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ÏÎËÎÆÅÍÍß
ïðî ãðîìàäñüêèé áþäæåò Áîðèñëàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè 
Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé áþäæåò Áîðèñëàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè (íàäàë³ - Ïîëîæåííÿ) âèçíà÷àº îñíîâí³ çàñàäè ïðîöåñó âçàºìîä³¿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ìåøêàíö³â Áîðèñëàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè (íàäàë³ -  Áîðèñëàâñüêà ÌÒÃ) ùîäî âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ ìåõàí³çì³â çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ðîçïîä³ëó êîøò³â áþäæåòó ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
Öå Ïîëîæåííÿ ðîçðîáëåíî ç óðàõóâàííÿì íîðì Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», à òàêîæ ç âèêîðèñòàííÿì äîñâ³äó Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó ãàëóç³ ïàðòèöèïàòîðíîãî (ãðîìàäñüêîãî)  áþäæåòóâàííÿ.
Ïîëîæåííÿ âïðîâàäæóºòüñÿ ç ìåòîþ àêòèâ³çàö³¿ ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ïðèéíÿòò³ ð³øåíü ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ, çàáåçïå÷åííÿ ïðîçîðîñò³ òà â³äêðèòîñò³ ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ ïðàêòèê âçàºìîä³¿ âëàäè ³ ãðîìàäè.
Ðîçä³ë 1.
Îñíîâí³ òåðì³íè, ÿê³ âæèâàþòüñÿ â äàíîìó Ïîëîæåíí³
Ãðîìàäñüêèé áþäæåò Áîðèñëàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè - öå ÷àñòèíà áþäæåòó ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, îáñÿã ÿêîãî âèçíà÷àºòüñÿ ùîð³÷íî çã³äíî ç ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî ì³ñüêèé áþäæåò íà â³äïîâ³äíèé ð³ê. Êîøòè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ ñïðÿìîâóþòüñÿ íà ðåàë³çàö³þ êðàùèõ ðîçâèòêîâèõ ïðîºêò³â, ÿê³ íàä³éøëè äî Áîðèñëàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä ìåøêàíö³â Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ. 
	Ïðîºêòíà ïðîïîçèö³ÿ – ïðîïîçèö³ÿ, ÿêà ìàº ï³äòðèìêó íå ìåíøå 19 îñ³á òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè, ìàº ÷³òêèé ïëàí ä³é, êîìïëåêñ ðîá³ò, çàäóì, ³äåþ, âèêëàäåí³ ó âèãëÿä³ îïèñó ç â³äïîâ³äíèì îá´ðóíòóâàííÿì, ðîçðàõóíêàìè âèòðàò, êðåñëåííÿìè, ìàïàìè, ñõåìàìè, ôîòîãðàô³ÿìè, ùî ðîçêðèâàþòü ñóòí³ñòü çàìèñëó òà ìîæëèâ³ñòü éîãî ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ çà ðàõóíîê êîøò³â ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ. Ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíà ïðîòÿãîì áþäæåòíîãî ðîêó ç âðàõóâàííÿì îáñÿãó êîøò³â, íàëåæàòè äî îäí³º¿ ç êàòåãîð³é, âèçíà÷åíèõ ì³ñüêîþ ðàäîþ, òà îôîðìëåíà çà ôîðìîþ, çã³äíî ç Äîäàòêîì 1.

