
    
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
                                                                                   

Від  23.03.2021                   м. Бурштин                                № 148 

 

 

Про Координаційну раду 

з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

Бурштинської міської територіальної громади 

 

 

 

        З метою здійснення основних заходів щодо впровадження та функціонування 

Громадського бюджету Бурштинської міської територіальної громади, на виконання міської 

програми «Громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської міської територіальної 

громади на 2021-2025рр.», затвердженої рішенням Бурштинської  міської ради від 11.12.2020 

№ 30/2-20, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

       1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань громадського бюджету 

(бюджету участі) Бурштинської міської територіальної громади, що додається.  

       2. Затвердити склад Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету 

участі) Бурштинської міської територіальної громади, що додається. 

       3.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Міський голова        Василь Андрієшин  

                                        

                                                                           

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала:    

 

Головний головний спеціаліст з міжнародної співпраці  

та інвестиційної діяльності                                                    __________                 Яна  Штогрин 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник міського голови                ___________                             Ростислав Стасько 

 

Начальник фінансового відділу                       ____________                             Ольга Петровська 

 

Головний бухгалтер                                          ____________                               Іванна Федунків 

 

Юридичний відділ                                           ___________                     Марія Михайлишин 

  

Начальник загального відділу                          ____________                                      Марія Яцик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО  

розпорядженням міського голови 

                                                                                                     від _______________№ _______ 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань громадського бюджету (бюджету участі) 

Бурштинської міської територіальної громади 
 

 

1. Загальні положення 

 1.1. Координаційна рада з питань громадського бюджету (бюджету участі) Бурштинської 

міської територіальної громади – створений розпорядженням міського голови постійно 

діючий робочий орган, члени якого, в межах чинного законодавства України,  організовують 

та координують виконання основних заходів щодо впровадження та функціонування 

громадського бюджету (бюджету участі) Бурштинської міської територіальної громади, 

визначених цим Положенням (далі – Координаційна рада).  

1.2. Координаційна рада діє відповідно до чинного законодавства України, розпоряджень 

міського голови, Положення про громадський бюджет (бюджет участі) Бурштинської міської 

територіальної громади затвердженого рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020 

№ 30/2-20 , а також даного  Положення.  

1.3. Члени Координаційної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах. 

 

2. Порядок утворення Координаційної ради 

2.1. Координаційна рада обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря під 

час першого засідання.  

2.2. Кількісний склад Координаційної ради становить не більше 11 осіб. До складу 

Координаційної ради можуть входити представники виконавчих органів міської ради, 

експертів і фахівців у сфері написання та реалізації проектів (за згодою),  представників 

громадського сектору  (за згодою). 

2.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського 

голови. Кількісний та персональний склад Координаційної ради може бути змінений 

розпорядженням міського голови. 

 

3. Завдання Координаційної ради 

3.1. Здійснення організації та супроводу всіх етапів громадського бюджету.  

3.2. Затвердження календарного плану щодо проведення Конкурсу в рамках громадського 

бюджету (бюджету участі) Бурштинської міської територіальної громади та визначення 

термінів голосування.  

3.3. Приймати рішення про відповідність проєктної пропозиції вимогам відповідно до 

положення про Конкурс. 

3.4. Проводити попередній розгляд проєктних пропозицій, при необхідності надавати 

авторам рекомендації щодо їх доопрацювання. 

3.5. Подавати висновки та рекомендації щодо проєктних пропозицій, поданих для 

фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету. 

3.6. Приймати рішення щодо включення проєктних пропозицій в перелік для голосування. 



3.7. Отримувати інформацію про хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за 

рахунок коштів Громадського бюджету. 

3.8. Визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань 

Громадського бюджету на засіданнях постійних депутатських комісій та пленарних 

засіданнях Бурштинської міської ради. 

3.9. Контролювати хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок 

Громадського бюджету, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних 

підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань 

реалізації проєктних пропозицій. 

3.10. Проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань. 

3.11. Ініціювати внесення змін до Положення про громадський бюджет (бюджет участі) 

Бурштинської міської територіальної громади. 

3.12. Аналіз етапів конкурсу громадського бюджету з метою надання на розгляд міської ради 

пропозицій щодо удосконалення механізму бюджету участі. 

 

4. Права Координаційної ради 

Для виконання завдань, визначених цим Положенням, Координаційна рада має право: 

 4.1. Отримувати інформацію від виконавчих органів Бурштинської міської ради та 

запрошувати їх представників на засідання в рамках реалізації проектів громадського 

бюджету.  

4.2. Спільно з організаційним відділом Бурштинської міської ради організовувати 

голосування за проекти.  

4.3. Заслуховувати авторів проектів під час розгляду проектів, що були позитивно чи 

негативно оцінені, та отримувати від них додаткову інформацію.  

4.4. Заслуховувати керівників виконавчих органів, відповідальних за реалізацію проектів-

переможців.  

4.5. Рекомендувати авторам коригувати чи об'єднувати проекти.  

4.6. Подавати рекомендації щодо перерозподілу коштів.  

  

5. Регламент Координаційної ради 

5.1. Формою роботи Координаційної ради є її засідання, які відбуваються за потреби. 

Скликаються засідання за ініціативи голови Координаційної ради або його заступника.  

5.2.  Рішення, рекомендації, висновки та протоколи ухвалюються більшістю голосів з числа 

присутніх Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого 

Координаційної ради є вирішальним.  

5.3. Якщо член Координаційної ради тричі підряд без поважних причин не відвідав 

засідання, члени Координаційної ради мають право надавати пропозиції міському голові 

щодо виключення його зі складу Координаційної ради.  

5.4. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50 % загального складу 

Координаційної ради. 

5.5. Усі спірні питання, що виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною 

радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів 

«за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.  

5.6. Зміни до цього Положення вносяться розпорядженням міського голови.  

5.7. Рішення, ухвалені на засіданні Координаційної ради, оформлюються протоколом. 

 



                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                розпорядження міського голови 

                                                                                               від _______________№_______  

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань Громадського бюджету (бюджету участі) Бурштинської 

міської територіальної громади 

 

 

 

Стасько Ростислав Богданович                        - перший заступник міського голови 

Драгун Іван Олексійович                                  - заступник міського голови  

Бандура Ірина Ігорівна                                      - завідувач сектору ЖКГ 

Назар Марія Степанівна                                   - начальник відділу економіки та промисловості 

Штогрин Яна Станіславівна                             - головний спеціаліст з міжнародної співпраці та                            

                                                                            інвестиційної діяльності   

Петровська Ольга Іванівна                               - начальник фінансового відділу 

Кравчишин Олена Ярославівна                        - начальник організаційного відділу 

Білоока Тетяна Іванівна                                     - завідувач сектору архітектури та                                                                                                                                                                                              

                                                                             містобудування 

Іваськевич Олександр Васильович                   - керівник ГО «Молода Просвіта м.Бурштин (за                                                                                                                                                                                                                            

                                                                             згодою)  

Рибчук Ірина Ярославівна                                 - керівник ГО «Творчий центр «ГРОНО»» (за   

                                                                             згодою)             

Шаган Олександра Володимирівна                 - керівник ГО «АМЕР Прикарпаття» (за згодою) 


