УКРАЇНА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
ЕНЕРГОДАРСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28.05.2020

№148-р

Про
затвердження
етапів
впровадження громадського
бюджету у місті Енергодарі на
2020 рік
На виконання рішення Енергодарської міської ради від 16.05.2019 №9
«Про внесення змін до рішення міської ради від 12.04.2018 №34 «Про
запровадження громадського бюджету у місті Енергодарі», розпорядження
міського голови від 25.04.2018 №152-р «Про Координаційну раду з питань
громадського бюджету у місті Енергодарі», керуючись п.20 ч.4 ст.42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
1. Затвердити етапи впровадження громадського бюджету у місті
Енергодарі на 2020 рік згідно з додатком.
2. Головних розпорядників коштів міського бюджету забезпечити
реалізацію проєктів – переможців у 2021 році.
3. Відділ інформації та зв’язків з громадськістю апарату міської ради та її
виконавчого комітету (Громатюк Ю.В.) дане розпорядження розмістити у
засобах масової інформації.
4. Фінансове управління Енергодарської міської ради (Денисенко О.В.)
проінформувати міського голову
про виконання етапів впровадження
громадського бюджету у місті Енергодарі на 2020 рік до 15.01.2021.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого
заступника міського голови.

Виконувач обов'язків
міського голови

Ігор КУРДЯ

2

Додаток
до розпорядження
міського голови
28.05.2020 №148-р
ЕТАПИ
впровадження громадського бюджету у місті Енергодарі
на 2020 рік
№
п/п

Зміст заходів

Відповідальний виконавець

Термін
виконання

1

2

3

4

1.

2.

3.

Етап І. Промоційна та інформаційні кампанії
Промоційна кампанія щодо Координаційна рада з
ознайомлення жителів міста з питань
громадського
основними
положеннями, бюджету
принципами
громадського Фінансове управління
бюджету у місті Енергодарі та міської ради
можливостями,
які Відділ інформації та
реалізовуватимуться завдяки зв’язків з громадськістю
його механізму, а також апарату міської ради та
заохочення
до
подання її виконавчого комітету
проєктів
Громадська організація
«Агенція
місцевого
розвитку
міста
Енергодар» (за згодою)
Інформаційна кампанія щодо Координаційна рада з
ознайомлення мешканців з питань
громадського
етапами
та
строками бюджету
проведення заходів, перебігом Фінансове управління
подій,
поданими
та міської ради
допущеними до голосування Відділ інформації та
проєктами,
результатами зв’язків з громадськістю
голосування, станом реалізації апарату міської ради та
проєктів – переможців тощо
її виконавчого комітету
Громадська організація
«Агенція
місцевого
розвитку
міста
Енергодар» (за згодою)
Проведення
промоційно- Громадська організація
інформаційного
заходу
з «Агенція
місцевого
написання проєктів
розвитку
міста
Енергодар» (за згодою)
Фінансове управління

Постійно

Постійно

01.06.202030.06.2020

3

Продовження додатка
1

4.

5.

6.

7.

2

3

міської ради
Відділ інформації та
зв’язків з громадськістю
апарату міської ради та
її виконавчого комітету
Проведення
«Ярмарки Громадська організація
проєктів»
«Агенція
місцевого
розвитку
міста
Енергодар» (за згодою)
Відділ інформації та
зв’язків з громадськістю
апарату міської ради та
її виконавчого комітету
Етап ІІ. Подання проєктів
Подання проєктів:
Автори проєктів
- електронною поштою на
електронну
адресу:
energy@en.gov.ua
на
ІТ
платформі
«Громадський
проект»
energy.pb.org.ua
- у паперовому вигляді за
адресою:
м.Енергодар,
вул.Курчатова, 11, фінансове
управління
Енергодарської
міської ради
Прийняття
проєктів
за Фінансове управління
реєстраційною
карткою міської ради
(додаток додається)
Етап ІІІ. Оцінка та аналіз проєктів
Формальна перевірка повноти Фінансове управління
та правильності заповнення міської ради
бланку форми проєкту та
передача копії проєкту до
виконавчих
органів
Енергодарської міської ради,
до
повноважень
яких
відноситься
реалізація
проєкту. У разі якщо проєкт є
неповний або заповнений з
помилками, уповноважений

4

21.08.202031.08.2020

01.06.202030.06.2020

01.06.202030.06.2020

01.07.202010.07.2020

4

Продовження додатка
1

2

орган ради повідомляє про це
автора проєкту, який вносить
корективи. У іншому випадку
пропозиція відхиляється
8. Здійснення аналізу поданих
проєктів щодо можливості їх
реалізації.
За
підсумками
аналізу складаються картки
аналізу
проєкту,
які
передаються до фінансового
управління міської ради
9. Формування
реєстрів
позитивно
та
негативно
оцінених проєктів та передача
реєстрів з доданими до них
проєктами
Координаційній
раді з питань громадського
бюджету
10. Розміщення на офіційному
сайті Енергодарської міської
ради в розділі «Громадський
бюджет» та на ІТ платформі
«Громадський проект» карток
аналізу проектів
11. Затвердження
реєстрів
позитивно
та
негативно
оцінених проєктів
12. Розміщення на офіційному
сайті Енергодарської міської
ради у розділі «Громадський
бюджет» та на ІТ платформі
«Громадський проект»:
затверджених
реєстрів
позитивно
та
негативно
оцінених проєктів;
- переліку проєктів, які
допускаються до голосування

3

4

Головні розпорядники
коштів
міського
бюджету

13.07.202007.08.2020

Фінансове управління
міської ради

10.08.202012.08.2020

Фінансове управління
міської ради

10.08.202012.08.2020

Координаційна рада з
питань
громадського
бюджету
Фінансове управління
міської ради

13.08.202027.08.2020

Етап ІV. Голосування та підрахунок результатів
13. Розміщення на офіційному Фінансове управління
сайті Енергодарської міської
міської ради

28.08.2020

28.08.2020

5

Продовження додатка
1

14.

15.

16.

17.

18.

2

3

4

ради у розділі «Громадський
бюджет», на ІТ платформі
«Громадський проект» та у
ЗМІ
оголошення
про
голосування та перелік пунктів
для голосування
Визначення
громадської Жителі
міста
думки:
Енергодара
- заповнюється електронна
версія бланку для голосування
на
офіційному
сайті
Енергодарської міської ради
або на інших web-ресурсах
Затвердження
підсумків Координаційна рада з
голосування
та
переліку питань
громадського
проєктів-переможців
бюджету
Публікування інформації про Фінансове управління
проєкти-переможці на сайті міської ради
Енергодарської міської ради у
розділі
«Громадський
бюджет», на ІТ платформі
«Громадський проект» та у
ЗМІ
Етап V. Реалізація проєктів-переможців
Обов’язкове включення до Головні розпорядники
бюджетних
запитів
на коштів
міського
відповідний бюджетний період бюджету
обсягів коштів, необхідних на
реалізацію
проєктівпереможців
Включення
бюджетного Фінансове управління
запиту,
із
проєктом- міської ради
переможцем,
до
проєкту
міського бюджету на 2021 рік

Перший заступник
міського голови

01.09.202015.09.2020

до
29.09.2020
02.10.2020

до
12.10.2020

до
25.12.2020

Ігор КУРДЯ

6

Додаток
до п.6 додатка
«Етапи впровадження
громадського бюджету у місті
Енергодарі на 2020 рік»

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОЄКТУ

Дата
реєстрації

Автор проєкту

Адреса, телефон для
зв’язку

Назва проєкту

1

2

3

4

_____________
(підпис)

______________________
(ініціали, прізвище)