Êàòåãîð³¿ ïðîºêò³â: êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî, êóëüòóðà, îõîðîíà çäîðîâ’ÿ, îñâ³òà, ñîö³àëüíèé çàõèñò, ñïîðò, òóðèçì, íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå, çâ’ÿçîê òà ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, äîðîæíüî-òðàíñïîðòíà ³íôðàñòðóêòóðà, áåçïåêà òà ãðîìàäñüêèé ïîðÿäîê.
Ïðîºêòè ïîâèíí³ áóòè ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè, áëàãîóñòðîþ, ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ òà êîìôîðòó ïðîæèâàííÿ, â³äïî÷èíêó ìåøêàíö³â ³ ãîñòåé òà ìàòè ³ííîâàö³éíó ñêëàäîâó.
     Âñ³ ïðîºêòí³ ïðîïîçèö³¿ ïîä³ëÿþòüñÿ íà ÷îòèðè òèïè: çàãàëüíîì³ñüê³ ïðîºêòè, ëîêàëüí³ ïðîºêòè, îñâ³òí³ òà ìåäè÷í³ ïðîºêòè, ïðîºêòè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é.
       Çàãàëüíîì³ñüê³ – òèï ïðîºêò³â, ùî ïëàíóþòüñÿ ðåàë³çîâóâàòèñü ó ì³ñöÿõ çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ çàãàëüíîì³ñüêîãî ìàñøòàáó, ó ëîêàö³ÿõ, ùî âèð³çíÿþòüñÿ ïåâíîþ åêñêëþçèâí³ñòþ ïî â³äíîøåííþ äî ³íøèõ òåðèòîð³é, â³äâ³äóâà÷àìè ÿêèõ òðàäèö³éíî º ìåøêàíö³ âñüîãî ì³ñòà, à òàêîæ éîãî ãîñò³ òà òóðèñòè, íàïðèêëàä (öåíòð ì³ñòà, çåëåí³ çîíè â³äïî÷èíêó, ³ñòîðè÷í³ ì³ñöÿ, òóðèñòè÷í³ ëîêàö³¿ òîùî).
       Ëîêàëüí³ – òèï ïðîºêò³â, ùî ïëàíóþòüñÿ ðåàë³çîâóâàòèñÿ íà òåðèòîð³¿ ïåâíîãî ì³êðîðàéîíó ì³ñòà (âóëèö³, ñêâåðó, äâîðó, ïðèëåãëî¿ äî ïåâíîãî çàêëàäó òåðèòîð³¿ òîùî), â³äâ³äóâà÷àìè ÿêèõ çà ñòàëîþ ïðàêòèêîþ º ñàìå ìåøêàíö³ äàíîãî ì³êðîðàéîíó.
       Îñâ³òí³ òà ìåäè÷í³ ïðîºêòè – òèï ïðîºêò³â, ùî ïëàíóþòüñÿ ðåàë³çîâóâàòèñü íà òåðèòîð³ÿõ (ïðèì³ùåííÿõ) øê³ë, äîøê³ëüíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, äèòÿ÷î-þíàöüêèõ ñïîðòèâíèõ øêîëàõ, ìîëîä³æíèõ öåíòðàõ, ñïåö³àë³çîâàíèõ ìèñòåöüêèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, á³áë³îòå÷íèõ óñòàíîâàõ ì³ñòà, à òàêîæ ïðîºêòè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ ñòîñóºòüñÿ òåðèòîð³é (ïðèì³ùåíü) çàêëàä³â îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñòà.
       Ïðîºêòè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é – òèï ïðîºêò³â, ðåçóëüòàòè ðåàë³çàö³¿ ïðîºêò³â, ÿê³ ñïðÿìîâàí³ íà òàê³ æ ö³ë³, ÿê çàãàëüíîì³ñüê³, ëîêàëüí³, îñâ³òí³ òà ìåäè÷í³ ïðîºêòè, àëå ïåðåäáà÷àþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ñ³ë, ùî óâ³éøëè äî  Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ.

Êîíêóðñ – öå â³äá³ð ïðîºêòíèõ ïðîïîçèö³é, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü â³ä³áðàòè êðàù³ ç íàä³ñëàíèõ íà ðîçãëÿä ïðîïîçèö³é øëÿõîì åëåêòðîííîãî ãîëîñóâàííÿ ÷ëåíàìè òåðèòîð³àëüíî¿  ãðîìàäè Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ.

	Àâòîð ïðîºêòó – öå îñîáà, ÿêà äîñÿãëà  14-òè ð³÷íîãî â³êó, º ãðîìàäÿíèíîì Óêðà¿íè, ãðîìàäÿíèíîì ³íøî¿ êðà¿íè, àáî æ îñîáîþ áåç ãðîìàäÿíñòâà, ÿêà ñòâîðèëà ³äåþ, ùîäî ïîêðàùåííÿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, îôîðìèëà ¿¿ ó âèãëÿä³ ïðîºêòó ó ñïîñ³á, ïåðåäáà÷åíèé ó Ïîëîæåíí³ ïðî ãðîìàäñüêèé áþäæåò Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ òà â³äïîâ³äàº îäíîìó ç òàêèõ êðèòåð³¿â: 

ì³ñöå ïðîæèâàííÿ îñîáè çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ (ì.Áîðèñëàâ, ñ.Ïîïåë³, ñ.ßñåíèöÿ-Ñ³ëüíà, ñ.Óð³æ, ñ.Âèííèêè, ñ.Ìîêðÿíè, ñ.Ï³äìîíàñòèðîê), ùî ï³äòâåðäæóþòüñÿ íà ï³äñòàâ³ ïàñïîðòà àáî äîêóìåíòó, ÿêèé äàº ìîæëèâ³ñòü âñòàíîâèòè çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ.
ï³äïðèºìñòâî, óñòàíîâà ÷è îðãàí³çàö³ÿ, äå ïðàöþº (íàâ÷àºòüñÿ) â³äïîâ³äíà îñîáà, çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïàñïîðòîì òà äîâ³äêîþ ç ì³ñöÿ ïðàö³.
îñîáà, ùî íàâ÷àºòüñÿ ó çàêëàäàõ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, ùî ï³äòâåðäæóº ïàñïîðòîì, ñòóäåíòñüêèì êâèòêîì àáî ³íøèì äîêóìåíòîì ôàêò íàâ÷àííÿ.
îñîáà, âîëîä³º íà ïðàâ³ âëàñíîñò³ îá’ºêòîì íåðóõîìîñò³ íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïàñïîðòîì òà âèòÿãîì ç â³äïîâ³äíîãî ðåºñòðó ïðàâ âëàñíîñò³. 
âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíà îñîáà, ÷èº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïàñïîðòîì òà äîâ³äêîþ ïðî âçÿòòÿ íà îáë³ê âíóòð³øíüî ïåðåì³ùåíî¿ îñîáè.
ì³ñöå íàðîäæåííÿ îñîáè çàðåºñòðîâàíå íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ïàñïîðòîì àáî ñâ³äîöòâîì ïðî íàðîäæåííÿ äàíî¿ îñîáè.

