
ПОМІЧНЯНСЬКА ГРОМАДА 
ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ ТА ТВОЇХ ІДЕЙ

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
ПОМІЧНЯНСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

ПОМІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА, М.ПОМІЧНА (ВУЛ. ПЕРЕМОГИ, 91, КАБІНЕТ №7)

(05253) 27-2-60sekretar@pomichnamr.govpomichnamr.gov.ua



Громадський бюджет Помічнянської об’єднаної територіальної 
громади  – це частина бюджету, з якого здійснюється фінансування 
визначених жителями громади заходів, виконання робіт та надан-
ня послуг відповідно до оформлених проєктів, які стали перемож-
цями конкурсу.

ЩО ТАКЕ ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ?

КАТЕГОРІЇ ПРОЄКТІВ

Проєктна пропозиція  (проєкт) – це пропозиція, що подана автором 
та має підтримку не менше 20 осіб (окрім самого автора), що не 
суперечить чинному законодавству, реалізація якої належить 
до компетенції Помічнянської міської ради, не перевищує термін 
одного бюджетного року, обсяг виділеного фінансування 
та оформлена згідно вимог Положення про Громадський бюджет. 
Всі проєкти класифікуються за двома категоріями: малі проєкти
 та великі проєкти:

Покращення інфраструктури громади (наприклад, вулиці, парку, 
дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи, 
лікарні, дитячого садочку тощо);
 

Благоустрій територій, зон відпочинку (встановлення обмежува-
чів руху транспорту, контейнерних майданчиків, облаштування 
місць для вигулу тварин, пішохідних доріжок, озеленення 
та освітлення прибудинкової території тощо);
  

Покращення умов життєдіяльності та соціальної адаптованості 
людей з інвалідністю, сімей, які опинились у важких життєвих 
обставинах, одиноких матерів, літніх людей, внутрішньо перемі-
щених осіб; 
  

Організацію дозвілля (проведення спортивно-масових заходів, 
конкурсів, концертів, культурно-мистецьких заходів, святкування 
ювілейних дат тощо); 
 

Покращення екологічної ситуації у громаді; 
 

Збереження та відновлення історично-культурної спадщини 
громади, розвиток туризму; 
  

Поліпшення екологічності та комфорту проживання мешканців, 
естетичного вигляду громади, сприяння соціально-економічному, 
культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних 
інноваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності  території.

Подані для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету 
Помічнянської  ОТГ проєктні пропозиції повинні бути спрямовані на:

ТЕМАТИКА ПРОЄКТІВ

Проєкти, загальна вартість 
реалізації яких становить 

від 1000 ГРН до 50 000 ГРН
(реалізуються у 2020 році)

МАЛІ ПРОЄКТИ

Проєкти, загальна вартість 
реалізації яких становить 

від 50 000 ГРН до 100 000 ГРН 
(реалізуються у 2021 році)

ВЕЛИКІ ПРОЄКТИ



ТЕРМІН ПОДАЧІ ПРОЄКТІВ
ВІД 4 ТРАВНЯ ДО 4 ЧЕРВНЯ 2020 РОКУ

 Реалізація великих проєктів відбуватиметься у 2021 році

інформаційна кампанія

навчання для авторів проєктів

прийом проектів на конкурс

експертиза проєктів експертною радою 
та фахівцями міської ради

затвердження списку проєктів для участі 
у конкурсі Громадського бюджету

агітація авторів за проєкти

16 березня - 17 квітня

20 квітня - 30 квітня

4 травня - 4 червня

5 червня - 30 червня

1 липня - 6 липня

7 липня - 8 серпня

голосування

10 серпня - 10 вересня

затвердження рейтингу 
і визначення переможців

До 20 вересня

реалізація малих проєктів

З 1 жовтня

звіт

Грудень 2020 року
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ТВОЇ ІДЕЇ  – ЛОКОМОТИВ РОЗВИТКУ
ПОМІЧНЯНСЬКОЇ ГРОМАДИ

5 КРОКІВ ВІД ІДЕЇ ДО ВТІЛЕННЯ ПРОЄКТУ

На стадії розробки проєкту звертайтеся за консультацією 
до Антоніни Чоботар (067 34 80 237)

Збирай 20 підписів 
на підтримку проєкту 

від однодумців

Розповідай помічнянцям про свій 
проєкт та його переваги, отримуй 
перемогу в голосуванні  та бери 
активну участь в його реалізації

Якщо тобі уже є 16 років, ти маєш ідею 
для розвитку своєї громади, заходь 

на сайт Помічнянської ОТГ та уважно 
читай Положення про Громадський 
бюджет та всі-всі додатки до нього.

Завантажуй форму заявки,
описуй свій проєкт

 згідно форми

З 4 травня до 4 червня 2020 року 
зареєструй свій проєкт у Центрі 

надання адміністративних послуг 
(ЦНАП) або у міській раді у паперовому 

вигляді та на електронному носії на 
адресу Помічнянської міської ради:

 м. Помічна вул. Перемоги 91, 
або реєструються в електронній 
системі «Громадський бюджет 

Помічнянської ОТГ». 


