
 

Чим якісно відрізнятиметься громадський бюджет 2018 року 

Для Коломиї громадський бюджет наразі становить 1,5 млн. грн. Подання проектів на участь 
у громадському бюджету 2018 року не забариться: від 15 липня до 15 серпня 2017 р. усі 
охочі можуть запропонувати свої пропозиції благоустрою міста. 

Перший заступник міського голови Сергій Коцюр, який очолює координаційну раду з 
впровадження громадського бюджету, розповів, чим якісно буде відрізнятися громадський 
бюджет наступного року: по-перше, відтепер подавати свої проекти можуть особи не з 18-ти, 
а з 16-ти років. По-друге, раніше сума проектів обмежувалась цифрою 199 тис.грн, а тепер – 
до 300 тис.грн. І що важливо: відтепер для реалізації проекту автори можуть залучати кошти 
з інших джерел фінансування, які не заборонені чинним законодавством. Змінилися й умови 
щодо суб’єктів громадського бюджету: відтепер не можуть прийматися до розгляду проекти, 
які стосуються об’єктів державної та комунальної фори власності, а саме закладів освіти, 
медицини, позашкілля та спорту, а також благоустрою територій, на яких вони розташовані.  
- Впевнений, що у коломиян є багато цікавих ідей, як зробити наше місто кращим, - каже 
Сергій Коцюр, - тому запрошую усіх спробувати свої сили і взяти участь у громадському 
бюджеті 2018 року. 15 липня розпочинається прийом проектів у центр надання 
адміністративних послуг. Долучайтесь, ініціюйте! В такий спосіб ми реалізуємо себе як 
громадянське суспільство. 

Які умови участі проектів на громадський бюджет для Коломиї? 
1. Проект може подавати дієздатний громадянин України віком від 16 років. 
2. Проекти можуть стосуватись лише одного об’єкта із урахуванням вимог загальної 
доступності для мешканців і гостей міста (тобто об’єкти благоустрою не можуть знаходитися 
на приватній території) 
3. Для подання проектів 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 в центрі 
надання адміністративних послуг за адресою: м. Коломия, площа Привокзальна, 2а/1.  
4. Автор проекту може подавати необмежену кількість проектів, реалізація яких 
відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету міста Коломиї.  
5. Проекти на 2018 рік будуть прийматися з 15.07.2017 до 15.08.2017 року. Надалі проекти 
будуть прийматися раз на рік в один і той самий час: з 1 до 31 березня.  
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. 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.  
7. Об’єднання проектів або внесення змін до них можливе лише за згодою авторів даних 
проектів відповідно до норм. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fkolrada.gov.ua%2F&h=ATP-adyyDDzypIYP2_Lo1qEWkv-UfOBBWFTyHeVT9rb0vmjYlHH7XCvYE8WuB4euX6eVAosqx-ZGxuEUbBorNtxA_ASC_SuGS4NSQ5PkmOL-esGkN_49UnokjwWwiffwfWzgTns83OD4qHxjzQKfIThU&enc=AZOxlfRoRZvHLPA10t9OL-_CoFiJwB1Iisb0v_kqTIm2WgQ5AE7d_ExgEEKEQ6BDXlZrGQ3XWgOqnWbIyEEp1mA094D_A7WXW178bv4I_fAha0o6TPwgukh9pQ1ee-klyU1wXh2ge6XswHrHQu_niNw_lKZvykKs9OIc9-UtG5HQ-FcE9bZ691sgYFZPCOMYrdE3yENhLUPLgwVpXeVt-NwO&s=1