Êàðòêà îö³íêè ïðîºêòó - äîêóìåíò âñòàíîâëåíî¿ ôîðìè äëÿ ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïîäàíèõ ïðîºêò³â, çàòâåðäæåíèé öèì Ïîëîæåííÿì çã³äíî ç Äîäàòêîì 3;
	Ãîëîñóâàííÿ - ïðîöåñ âèçíà÷åííÿ ïðîºêò³â-ïåðåìîæö³â ñåðåä â³ä³áðàíèõ ïðîºêò³â ìåøêàíöÿìè, ÿê³ çàðåºñòðîâàí³ òà ïðîæèâàþòü íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, íàâ÷àþòüñÿ àáî ïðàöþþòü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, à òàêîæ òèì÷àñîâî ïåðåì³ùåí³ îñîáè, çàðåºñòðîâàí³  íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ.
	Å-ñåðâ³ñ “Ãðîìàäñüêèé áþäæåò“ – öå îíëàéí ñåðâ³ñ, ÿêèé äîçâîëÿº çä³éñíþâàòè ãîëîñóâàííÿ çà ïðîºêòí³ ïðîïîçèö³¿, äîïóùåí³ äî ãîëîñóâàííÿ ó ðàìêàõ ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, âèêîðèñòîâóþ÷è BankID, åëåêòðîííî-öèôðîâèé ï³äïèñ àáî ³íøèé ìåòîä ³äåíòèô³êàö³¿.

Ðîçä³ë 2.
Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
	Ô³íàíñóâàííÿ Êîíêóðñó ãðîìàäñüêèé áþäæåò ïðîâîäèòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó  Áîðèñëàâñüêî¿ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè.
	Çàãàëüíèé îáñÿã ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ íà áþäæåòíèé ð³ê âèçíà÷àºòüñÿ ð³øåííÿì ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ñêëàäàº íå ìåíøå 0,2 â³äñîòêà çàòâåðäæåíîãî îáñÿãó äîõîä³â çàãàëüíîãî ôîíäó ì³ñüêîãî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ (áåç òðàíñôåðò³â) íà â³äïîâ³äíèé áþäæåòíèé ïåð³îä.

