
Порядок подання проектів на громадський бюджет Коломиї 

 3.1. Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів 
громадського бюджету, можуть стосуватись лише одного об’єкта із 
урахуванням вимог загальної доступності для мешканців міста . 

 3.2. Для подання проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок 
коштів громадського бюджету, необхідно заповнити бланк заяви за формою 
згідно з додатком 1 до цього Положення в електронному вигляді, який 
розміщений на сайті міської ради: http://kolrada.gov.ua в рубриці «Громадський 
бюджет» або в паперовому вигляді за адресою: Івано-Франківська область, м. 
Коломия, вул. Грушевського, 1 центр надання адміністративних послуг. 

 3.3. Для більш детальної візуалізації своєї ідеї, автори повинні додати 
фотографії, ескізи та інші матеріали, суттєві для поданого проекту (креслення, 
схеми тощо). 

 3.3. Автор проекту може подавати необмежену кількість проектів, 
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету  
міста Коломиї. 

 3.5. Проекти приймаються на 2017 рік - з 01.02.2017  до 28.02.2017 року, а 
також на 2018 рік — 15.07.2017 до 15.08.2017 року,  у подальшому на 
наступний бюджетний рік – щороку, з 1 до 31 березня.  

 3.6. Із заповненими бланками заяв на участь в проектах, реалізація яких 
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету, за винятком 
сторінок, які містять персональні дані авторів проекту і на розповсюдження 
яких останні не дали своєї згоди, можна ознайомитись у розділі «Громадський 
бюджет» на офіційному сайті  міської ради . 

 3.7. Автор проекту може у будь-який момент зняти свою пропозицію з 
розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до 
початку голосування. 

 3.8. Об’єднання проектів або внесення змін до них можливе лише за  
згодою авторів  даних проектів відповідно до норм, викладених у розділі 4. 

  

 

4. Аналіз проектів 

 4.1. Управління надання адміністративних послуг міської ради реєструє, 
сканує та веде реєстр отриманих проектів, реалізація яких відбуватиметься за 

http://ww2.gov.if.ua/kolomiyskiy/ua


рахунок коштів громадського бюджету, з подальшою передачею їх на розгляд 
до Координаційної ради. 

 4.2. Координаційна рада з питань громадського бюджету в місті Коломиї  
(далі — Координаційна рада) після перевірки повноти і правильності 
заповнення бланку заяви на участь в проекті: 

 4.2.1. у разі, якщо бланк заяви заповнений не повністю або з помилками, 
по телефону або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів з 
проханням надати необхідну інформацію або внести коригування  протягом 
7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку 
пропозиція буде відхилена; 

 4.2.2. передає скановані копії заповнених бланків заяв для участі в проекті 
до відповідних структурних підрозділів міської ради з метою здійснення більш 
детальної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з використанням карти 
аналізу проектів, згідно з додатком 2 до цього Положення). 

 4.3. Відповідні структурні підрозділи міської ради: 

 4.3.1. у разі, якщо проект не міститиме всієї інформації, необхідної для 
його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою звертаються до 
автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію протягом 7 
календарних днів; 

 4.3.2. протягом 30 календарних днів (у 2017 році – 25 календарних днів) з 
дня отримання проектів, їх аналізують, а в певних ситуаціях продовжують 
термін аналізу до 35 календарних днів (у 2017 році – 30 календарних днів); 

 4.3.3. виступають ініціаторами зустрічей з авторами проектів у разі, коли 
більше ніж один проект стосується одного об’єкта. У випадку, якщо протягом 
7 календарних днів з дня відправлення інформації авторам, останні не дійдуть 
згоди і не напрацюють спільного проекту або не знімуть один з проектів з 
розгляду, пропозиції розглядатимуться в своєму початковому варіанті;   

 4.3.4. Заповнені картки аналізу проектів та висновки щодо можливості і 
доцільності їх реалізації передають до Координаційної ради з метою відбору 
проектів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на 
голосування. 

 4.4.Будь-які втручання в проекти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з 
іншими проектами, можливі лише за згодою авторів цих проектів. 

 4.5.За результатами розгляду Координаційна рада складає переліки 
позитивно і негативно оцінених проектів. 



 4.6. Оприлюдненню підлягають пропозиції подані за формою та в обсязі 
відповідно до норм цього Положення, які отримали позитивну оцінку при 
детальній перевірці структурними підрозділами міської ради. 

 4.7. Пропозиції, що містять ненормативну лексику, наклепи, образи, 
заклики до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу країни 
тощо, розгляду і розміщенню не підлягають. 

 


