяг  видатків  на  бюджетний  рік,  що  планується

спрямувати на реалізацію проектів:  2000,0 тис. грн.,  але  не  більше 10 % від
бюджету  розвитку,  затвердженого  рішенням  Охтирської  міської  ради  від
22.12.2016 № 596-МР «Про бюджет міста на 2017 рік». 
Обсяг громадського бюджету становить  для  великих проектів - 1200,0 тис.
грн.,  малих проектів – 800,0 тис. грн. 

1.2.  Кількість  підписів,  що  мають  бути  зібрані  для  подачі  проекту
автором: 25 осіб для малих проектів (крім підпису автора проекту), 50 осіб для
великих проектів (крім підпису автора проекту).

1.3.  Максимальна  тривалість  реалізації  проекту: з  1  січня по 31 грудня
2018 року.

1.4.  Максимальна  вартість  одного  проекту:  проекти  великі  –  вартість
реалізації  від  200 000,00 грн. до 400 000,00 грн.; проекти малі – до 200 000,00
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, пожежної охорони, тощо));

-  велоінфраструктура  (облаштування  велосипедних  доріжок,
паркувальних місць та пунктів прокату велосипедів);

- дорожнє господарство (створення та ремонт доріг, розвиток пішохідної
інфраструктури,   облаштування паркувальних місць для автомобілів);

- енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження);
- засоби масової інформації (створення та  розвиток ЗМІ на рівні міста); 
-  комунальне  господарство  (облаштування  та  озеленення  територій,

облаштування  дитячих  майданчиків,  вуличне  освітлення,  поводження  з
відходами, поліпшення якості питної води); 



-  культура  та  туризм  (створення  та  розвиток  закладів  культурного
напряму,  організація  культурного  дозвілля  (фестивалі,  вистави,  концерти,
конкурси,  ярмарки,  виставки  тощо),  реставрація  архітектурних  пам'яток,
проекти  сфери  розвитку міського туризму та туристичної інфраструктури);

-  навколишнє  середовище  (запобігання  та  ліквідація  забруднення
навколишнього  середовища,  охорона  природних  ресурсів,  організація
безпритульних тварин, включаючи чіпування, створення та розвиток притулків,
регулювання їх чисельності, вигул свійських тварин);

-  освіта  (розвиток  установ  позашкільної,  шкільної  та  вищої  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,  направлених   на  ранню  діагностику  та  профілактику
захворювань, пропагування здорового способу життя); 

-  соціальний  захист   (розвиток  закладів  та  заходи  соціального
спрямування, включаючи заходи з реабілітації  інвалідів, захист інвалідів, сиріт,
непрацездатних  осіб,  пенсіонерів, багатодітних  сімей,  забезпечення  вільного
доступу інвалідів до об’єктів, закладів і заходів міста); 

 - спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму, організація
спортивних  заходів  (змагання,  марафони  тощо),  популяризація  спорту  та
здорового способу життя); 

  -  телекомунікації,  зв’язок  та  інформаційні  технології   (автоматизація
систем  з  надання  послуг  мешканцям  (наприклад,  онлайн  реєстрація  місця
проживання),  інтерактивні  карти,  мобільні  додатки  щодо  міської
інфраструктури, облаштування зон Wi-Fi); 

 - транспорт  (доступ до  громадського транспорту, удосконалення мережі
громадського транспорту, розвиток екологічного громадського транспорту).

1.6. Пункт  супроводу Бюджету участі:  Центр надання адміністративних 
послуг Охтирської міської ради.

1.7. Терміни початку і завершення прийому проектів: 01 червня – 30 
липня  2017 року;

1.8. Терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на 
голосування:  04 вересня – 15 вересня 2017 року;

1.9. Терміни початку і завершення голосування за проекти: 09 жовтня– 23 
жовтня 2017 року.

1.10.   Кожен житель міста може особисто проголосувати за один малий
проект та один великий проект.

1.11. Термін визначення проектів-переможців: 24 – 30  жовтня 2017 року.
2. Затвердити прогнозні обсяги Бюджету участі на 2019 – 2020 роки у 

сумах:
- 2019 рік – 2 000 000,0 грн; 
- 2020 рік – 2 000 000,0 грн.
3.  Виконавчому  комітету  Охтирської  міської  ради   затвердити  склад

Комісії з питань Бюджету участі.



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань  бюджету,  соціально-економічного  розвитку   та  інвестицій
(Теличко В.С.). 

Міський голова                         І.Ю. Алєксєєв        
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