Íà âèêîíàííÿ ïðîºêòíèõ ïðîïîçèö³é ó 2022 ðîö³, ïåðåäáà÷åíî ñóìó â ðîçì³ð³ 700,00 òèñ. ãðí. 
    Çàòâåðäæåíèé çàãàëüíèé îáñÿã ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ íà 2022 ð³ê, çã³äíî ç ÷îòèðüîõ òèï³â ïðîºêò³â, ðîçïîä³ëÿºòüñÿ ó ñï³ââ³äíîøåíí³ íà: -çàãàëüíîì³ñüê³ ïðîºêòè – 300,00 òèñ. ãðí. (42,9% çàãàëüíîãî îáñÿãó);                                             -ëîêàëüí³ ïðîºêòè – 150,00 òèñ. ãðí. (21,4% çàãàëüíîãî îáñÿãó;                                  -îñâ³òí³ òà ìåäè÷í³ ïðîºêòè – 150,00 òèñ. ãðí. (21,4% çàãàëüíîãî îáñÿãó;                                     -ïðîºêòè ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é – 100,00 òèñ. ãðí. (14,3% çàãàëüíîãî îáñÿãó).
   Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü ïðîºêòó, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ çà êîøòè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ñòàíîâèòü 35,0 òèñ. ãðí. Ìàêñèìàëüíà âàðò³ñòü ïðîºêòó, ÿêèé ðåàë³çóºòüñÿ çà êîøòè ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó íå ïîâèííà ïåðåâèùóâàòè 150,00 òèñ. ãðí.
Âñ³ ïðîºêòè Ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó (çàãàëüíîì³ñüê³, ëîêàëüí³, îñâ³òí³ òà ìåäè÷í³, ðîçâèòêó ñ³ëüñüêèõ òåðèòîð³é) ìîæóòü ïåðåäáà÷àòè ñï³âô³íàíñóâàííÿ ïðîºêò³â ó âèãëÿä³ êîøò³â (çà êîæí³ 100 ãðí. ñï³âô³íàíñóâàííÿ äîäàºòüñÿ  1 ãîëîñ), ÿê³ ó ðàç³ ïåðåìîãè ïðîºêòó â òåðì³í äî 7 ðîáî÷èõ äí³â áóäóòü ïåðåðàõîâàí³ äî áþäæåòó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ, çã³äíî ³ç çàÿâëåíîþ ñóìîþ.
Ïàðòíåðàìè çàëó÷åíèìè äî ñï³âô³íàíñóâàííÿ òà ðåàë³çàö³¿ ïðîºêò³â ìîæóòü áóòè ô³çè÷í³, þðèäè÷í³ îñîáè, à òàêîæ ãðîìàäñüê³ òà ³íø³ îðãàí³çàö³¿.
2.5. Çà ðàõóíîê êîøò³â ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó ô³íàíñóþòüñÿ ïðîºêòè îñ³á, â³êîì â³ä 14 ðîê³â, ùî â³äïîâ³äàþòü êðèòåð³ÿì ï.1.4 Ïîëîæåííÿ ïðî ãðîìàäñüêèé áþäæåò òà âèçíà÷åí³ íàñòóïíèìè âèìîãàìè: 
ïðîºêò íå ñóïåðå÷èòü ä³þ÷îìó çàêîíîäàâñòâó;
çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ êîìïåòåíö³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ òà ¿¿ âèêîíàâ÷èõ îðãàí³â;
â³äïîâ³äàº íàïðÿìêàì Ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ àáî Ñòðàòåã³¿ ðîçâèòêó;
âðàõîâóº ãåíäåðí³ òà/àáî ³íêëþçèâí³ àñïåêòè;
ïåðåäáà÷àº ïëàíîâèé òåðì³í ðåàë³çàö³¿ â ìåæàõ êàëåíäàðíîãî ðîêó;
íå îáìåæóºòüñÿ ï³äãîòîâêîþ ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿;
íå íîñèòü ôðàãìåíòàðíèé õàðàêòåð, òîáòî ìàº áóòè çàâåðøåíèì, à éîãî ðåçóëüòàò ïðèäàòíèì äî âèêîðèñòàííÿ;
íå ïåðåäáà÷àº âèòðàòè íà óòðèìàííÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ, ð³÷íèé îáñÿã ÿêèõ ïåðåâèùóº âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó;
ì³ñöå ðåàë³çàö³¿ ïðîºêòó º ì³ñöåì çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ, áåç îáìåæåíü â³ëüíîãî äîñòóïó ÷ëåí³â Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ ³ çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ.
	Ó âèïàäêó, ÿêùî ðåàë³çàö³ÿ ïðîºêòó ïåðåäáà÷àº âèêîðèñòàííÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, ïðèì³ùåííÿ ÷è îá’ºêòó, âîíè ïîâèíí³ íàëåæàòè äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ (âèêëþ÷åííÿì ìîæå áóòè ÎÑÁÁ).


	Проєкти не передбачають закупівлю обладнання, інвентаря тощо без виконання подальших будівельно-монтажних робіт.


	Бюджет проєкту, розрахований автором, повинен включати всі витрати, пов’язані з розробкою проєктно-кошторисної документації, закупівлею матеріалів, комплектуючих, оплатою послуг логістики (доставка, зберігання), оплатою праці виконавців.


	Ó êîøòîðèñ³ êîæíîãî ïðîºêòó îáîâ’ÿçêîâî ìàº áóòè çàðåçåðâîâàíî 10-20% â³ä ñóìè ïðîºêòó íà íåïåðåäáà÷óâàí³ âèòðàòè.


	Інформація про перебіг актуальних подій та пропоновані проєкти розміщується у  розділі «Громадський бюджет Бориславської МТГ» на офіційному сайті Бориславської міської ради за адресою:     

