
Громадський бюджет м. Миргорда 
Громадський бюджет м.Миргорда 
(ГБ) - частина міського бюджету, 
форма прямого волевиявлення 
жителів міста. 
Фінансування з міського бюджету. 
Загальний обсяг ГБ у 2017 році 
становить 750 тис. грн. 
Діє з 2017 року. 
Голосує громада. 
Співфінансування не обов’язкове. 
Реалізація наступного року. 



 
Автор проекту – дієздатна особа віком від 14 років, яка має ідею  
щодо покращення міста та оформила її у вигляді проекту. 
 
Проект – план дій, описаний з відповідним обґрунтуванням,  
розрахунками витрат, кресленнями (картами, схемами), фотографіями,  
що розкривають сутність задуму та можливість реалізації за рахунок  
коштів ГБ протягом наступного бюджетного року. 
 
Робоча група з питань Громадського Бюджету м. Миргорода – постійно  
діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, що координує 
виконання основних заходів громадського бюджету м. Миргорода. 
 
Голосування – процес визначення проектів-переможців шляхом 
Заповнення електронного або паперового бланку голосування. 



Покроковий перелік дій для 
подання проекту  

Реєстрація 



Сайт міської ради – розділ Громадський бюджет - Подати проект з 10 липня по 23 серпня 

http://myrgorod.pl.ua/page/gromadskyj-bjudzhet/gromadskyj-bjudzhet 



                    Подати проект з 10 липня по 23 серпня –  

                     перехід на сервіс Громадський бюджет 

http://initiativ.e-dem.in.ua/myrhorod/Competition/View/1 



Подати проект - Вхід в систему 

Ідентифікація 



Для подальшої реєстрації Ви обираєте один із 
способів банківської системи ідентифікації 



Заповнити форму 



Завантажити заповнену анкету та інші додатки, 
відправити проект на модерацію 



Протягом трьох днів після перевірки 
модератором проект оприлюднюється на сервісі 



Основні етапи ГБ 
0.     Розробка положень, затвердження сесією 
1. Інформаційна кампанія 
2. Подача проектів 
3. Попередній аналіз 
4. Голосування громади 
5. Реалізація 
6. Звітування 



- подача проектів – онлайн, у 2017 - 45 календарних днів, 10 липня – 23 серпня;  
з 2018 року - 30 календарних днів з 15 квітня; 
- Попередній аналіз проектів робочою групою та головним розпорядниками 
(протягом 14 днів) на спеціальному бланку; 
- затвердження реєстру допущених та недопущених  до голосування проектів; 
- Голосування - 15 календарних днів; 
- Робоча група оприлюднює рейтинг проектів - 5 робочих днів; 
- Депутати затверджують виділення коштів на проекти-переможці; 
- Головні розпорядники коштів включають кошти до бюджетних запитів; 
- Головні розпорядники надають щоквартальні та фінальні звіти. 



Подавайте ідеї на 
Громадський бюджет м.Миргорода! 


