
 

У К Р А Ї Н А 

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

ГНІЗИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Жидачівського району     Львівської області 

ХХХVIII (позачергова) сесія  VІІ-го демократичного скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від  7  жовтня 2019 року  № 3 

 
Про затвердження Положення 

про громадський бюджет (бюджет 

участі) Гніздичівської ОТГ 

           З метою розвитку демократичного суспільства, удосконалення діалогу між владою і 

територіальною громадою, впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до 

розподілу коштів бюджету Гніздичівської селищної ради, вирішення соціально значущих питань, 

впровадження кращих європейських практик партиципаторного бюджетування, керуючись стт.. 

З, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гніздичівська селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Гніздичівської ОТГ (далі – 

Положення), що додається з Додатками; 

2. Затвердити параметри Громадського бюджету (бюджет участі) Гніздичівської ОТГ: 

 

 загальний обсяг видатків на плановий рік, що планується спрямувати на реалізацію 

проектів – до 105 тис.грн; 

 кількість підписів, що мають бути зібрані для подання проекту автором – не менше 10 

осіб – членів територіальної громади Гніздичівської ОТГ (крім автора), що засвідчується 

відповідними підписами; 

 

 максимальна тривалість реалізації проекту: 

 

1). проекти, які перемогли в голосуванні в поточному році, фінансуватимуться в рамках 

Громадського бюджету Гніздичівської ОТГ після прийняття селищною радою рішення 

про бюджет ОТГ на наступний бюджетний рік; 

 

 максимальна вартість одного проекту - до 20 тис. грн.. ¾ загальної вартості проекту 

оплачується з коштів Громадського бюджету, ¼ вартості – фінансовий та/або не 

фінансовий внесок автора проекту; 

 кількість пунктів супроводу Громадського Бюджету та їх територіальний поділ – 5 

пунктів: 

- приміщення КЗ "Бібліотека - інформаційний центр інтелектуального та творчого 

розвитку Гніздичівської селищної ради" - адреса: смт.Гніздичів, вул.Грушевського, 

186; 

- приміщення філії бібліотеки в с.Руда -  адреса: с.Руда, вул.Центральна, 27; 



- приміщення філії бібліотеки в с.Лівчиці  - адреса: с.Лівчиці, вул.. Т.Шевченка, 84; 

- приміщення Покрівецької ЗОШ І-ІІ ст… - адреса: с.Покрівці, вул. І.Франка, 96; 

- приміщення колишньої школи в с.Ганнівці – адреса с.Ганнівці, вул. І.Франка,28. 

 

 терміни початку і завершення прийому проектів – 11.10 – 4.11 (протягом 25 днів, 

починаючи з дати оприлюднення початку Громадського бюджету); 

 

 терміни завершення оцінки поданих проектів та виставлення їх на голосування - протягом 

10 днів, починаючи з останнього дня, визначеного для прийняття проектних пропозицій ( 

4.11. - 13.11.); 

 терміни початку і завершення голосування за проекти. Початок голосування - не пізніше 

5-ти робочих днів після оприлюднення допущених для участі у голосуванні проектів на 

офіційному сайті Гніздичівської селищної ради. Голосування триває протягом 10 робочих 

днів (18.11. – 29.11.); 

 термін визначення проектів-переможців - не пізніше 5 робочих днів після завершення 

голосування шляхом підрахунку голосів та перевірки правильності голосування (09.12). 

 

3. Створити Координаційну раду - постійно діючий консультативно-дорадчий орган, члени 

якого, в межах чинного законодавства України, координують виконання основних заходів 

щодо впровадження та функціонування Громадського бюджету (бюджету участі) 

Гніздичівської ОТГ у складі: 

 

- Балабуєва Марія Ігорівна – директор Покрівецької ЗОШ І-ІІ ст…, член виконкому 

Гніздичівської селищної ради; 

- Мельник Наталія Ярославівна – начальник відділу фінансів та соціального захисту 

Гніздичівської селищної ради; 

- Витак Оксана Володимирівна – староста с.Лівчиць; 

- Грима Ольга Романівна – начальник відділу ЦНАП Гніздичівської селищної ради; 

- Драган Оксана Андріївна – голова ГО «Арт розвиток Гніздичівської громади»; 

- Басник Леся Ярославівна – голова правління ГО «Оберіг Гніздичева»; 

- Романів Оксана Мирославівна – заступник голови правління «Оберіг Гніздичева»; 

- Крехтяк Андрій Васильович – голова ГО СОК «Кохавина», депутат Гніздичівської 

селищної ради;  

- Лабай Ірина Ігорівна – депутат Гніздичівської селищної ради; 

- Драган Мирон Васильович – депутат Гніздичівської селищної ради; 

- Тхір Оксана Василівна - депутат Гніздичівської селищної ради; 

- Байтало Мар’яна Василівна - депутат Гніздичівської селищної ради. 

 

4. Відділу фінансів та соціального захисту виконкому Гніздичівської селищної ради 

передбачити в бюджеті на 2020 рік Гніздичівської селищної ради кошти на реалізацію заходів 

Положення на загальну суму 105 тис.грн. 

5. Контроль на виконанням даного рішення покладається на голів постійних депутатських 

комісій Гніздичівської селищної ради, заступника селищного голови, начальників відділів. 

 

Селищний голова                                                                                І.І.Оліяр 

 

 

 

Вик.: Лабай І.І. 