           https://boryslavrada.gov.ua/hromadskyi-biudzhet-boryslava/


Ðîçä³ë 3.
Ïîðÿäîê óòâîðåííÿ, ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿
3.1.   Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ – îðãàí êîîðäèíàö³¿ ïðîöåñó â³äáîðó ïðîºêòíèõ ïðîïîçèö³é äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ç ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó, ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó òà îö³íêè ïîäàíèõ ïðîºêò³â, àíàë³çó ïîäàíèõ ïðîºêò³â äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ç ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó, êîíòðîëþ çà âèêîíàííÿì â³ä³áðàíèõ ïðîºêòíèõ ïðîïîçèö³é òà ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó çâ³òó ïðî âèêîíàííÿ ïðîºêò³â, â³ä³áðàíèõ äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ç ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó, ñòâîðåíèé ðîçïîðÿäæåííÿì ì³ñüêîãî ãîëîâè. Äî ñêëàäó êîì³ñ³¿ âõîäÿòü íå ìåíøå 7 ÷ëåí³â ç ÷èñëà ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü, ÷ëåí³â ÎÑÁÁ, äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîñàäîâèõ îñ³á âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñüêî¿ ðàäè. Êîì³ñ³ÿ ââàæàºòüñÿ ïðàâî÷èííîþ, êîëè º ïðèñóòíÿ á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó.  
3.2.     Ïðàâà òà îáîâ’ÿçêè  êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿:
- îòðèìóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî õ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîºêò³â, ÿê³ ô³íàíñóþòüñÿ ãðîìàäñüêèì Áþäæåòîì;
- âèçíà÷àòè óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà äëÿ äîïîâ³äåé òà ñï³âäîïîâ³äåé ç ïèòàíü ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó íà çàñ³äàííÿõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é ³ ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ ðàäè;
- âèçíà÷àòè ïðîºêòè ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ ï³äòðèìêè ãðîìàäñüêèì áþäæåòîì;
- çàñëóõîâóâàòè êîæíîãî àâòîðà ïðîºêòó ç êîðîòêîþ ïðåçåíòàö³ºþ ïîäàíîãî ïðîºêòó ó ðàç³ ïîòðåáè;
- çàñëóõîâóâàòè ðîçïîðÿäíèê³â êîøò³â ç ïèòàíü ðåàë³çàö³¿ ïðîºêò³â ãðîìàäñüêîãî áþäæåòó;
           - ðåêîìåíäóâàòè ïðîºêòí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ âèñòàâëåííÿ íà ãîëîñóâàííÿ ÷ëåíàìè Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ;
            - çàâ÷àñíî ïîâ³äîìëÿòè øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ðàäè ïðî ÷àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ çàñ³äàííÿ.
3.4.   Êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ ïðàöþº ó ôîðì³ çàñ³äàíü, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ ãëàñíî òà â³äêðèòî. Ð³øåííÿ íà çàñ³äàíí³ êîíêóðñíî¿ êîì³ñ³¿ óõâàëþþòüñÿ á³ëüø³ñòþ ÷ëåí³â â³ä çàãàëüíîãî ñêëàäó òà îôîðìëþþòüñÿ ïðîòîêîëîì. Ïðîòîêîëè çàñ³äàíü ï³äïèñóþòüñÿ ãîëîâîþ êîì³ñ³¿ òà ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿, îïðèëþäíþþòüñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ ðàäè ó ðîçä³ë³ «Ãðîìàäñüêèé áþäæåò Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ».
           Ì³ñüêèé ãîëîâà òà äåïóòàòè ðàäè ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü â ðîáîò³ êîì³ñ³¿ ç ïðàâîì äîðàä÷îãî ãîëîñó.
3.5.    Íà ñâîºìó ïåðøîìó çàñ³äàíí³ êîíêóðñíà êîì³ñ³ÿ îáèðàº ³ç ñâîãî ñêëàäó ãîëîâó êîì³ñ³¿ òà ñåêðåòàðÿ êîì³ñ³¿. ßê ïðàâèëî, ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ º ïðåäñòàâíèê ïðîô³ëüíîãî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñüêî¿ ðàäè Áîðèñëàâñüêî¿ ÌÒÃ.

Розділ 4.
Порядок подання проєктів
4.1. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, може подати будь яка особа, віком від 14-ти років, що відповідає критеріям п.1.4. Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ.
Об’єкт щодо якого подається проєкт повинен бути розташований на території Бориславської МТГ та перебувати у комунальній власності Бориславської МТГ.
Подаючи проєкт на реалізацію у рамках громадський бюджет Бориславської МТГ його автор засвідчує свою згоду на вільне використання Бориславської МТГ цього проєкту.
4.2. Проєкти мають бути викладені українською мовою, містити обгрунтування, розрахунки, креслення, фото, які розкривають сутність замислу, вказують на конкретне місцерозташування та можливість його практичної реалізації.
4.3. Проєкти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, може стосуватись лише одного об’єкта (наприклад: вулиці, парку, двору, скверу, площ, водойм  тощо). 
4.4. Не допускається подання більше ніж однієї проєктної пропозиції на один і той самий об’єкт.
Çà îäí³ºþ ïîøòîâîþ àäðåñîþ ìîæå áóòè ðåàë³çîâàíèé ò³ëüêè îäèí ïðîºêò (êð³ì êàòåãîð³¿ çàãàëüíîì³ñüêèõ ïðîºêò³â).

