ПРАВИЛА УЧАСТІ
1. ХТО МОЖЕ БУТИ АВТОРОМ ПРОЕКТУ?
Автор - член територіальної громади, дієздатний громадянин України віком від 18 років,
який у порядку, визначеним «Положенням про громадський бюджет м. Маріуполя»,
підготував та подав проект для фінансування з громадського бюджету.
2. ПРОЕКТИ З ЯКИМ БЮДЖЕТОМ МОЖУТЬ БУТИ ПОДАНІ?
Ви можете подавати:
- малі проекти вуличного, квартального, районного значення з бюджетом від
20 000,00 грн. до 200 000,00 грн.
- великі проекти міжрайонного, загальноміського з бюджетом від 200 000,01 грн. до
500 000,00 грн.
3. СКІЛЬКИ ГРОШЕЙ ВИДІЛЕНО НА БЮДЖЕТ УЧАСТІ В ЦЬОМУ РОЦІ?
Загальний обсяг видатків, що планується спрямувати на реалізацію проектів в 2020 році
становить до 1,0% від затвердженого розміру бюджету розвитку м. Маріуполя, але не менш
ніж 7 000 000 грн., з яких на малі проекти - 4 200 000 грн. та на великі - 2 800 000 грн.
4. СКІЛЬКИ ГОЛОСІВ ПІДТРИМКИ МЕНІ ПОТРІБНО ЗІБРАТИ ЗА ПРОЕКТ,
ЩОБ ВІН БУВ ПРИЙНЯТИЙ ДО РОЗГЛЯДУ?
Для малих проектів - 25 голосів, для великих - 50 голосів.
5. ЯКІ КРИТЕРІЇ ДО ПРОЕКТІВ?
Проекти мають відповідати наступним критеріям:
1) малі проекти – це проекти вуличного, квартального, районного значення, загальна вартість
реалізації яких становить від 20 000,00 грн. до 200 000,00 грн.
2) великі проекти – це проекти міжрайонного, загальноміського значення, загальна вартість
реалізації яких становить від 200 000,01 грн. до 500 000,00 грн.
3) можливість реалізації проекту протягом одного бюджетного періоду;
2) стосується тільки 1 об’єкту, який належить до комунальної власності або загальноміських
заходів;
3) спрямований на покращення інфраструктури міста;
4) проекти, які включають у собі закупівлю обладнання для комунальних установ, можуть
передбачати проведення внутрішніх ремонтних робіт, якщо вартість цих робіт становить
менше 10% кошторису проекту;
5) в рамках громадського бюджету м. Маріуполя не фінансуються проекти, які суперечать
чинному законодавству України; напрямкам діяльності, визначеним міськими
комплексними, цільовими та галузевими програмами; передбачають виключно розробку
проектної документації; реалізація яких передбачає залучення додаткової штатної
чисельності до штату бюджетної установи та постійного її утримання за рахунок коштів
міського бюджету; носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів (кроків)
завдання в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів); мають бути
реалізовані на території поза межами компетенції міської ради, суперечать діючим
програмам міста або дублюють заплановані заходи розпорядників бюджетних коштів, які
передбачені цими програмами протягом двох років від дати подання проекту.
6. ЯКИМ ЧИНОМ МОЖЛИВО ПІДТРИМАТИ АБО ПРОГОЛОСУВАТИ ЗА
ПРОЕКТ?
Ви можете проголосувати:

- з комп'ютера, реєструючись за допомогою банківських карток вашого банку - обравши
метод Privat BankID або ЕЦП - обравши метод Privat BankID;
- у Центрах надання адміністративних послуг (необхідно заповнити паперовий бланк).
7. ЗА СКІЛЬКИ ПРОЕКТІВ МОЖЕ ПРОГОЛОСУВАТИ ЛЮДИНА?
За один малий проект та за один великий у кожному році.
8. ЯКА МАКСИМАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ?
Проект має бути реалізований не більше ніж за 12 місяців: з 1 січня по 31 грудня 2020 р.
9. ЯКІ ТЕРМІНИ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ ПРИЙОМУ ПРОЕКТІВ?
1 травня – 30 червня 2019 р.
10. ЯКІ ТЕРМІНИ ЕКСПЕРТИЗИ І ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТІВ?
1 липня – 19 вересня 2019 р.
11. ЯКІ ТЕРМІНИ ПОЧАТКУ І ЗАВЕРШЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТИ?
1 жовтня – 21 жовтня 2019 р.
12. ЯКІ ТЕРМІНИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ?
22 жовтня – 06 листопада 2019 р.
Детальніше про те, як працює:

BankID: https://bankid.org.ua/

ЕЦП: https://acsk.privatbank.ua/

