
Меморандум про співпрацю 

 

між  Миргородською міською радою та Фундацією українсько-польської 

співпраці ПАУСІ щодо запровадження громадського бюджету у 2017 році 

 

м. Миргород Полтавської області                  27 квітня 2017 року 

 

Миргородська міська рада, в особі міського голови Соломахи Сергія Павловича, та 

Фундація польсько-української співпраці ПАУСІ, в особі заступника директора Костянтина 

Плоского (далі – сторони), 

беручи до уваги той факт, що запровадження інноваційних механізмів участі громадян 

у бюджетному процесі, сприяння відкритості бюджетного процесу, налагодження 

конструктивного діалогу мешканців українських громад  і органів місцевого самоврядування 

становить спільний інтерес, 

враховуючи потребу у взаємній співпраці щодо розвитку громадських бюджетів в 

Україні, 

маючи підтримку Міжнародної благодійної організації «Фонд Східна Європа» у рамках 

Проекту «Публічні бюджети від А до Я: Інформування, активізація та залучення 

громадянського суспільства» за підтримки Європейського Союзу та Проекту міжнародної 

технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС)  

домовилися про наступне: 

 

Стаття 1 

Сторони співпрацюють на основі взаємної вигоди та згідно з  чинним законодавством, 

а також відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння. 

 

Стаття 2 

Сторони співпрацюють з метою запровадження громадського бюджету, який дасть 

можливість розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, удосконалення 

діалогу між владою і громадою, створення та підтримки повноцінного громадського простору, 

вирішення соціально значущих питань, активізації жителів щодо участі у бюджетному 

процесі. 

Співпраця дасть змогу громадянам брати участь у розподілені визначеної частини 

міського бюджету на реалізацію власних проектів, брати участь у обговоренні пріоритетів 

розвитку територіальної громади та його окремих територій, готувати та обговорювати 

проекти громадського бюджету, презентувати їх на громадських заходах, брати участь у 

проведенні голосування за проекти, контролювати процес підрахунку голосів та 

безпосередньо брати участь у реалізації виконавчими органами проектів, які отримають 

фінансування на відповідний період. 

 

Стаття 3 

Співпраця в рамках цього Меморандуму здійснюватиметься за такими напрямками: 

запровадження громадського бюджету, як циклічного процесу діяльності органів 

місцевого самоврядування; 

розвитку діалогу між учасниками процесу під час реалізації громадського бюджету; 

сприяння та допомога органу місцевого самоврядування у більш якісному реагуванні 

на ініціативи мешканців міста та забезпечення їх реалізації; 

участь мешканців міста у визначенні пріоритетів розвитку громади; 

налагодження комунікації між громадянами та органами місцевого самоврядування та 

всередині громади; 

популяризація механізму громадського бюджету, здійснення моніторингу процесу та 

реалізації проектів, які відібрані шляхом голосування. 

 

 



Стаття 4 

Миргородська міська рада бере на себе зобов’язання: 

впровадження циклу громадського бюджету у м.  Миргороді у 2017 році; 

затвердити склад робочого органу з підготовки програмних документів громадського 

бюджету на основі відкритого конкурсу; 

затвердити положення про громадський бюджет та відповідну програму на сесії 

місцевої ради; 

забезпечити ефективну роботу виконавчих органів для реалізації основних положень 

громадського бюджету; 

сприяти постійному вдосконаленню процесу громадського бюджету, проведення 

навчання відповідальних працівників виконавчих органів; 

забезпечити оперативний та ефективний розгляд пропозицій мешканців щодо 

вдосконалення механізму громадського бюджету; 

організувати висвітлення інформації щодо популяризації громадського бюджету (прес-

конференції, прес-брифінги, круглі столи тощо); 

забезпечити організацію роботи щодо проведення заходів з обговорення пріоритетів 

розвитку міста та підготовки проектів громадського бюджету; 

забезпечити реєстрацію проектів громадського бюджету від мешканців; 

забезпечити аналіз проектів громадського бюджету структурними підрозділами органу 

місцевого самоврядування; 

організувати проведення голосування за проекти, які подані мешканцями; 

проведення відкритої, прозорої процедури визначення проектів, які отримають 

фінансування для реалізації; 

забезпечити громадський контроль за реалізацією проектів; 

забезпечити проведення постійного моніторингу, аналізу та вдосконалення процесу. 

 

Стаття 5 

Фундація українсько-польської співпраці ПАУСІ бере на себе зобов’язання: 

проведення семінарів, тренінгів за участю практиків громадського бюджету України: 

координаторів процесів, членів робочих груп, авторів проектів, зарубіжних експертів з 

розвитку громадського суспільства; 

надання консультацій та супроводження процесу запровадження громадського 

бюджету; 

проведення навчальних візитів; 

фінансової підтримки інформаційної кампанії та організації етапів громадського 

бюджету; 

надання програмного забезпечення для здійснення голосування мешканців. 

 

Стаття 6 

Цей Меморандум не перешкоджає правам і обов’язкам Сторін у рамках інших 

укладених ними угод, у тому числі міжнародних. 

 

Стаття 7 

Цей Меморандум може бути змінений і доповнений за ініціативи будь-якої зі Сторін 

після погодження та підписання окремого протоколу до нього. 

 

Стаття 8 

Суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму 

регулюються шляхом переговорів і консультацій. 

 

Стаття 9  

Цей Меморандум є дійсним з дня підписання. 

Термін дії меморандуму є необмеженим. Дію меморандуму може бути припинено, 

якщо будь-яка зі Сторін поінформує інші сторони в письмовій формі про своє бажання 



припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія меморандуму припиняється через  три 

місяці після написання такого листа. 

Припинення дії Меморандуму не припиняє здійснення програм і проектів, які будуть 

започатковані протягом терміну його дії. 

 

Меморандум підписано у двох оригінальних примірниках, кожний українською мовою. 

Усі примірники мають однакову юридичну силу.  

 

 

На підтвердження зазначених положень Меморандум підписали: 

 

 

Від Миргородської міської ради: 

 

Міський голова 

 

 

 С.П. Соломаха 

 

Від Фудації ПАУСІ: 

 

Заступник директора 

 

 К.В. Плоский  

  


