ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від 26.06.2020 № 2297

53 сесія 7 скликання

м. Вінниця

Про внесення змін та доповнень до
«Положення про Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади», затвердженого
рішенням міської ради від 25.12.2015 року
№ 13 (зі змінами)

Керуючись статтею 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до «Положення про Бюджет громадських
ініціатив Вінницької міської об’єднаної територіальної громади» (далі –
Положення), затвердженого рішенням міської ради від 25.12.2015 року №13
(зі змінами), а саме:
1.1. Розділ 1 Положення додати абзацом наступного змісту:
« - Електронний сервіс «Громадський бюджет» - е-сервіс всеукраїнської
вебплатформи «Єдина платформа місцевої електронної демократії
(скорочено – e-DEM), яка надає громадянам легкий і зручний доступ до
використання кількох інструментів електронної демократії. Сервіс
«Громадський бюджет» знаходиться за адресою https://budget.e-dem.ua та
дозволяє брати участь у подачі проектів та голосуванні за них у рамках
Бюджету
громадських
ініціатив,
використовуючи
кваліфікований
електронний підпис, BankID, MobileID або інші методи електронної
ідентифікації, визначений чинним законодавством України. Також, е-сервіс
повинен забезпечувати безкоштовний доступ для користувачів системи,
захист їх персональних даних відповідно до законодавства України,
можливість подачі проектів відповідно до форми, затвердженої Положенням,
історію подачі проектів та (або) голосування за них».

1.2. Пункт 9 Розділу 4 Положення викласти в новій редакції:
«9. Проекти подаються:
- електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на
електронну адресу: vinrada@vmr.gov.ua з поміткою «Бюджет громадських
ініціатив» або на електронний сервіс «Громадський бюджет», сторінку
«Вінниця» за адресою : https://budget.e-dem.ua/0510100000;
- у паперовому вигляді за адресою: м.Вінниця, вул. Соборна, 59 з поміткою
«Бюджет громадських ініціатив».
Автор проекту може долучити до проекту графічні та фотоматеріали,
презентацію зі стислою суттю проекту та візуалізацією.
1.3. Пункт 12 Розділу 4 Положення викласти в новій редакції:
« 12. Зразок форми проекту розміщується на офіційному сайті міської ради
www.vmr.gov.ua в розділі «Бюджет громадських ініціатив» (з одночасним
розміщенням зразків заповнених форм) та на електронний сервіс
«Громадський
бюджет»
на
сторінці
«Вінниця»
за
адресою:
https://budget.e-dem.ua/0510100000».
1.4.Розділ 4 Положення доповнити пунктом 13 наступного змісту:
«13. Виконавчі органи міської ради сприяють авторам у підготовці проектів.
Уповноважений робочий орган розміщує на сайті конкурсу інформацію щодо
проведення відповідних консультацій з представниками департаментів
(відділів) міської ради».
1.5.
1.6.

Пункти 13, 14 Розділу 4 Положення вважати пунктами 14, 15.
Пункт 2 Розділу 6 Положення викласти в новій редакції:
«2. Голосування проводиться:

за допомогою електронного сервісу «Громадський бюджет»
всеукраїнської вебплатформи «Єдина платформа місцевої електронної
демократії (скорочено – e-DEM)
після реєстрації та авторизації
(ідентифікації) мешканця ВМОТГ на сайті. Посилання для голосування
розміщується на офіційному сайті міської ради www.vmr.gov.ua в розділі
«Бюджет громадських ініціатив»;

у спеціально визначених пунктах для голосування шляхом
заповнення друкованого бланку для голосування».

1.7. Розділ 8 Положення доповнити пунктом 3 наступного змісту:
«3. У разі надходження пропозицій від благодійних організацій або товариств
міжнародного співробітництва щодо фінансування конкретного проекту
Бюджету громадських ініціатив, який визначено переможцем конкурсу,
питання розглядається на засіданні Координаційної ради.
За умови прийняття Координаційною радою позитивного рішення з даного
питання готується рішення виконавчого комітету міської ради.

Після завершення реалізації проекту Бюджету громадських ініціатив за
рахунок благодійних внесків або коштів товариства міжнародного
співробітництва на підставі доповідної записки департаменту міської ради,
який реалізовував проект Бюджету громадських ініціатив, у встановленому
порядку вносяться зміни до бюджету Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади та вилучаються видатки на реалізацію проекту
Бюджету громадських ініціатив за рахунок коштів бюджету Вінницької
міської об’єднаної територіальної громади».
1.8.

Пункти 3-11 Розділу 8 Положення вважати пунктами 4-12.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (В.Кривіцький).

Міський голова

С. Моргунов

Департамент правової політики та якості міської ради
Малецька Наталія Анатоліївна
Начальник інформаційно-аналітичного відділу

Департамент

