ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ
МІСТА ІРПІНЬ 2017
Що таке громадський бюджет?
Це можливість громадянам міста Ірпінь реалізовувати власні
соціальні проекти за бюджетні кошти. Міською програмою
«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ МІСТА ІРПІНЬ» в 2017 році передбачено
один мільйон п’ятсот тисяч гривен на реалізацію проектів поданих
мешканцями міста.
Громадський бюджет – це унікальна можливість Ірпінчанам
самостійно визначити, на що саме варто спрямувати бюджетні
кошти. Адже у цьому випадку рішення приймає кожен бажаючий
(незалежно від віку, статі, професії), а не депутати міської ради,
виконком чи керівники міста.
Кожен може реалізувати те, що на його думку, необхідно місту
Ірпінь. Головне, щоб вашу ідею підтримала громада і мешканці
міста проголосували за ваш проект.

ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПОДАНІ ПРОЕКТИ
відбудеться в двох категоріях
І. Категорія
проекти до 50 тис. грн. (бюджет 600 тис. грн.)

ІІ. Категорія
проекти від 50 до 150 тис. грн. (бюджет
900 тис. грн.)
Кожний громадянин України, віком від 16 років та який
проживає, працює або навчається на території міста Ірпінь може
бути автором проектів і має право голосувати за подані проекти.

Громадський бюджет міста Ірпінь на 2017 рік
етапи процесу 2017 року

01.03.17
15.04.17
Подання проектів

до
24 квітня

Напрямки проекту-ідеї відповідають пріоритетам розвитку міста
Ірпінь і спрямовані на безпечне і комфортне проживання його
мешканців.
Проекти подаються за єдиною обов’язковою для заповнення
формою, яка містить короткий опис проекту (додаток 1). Бланк-заява
проекту доступна до скачування на сайті Ірпінської міської ради
Проект подається особисто автором:
► у паперовому вигляді за адресою: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка,
2-а, Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики 2-й поверх,
к. 32, 34, т. 67-407, 60-132, (097) 576-35-21
► електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів
на електронну адресу v-politika@imr.gov.ua
Аналіз та оцінка проектів. Усі подані проекти підлягають
попередньому аналізу і оцінці. Це здійснює робоча група, що і
відображається в карті аналізу проекту (додаток 2)

Попередня
перевірка проектів

до
19 травня

Всі подані до міської ради проекти будуть опрацьовуватися Робочою
групою, яка дасть оцінку кожному проекту з позитивними чи
негативними рекомендаціями щодо допуску до загальноміського
голосування.

Аналіз проектів
виконавчими
органами

24
травня

Голосування
за проекти

19 – 23
червня

Робоча група складає і затверджує списки проектів

► У центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) м. Ірпінь, вул.
Шевченка 2-а, І-й поверх. Шляхом заповнення друкованої версії
бланку для голосування, який можна отримати в цих пунктах.
► На сайті Ірпінської міської ради шляхом заповнення електронної
версії бланку для голосування
► На дому – для осіб, які не здатні самостійно пересуватись та які
мають документи про визнання певної групи інвалідності
► Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку
кількості голосів, відданих за той чи інший проект
► Результати електронного та паперового голосування по
кожному окремому проекту підсумовуються

Встановлення
підсумків
голосування

до
29 червня

Проекти, які перемогли за підсумками голосування в поточному
році, фінансуються в рамках громадського бюджету м. Ірпінь
після прийняття міською радою рішення про міський бюджет на
наступний бюджетний рік

Розміщення
на веб-сайті
результатів
голосування

до
25 грудня

Виконавцями проектів-переможців визначаються головні
розпорядники коштів міського бюджету — виконавчі органи
Ірпінської міської ради, які повинні здійснювати контроль за
реалізацією проекту на будь-якому етапі.

Включення
проектів-переможців
до проекту бюджету
на 2018 рік

Складання
списків проектів

до
3 червня

10 – 18
червня

3 червня проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, повинні бути розміщені для голосування на офіційному сайті міської
ради в розділі «Громадський бюджет» та в Центрі надання адміністративних послуг.

Розміщення списків
проектів
на веб-сайті

2018
рік
Реалізація
проектів-переможців

► Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.
► Процес реалізації громадського бюджету м. Ірпінь підлягає постійному моніторингу. Інформація про хід реалізації проектів-переможців розміщується на сайті Ірпінської міської ради.

Інформація і контакти
Консультацію стосовно подання проектів і участі
в голосуванні можна отримати за адресою:
м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-а.
Ірпінська міська рада, відділ організаційної
роботи та внутрішньої політики, каб. 32,34

67-407, 60-132, (097) 576-35-21

Детальна інформація розміщена на сайті
Ірпінської міської ради за адресою
www.imr.gov.ua
Слідкуйте і отримуйте оперативну інформацію
в соціальних мережах на сторінці Громадський
бюджет міста Ірпінь
www.facebook.com/irpin.gromadskyj.byudzhet/

За підтримки:

Ірпінська міська рада