4.5. Для проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, необхідно заповнити бланк за формою згідно з Додатком 1 до Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ. 
До проєкту додається список з підписами щонайменше 19 осіб (крім автора проєкту),  зазначених в п.1.2, які засвідчують пропозицію за формою згідно із Додатком 2 Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ.
4.6. Кожен член Бориславської МТГ може подати на конкурс  не більше, ніж один проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, в поточному році.
4.7. Проєкти приймаються протягом  30  календарних  днів з 01.09 по 30.09 кожного поточного року, шляхом  заповнення спеціальної форми (Додаток 1, Додаток 2), розміщеної на офіційному веб-сайті ради у розділі «Громадський бюджет Бориславської МТГ» та подання в електронному вигляді до відділу розвитку міста Бориславської  міської ради   .bor@ukr.net" invest.bor@ukr.net  з моменту оголошення конкурсу. 
Конкурс триває вересень-листопад кожного поточного року.
4.8. Заповнені бланки проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проєкту і на розповсюдження яких останні не дали своєї згоди), оприлюднюються у Е-сервісі “Громадський бюджет“.
4.9. Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду до початку голосування. 
4.10. Об’єднання проєктів можливе лише за взаємною згодою авторів проєктів в межах визначеної суми згідно категорій проєктів. 
4.11. Внесення змін щодо суті пропозиції (проєкту) можливе лише за згодою авторів проєкту.
Розділ 5.
Порядок аналізу та розгляду проєктів
5.1. Забезпечення організації розгляду проєктів здійснює відділ розвитку міста Бориславської міської ради (відповідальна особа), який:
5.1.1. Здійснює підготовку оголошення про початок конкурсу. Веде реєстр отриманих проєктних пропозицій та оприлюднює його на веб-сайті Бориславської міської ради на наступний день після закінчення подання проєктних пропозицій.
5.1.2. Здійснює перевірку правильності заповнення бланку згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
5.1.3. У разі, якщо форма проєкту є неповною або заповнена з помилками, відповідальна особа електронною поштою повідомляє про це автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проєкту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не були внесені протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації пропозиція відхиляється. Проєкти, що подані пізніше, ніж за 5 робочих днів до завершення подання проєктних пропозицій, не будуть одержувати рецензію на доопрацювання.
5.1.4. Відповідальна особа відмовляє в реєстрації проєктної пропозиції щодо об’єкта, який зазначено в іншій, уже зареєстрованій проєктній пропозиції.
5.1.5. Передає копію проєкту до відповідних виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, постійних депутатських комісій для проведення аналізу проєкту на предмет пропозицій та зауважень до кожного проєкту. 
5.2. Виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, постійні депутатські комісії протягом 14 календарних днів з дня отримання проєкту здійснюють їх аналіз з урахуванням п. 5.1.3. Положення про громадський бюджет МТГ.
5.3. Якщо виконавчі органи міської ради, комунальні підприємства, постійні депутатські комісії заперечують щодо можливості реалізації поданого проєкту, мають зауваження та пропозиції, то такий проєкт додатково скеровується на розгляд конкурсної комісії, на які запрошуються автори проєкту.
 5.4. Будь-які втручання у проєктні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів проєктів.
5.5. Протягом 10 днів конкурсна комісія оцінює подані проєктні пропозиції з висновками та рекомендаціями та укладає переліки позитивно і негативно оцінених проєктів.
5.6. Подані проєктні пропозиції, які пройшли оцінку конкурсної комісії із зазначенням результатів розгляду кожного проєкту, разом з додатками протягом 3-х днів розміщуються для голосування на веб-сайті Бориславської міської ради у розділі «Громадський бюджет Бориславської МТГ» з посиланням на Е-сервіс “Громадський бюджет“.
Розділ 6.
Організація голосування
6.1. Голосування проводиться протягом 15 днів після попереднього розгляду конкурсною комісією та оприлюднення всіх проєктів на офіційному веб-сайті ради. Забороняється продовжувати термін голосування через тимчасові технічні несправності Е-сервісу «Громадський бюджет».
6.2.  Відбір проєктів для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, які отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють члени Бориславської МТГ віком від 14 років, що відповідають критеріям п.1.4. Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ на офіційному веб-сайті ради у розділі «Громадський бюджет Бориславської МТГ» з посиланням на Е-сервіс “Громадський бюджет“.
6.3. Кожен мешканець, якому виповнилось 14 років, може віддати один голос за загальноміський проєкт, один голос за локальний проєкт, один голос за освітній та медичний проєкт, один голос за проєкт розвитку сільських територій.
                                                                                                                                                6.4. Підрахунок голосів, здійснених за допомогою е-голосування, на своєму засіданні здійснює Конкурсна комісія. Голоси, які були подані з порушенням даного Положення, дискваліфікуються  та не враховуються при підрахунку голосів. Дані порушення розглядаються на засіданні Конкурсної комісії і відображаються в протоколі засідання.
6.5. Голова конкурсної комісії через офіційний веб-сайт ради повідомляє про результати  голосування та визначення переможців. 

