
 

 

Додаток 3 до рішення сесії 

Магдалинівської селищної ради 

VIII скликання 

№ __________від ____________   

 

Параметри 

громадського бюджету (бюджету участі, партиципаторного бюджету) 

Магдалинівської селищної територіальної громади на 2021 рік  

та прогнозних обсягів на 2022 – 2024 роки 

    

1. Загальний обсяг видатків, що планується спрямувати у 2021 році на 

реалізацію проектів: 500,0 тис. грн. 

2. Прогнозні обсяги Бюджету участі на 2022 – 2024 роки: 

2022 рік – до 500 тис. грн.; 

2023 рік – до 500,0 тис. грн.; 

2024 рік – до 500,0 тис. грн. 

3. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проекту 

автором: 15 осіб (крім автора проекту). 

4. Максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 31 грудня 

відповідного року.              

5. Мінімально можливий вік автора: 14 років. 

6. Максимальна вартість великого проекту – 150,0 тис. грн., 

максимальна вартість малого проекту – 70,0 тис. грн.  

7. Типи проектів: 

- Безпека та громадський порядок; 

- Велоінфраструктура; 

- Житлове господарство; 

- Засоби масової інформації; 

- Комунальне господарство; 

- Культура; 

- Навколишнє середовище; 

- Освіта; 

- Охорона здоров’я ; 

- Соціальний захист; 

- Спорт; 

- Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології; 

- Транспорт. 

8. Терміни початку і завершення прийому проектів: з 15 лютого до 15 

березня 2021 року. 

9. Терміни оцінки Комісією поданих проектів та виставлення їх на 

голосування: до 16 квітня 2021 року. 

10. Терміни початку і завершення голосування за проекти: з 19 квітня 

до 4 травня 2021 року.  

11. Термін визначення проектів-переможців: до 15 травня 2021 року. 

 

 



 

 

Роз’яснення до типів проектів 

 

Безпека та громадський порядок 
Заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку 

громадян та захист їхньої власності (наприклад, запровадження системи 

відеоспостереження, пожежної охорони тощо). 

 

Велоінфраструктура 
Облаштування велосипедних доріжок, паркувальних місць та пунктів 

прокату велосипедів.  

 

Житлове господарство  
Заходи, спрямовані на створення та підтримку ОСББ. 

 

Засоби масової інформації  

Заходи, спрямовані на підтримку ЗМІ. 

 

Комунальне господарство  
Облаштування та озеленення територій. Облаштування дитячих 

майданчиків. Вуличне освітлення. Поводження з відходами. Поліпшення 

якості питної води (бювети тощо).  

 

Культура 
Створення та розвиток закладів культурного напряму. Організація 

культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, 

виставки тощо). Реставрація архітектурних пам'яток.  

 

Навколишнє середовище  

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища. 

Охорона природних ресурсів. Організація безпритульних тварин, включаючи 

чіпування, регулювання їх чисельності. Вигул свійських тварин. 

 

Освіта 
Заходи, спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази та 

розвиток установ освіти.  

 

Охорона здоров’я  
Заходи, спрямовані на оновлення матеріально-технічної бази та 

розвиток установ охорони здоров’я.  

 

Соціальний захист 

Розвиток закладів та заходи соціального спрямування, включаючи 

заходи з реабілітації  інвалідів. Захист інвалідів, сиріт, непрацездатних осіб, 

пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу інвалідів до 

об’єктів, закладів і заходів міста.  

 



 

 

Спорт  
Розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму. Організація 

спортивних заходів (змагання, марафони тощо). Популяризація спорту та 

здорового способу життя.  

 

Телекомунікації, зв’язок та інформаційні технології   
Автоматизація систем з надання послуг мешканцям (наприклад, онлайн 

реєстрація місця проживання). Інтерактивні карти. Мобільні додатки щодо 

сільської інфраструктури. Облаштування зон wi-fi.  

 

Транспорт 
Доступ до  громадського транспорту. Удосконалення мережі 

громадського транспорту. 

 

 

         Секретар селищної ради                                                 Черненко І.Г. 

 

 

 

 