Розділ 7.
Встановлення результатів та визначення переможців
7.1. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів через електронну систему, відданих за кожну окремо виставлену на голосування проєктну пропозицію. 
7.2. У разі, якщо проєкти набирають однакову кількість голосів, то пріоритетними вважаються ті, які містять інноваційну, розвиткову, креативну складову.
7.3. Рекомендованими до реалізації вважатимуться ті проєктні пропозиції, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 7.5., до 
вичерпання обсягу коштів громадського бюджету в місті Бориславі, виділених на реалізацію громадського бюджету на поточний рік. 
7.4. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проєкту з переліку, складеного відповідно до норм пункту 7.3, до уваги береться перша з пропозицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якої не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проєктів. 
7.5. Проєкти, які шляхом голосування відповідно до розділу 7.3 були рекомендованими, подаються до постійної комісії з питань планування бюджету і  фінансів, економіки, здійснення державної регуляторної політики та виносяться нею на розгляд найближчої чергової сесії міської ради.
7.6. Пропозиції, які будуть затвердженні рішенням міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів громадського бюджету на наступний бюджетний рік. 
На виконання проєктних пропозицій у 2022 році, передбачено суму в розмірі 700,00 тис.грн.
7.7. Після затвердження рішенням міської ради переліку переможців,  не допускається внесення змін до проєктів, окрім їх найменувань.  







Розділ 8.
Порядок звітування за результатами реалізації проєктів
8.1. Реалізація проєктів покладається на розпорядників коштів, визначених рішенням міської ради, яким затверджено перелік проєктів-переможців громадського бюджету Бориславської МТГ на відповідний рік.
8.2. Розпорядники коштів зобов’язані щомісячно інформувати відділ розвитку міста міської ради про хід виконання кожного проєкту громадського бюджету               Бориславської МТГ. 
          8.3. Відділ розвитку міста міської ради узагальнює подану розпорядниками коштів інформацію. Після завершення запланованих робіт щодо кожного проєкту на веб-сайті ради публікується фото реалізованих проєктів.
          
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                                                                             
      



















                                                            Додаток 1
до Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ 

БЛАНК ПРОЄКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ
Дата надходження:  __________________________________________
Включено до реєстру поданих проєктів за № __________
ПІП та підпис особи що реєструє:  _________________________________________________________________
1. Назва проєкту (в межах одного речення)




	Тип проєкту (підкреслити): загальноміський проєкт, локальний проєкт, освітній та медичний проєкт, проєкт розвитку сільських територій.
	Категорія проєкту (підкреслити): комунальне господарство; культура, охорона здоров’я, освіта, соціальний захист, спорт, туризм, навколишнє середовище, зв’язок та інформаційні технології, дорожньо-транспортна інфраструктура, безпека та громадський порядок.

4. Додаткове співфінансування проєкту (у разі наявності):
__________________________________________________________________
5. Місце реалізації проєкту (адреса, кадастровий номер земельної ділянки, зображення з Google-мапи та ін..): 




5. Опис проєкту (основна мета проєкту; проблема, на вирішення якої він спрямований; запропоновані рішення; пояснення, чому саме цей проєкт повинен бути реалізований і яким чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців).




6. Обгрунтування бенефіціарів проєкту (основні групи мешканців, які зможуть користуватися результатами проєкту)





7. Інформація щодо очікуваних результатів у випадку реалізації проєкту.




 
8.  Орієнтовний кошторис (вартість) проєкту
9. Інша інформація, яка може бути додана (фотографії, мапи, схеми, креслення тощо)  
10. Автор проєктної пропозиції (сторінку друкувати на окремому аркуші)
Прізвище     _______________________________________
Ім’я              _______________________________________
По-батькові _______________________________________
Дата народження   __________________________________   
Місце проживання___________________________________                 
Телефон:   ___________________________________________
Адреса електронної пошти:  ____________________________
Згода на обробку персональних даних:
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297 – VI  я, ________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних (згідно ідентифікації через Банк ID)
___________________       ____________________________               _______                                                                                                                                   
      Підпис                                                  ПІБ                                                      Дата

Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                                                                             
                                                                                                                        
                                                                                            Додаток 2
до Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ 

	       
Перелік мешканців Бориславської МТГ, які підтримують проєкт, що реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету Бориславської МТГ у _____ році (окрім авторів проєкту)
Я підтримую проєктну пропозицію:
(назва відповідно до пункту 1 бланку проєктної пропозиції 


(назва )

автор : _______________________________________________________________
                             Прізвище, ім’я, по-батькові
№
п/п
Ім’я, прізвище, побатькові
Адреса
Телефон
Підпис
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




16.




17.




18.




19.





Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                                                                             


Додаток 3
до Положення про громадський бюджет Бориславської МТГ 

Ідентифікаційний номер проєкту
(вписує уповноважений робочий орган, згідно з реєстром)

	Картка оцінки проєкту,
реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету Бориславської МТГ у  ________році
Розділ І. Попередня оцінка проєкту з точки зору правильності і повноти заповнення бланку проєктної пропозиції (Додаток 1, додаток2)  (заповнює уповноважений робочий орган)
1.1. Найменування виконавчих органів міської ради (управлінь та відділів), до повноважень яких відноситься проєкт. 
1.2. Форма проєкту заповнена згідно з вимогами, немає необхідності запрошувати автора проєкту для отримання додаткової інформації.
а)	так
б)	ні (які недоліки? яких даних недостатньо?)

(Äàòà)   Ï.².Á. â³äïîâ³äàëüíî¿ îñîáè
óïîâíîâàæåíîãî ðîáî÷îãî îðãàíó

ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!
Розділ ІІ. Аналіз проєкту на предмет можливості або неможливості його реалізації (заповнює секретар Конкурсної комісії або відповідальна особа, визначена Конкурсною комісією, за підсумками засідання Конкурсної комісії).
2.1. Форма проєкту містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проєкту на предмет можливості/неможливості його реалізації.
а)	так
б)	ні (зазначити чіткі причини)
Інформацію, що викладена в формі проєкту, було доповнено автором проєкту.
а)	так (зазначити, яку саме інформацію надано додатково)
б)	ні
2.3.Запропонований проєкт стосується повноважень Бориславської міської ради
а)	так
б)	ні (зазначити чіткі причини)
2.4. Запропонований проєкт відповідає чинному законодавству та нормативно правовим актам, земельному кодексу, архітектурно-будівельним нормам (якщо це пов’язано з пропонованим проектом)
а)	так
б)	ні (зазначити чіткі причини)
2.5. Запропонований проєкт відповідає пріоритетам і цілям викладених в Програмі соціально-економічного розвитку, а також Стратегії розвитку Бориславської МТГ
а)	так
б)	ні (зазначити чіткі причини)



Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року і спрямована на кінцевий результат :
а)	так
б)	ні (зазначити чіткі причини)
Кошторис проєкту, поданий автором проєкту для його реалізації:
а)	приймається без додаткових зауважень
б)	з зауваженнями (необхідно внести відповідні зауваження за пропонованою нижче формою)

Складові проєкту
Витрати за кошторисом
Витрати за кошторисом

Запропоновані автором проєкту
Зміни, внесені Конкурсною комісією
1.


2.


3.


4.


5.


6.




Загальна сума проєкту, пропонована автором, складає	__________гривень.

Загальна сума проєкту, відкоригована згідно з зауваженнями Конкурсної комісії, складає 	гривень (заповнюється за потреби)
Обґрунтування внесених змін:
2.8.Існує необхідність розробки проєктно-кошторисної документації проєкту за рахунок коштів міського бюджету
а)	так
б)	ні
Висновок, стосовно технічних можливостей реалізації запропонованого проєкту:
а)	позитивний
б)	негативний (зазначити чіткі причини)
2.10.Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого завдання в контексті законодавчих вимог щодо економії бюджетних коштів:

 а) позитивний

б) негативний (зазначити конкретні причини)

2.11 Висновок виконавчого органу міської ради (виконавчих органів міської ради), до компетенції яких відноситься реалізація даного проєкту, згідно з п.1.1. розділу 1 цього документу, щодо можливості реалізації запропонованого проєкту та можливих додаткових дій, пов’язаних з його реалізацією (наприклад, в частині статусу земельної ділянки, на якій пропонується реалізувати проєкт, отримання додаткових погоджень тощо).
а)	позитивно
б)	негативно (зазначити чіткі причини відмови)
2.12.Чи реалізація запропонованого проєкту передбачає витрати в майбутньому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт і т.д.)
а) так (які у річному вимірі?) 
б) ні
Розділ ІІІ. Рекомендації щодо внесення проєкту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету Бориславської МТГ, в перелік проєктів для голосування (в т.ч. опис передумов, які можуть зашкодити реалізації пропозиції (проєкту) та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проєкту)*
а)	позитивні
б)	негативні
Обґрунтування/зауваження:
*Заповнюються за підсумками засідання Конкурсної комісії, підсумки якого оформляються протоколом за підписом голови та секретаря Конкурсної комісії Бориславської МТГ,
«	»	р.
П.І.Б. та підпис голови та секретаря Конкурсної комісії
Міський голова                                                                                Ігор ЯВОРСЬКИЙ                                                                                                                             


