
Розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

19.02.2019  № 98/01.02-01

ПОЛОЖЕННЯ

про ініціювання та подання проєктів ,,Всеукраїнського 

громадського бюджету” в Тернопільській області 

і проведення електронного голосування 

І. Загальні положення

1.  Положення  про  ініціювання  та  подання  проєктів  ,,Всеукраїнського

громадського бюджету” в Тернопільській області  і  проведення електронного

голосування (далі  –  Положення)  визначає  основні  вимоги  та  критерії  до

порядку  ініціювання  та  подання  проєктів  ,,Всеукраїнського  громадського

бюджету”  в Тернопільській області і проведення електронного голосування з

метою визначення проєктів-переможців, що можуть фінансуватись за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Всеукраїнський громадський бюджет (далі – ВГБ) – це інструмент участі

громадян Тернопільської області у розподілі частки державного фінансування

шляхом  ініціювання  та  подання  проєктів  ,,Всеукраїнського  громадського

бюджету”  і  проведення  електронного  голосування  за  проєкти,  які  можуть
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фінансуватись  в  межах  визначеного  обсягу  коштів  державного  фонду

регіонального розвитку. 

3.  Терміни,  що  використовуються  в  цьому  Положенні,  вживаються  в

такому значенні:

аналіз  проєктів  –  попередній розгляд  усіх  поданих проєктів  на  предмет

відповідності вимогам чинного законодавства, в тому числі вимогам постанови

Кабінету  Міністрів  України  від  18  березня  2015  р.  №  196  ,,Деякі  питання

державного фонду регіонального розвитку” (зі змінами), наказу  Міністерства

регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства

України від 24 квітня 2015 р.  № 80,  зареєстрованого в Міністерстві  юстиції

України 30 квітня 2015 р. за № 488/26933 (зі змінами) та цього Положення;

відповідальний  підрозділ  –  структурний  підрозділ  обласної  державної

адміністрації,  завданнями  якого  є  реалізація  державної  політики  у  сфері

регіонального, соціально-економічного та інвестиційного розвитку;

голосування за  проєкти (далі  –  голосування) – процедура  визначення,  у

порядку встановленому цим Положенням, жителями Тернопільської області за

допомогою  електронної  системи  проєктів-переможців  ,,Всеукраїнського

громадського бюджету” шляхом голосування в електронному вигляді;

 електронна  система –  онлайн  сервіс,  який  дозволяє  реєструвати  та

проводити голосування за проєкти  ,,Всеукраїнського громадського бюджету” в

Тернопільській  області  за  допомогою  BankID  або кваліфікованого

електронного  підпису,  забезпечує  точну  ідентифікацію  голосуючих  осіб  та

можливість  перевірки  результатів  у  разі  виникнення  сумнівів  у  їх

об’єктивності;

заявники  –  місцеві  органи  виконавчої  влади,  органи  місцевого

самоврядування,  а також агенції  регіонального розвитку,  створені відповідно

до Закону  України ,,Про  засади  державної  регіональної  політики”.  Останні

можуть  виступати  заявниками  за  винятком  проєктів  нового  будівництва,

реконструкції, реставрації, капітального ремонту;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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ініціатори проєкту – громадяни України віком від 18 років, які проживають

на  території  Тернопільської  області,  заявники,  наукові  установи,  громадські

організації, які здійснюють свою діяльність в межах Тернопільської області;

пріоритетні  цілі  –  перелік  завдань  на  відповідний  бюджетний  період,

підготовлених  робочою  групою  у  відповідності  до  Державної  стратегії

регіонального  розвитку  на  період  до  2020  року,  затвердженої  постановою

Кабінету  Міністрів  України  від  06  серпня  2014  року  №  385  та  Стратегії

розвитку  Тернопільської  області  на   період  до  2020  року,  затвердженої

рішенням  Тернопільської  обласної  ради  від  04  січня  2016  року  №  28,  на

виконання  яких  повинні  спрямовуватися  проєкти  ,,Всеукраїнського

громадського бюджету”.;

проєкт ВГБ – комплекс взаємопов’язаних заходів для розв’язання окремих

проблем регіонального розвитку, оформлений відповідно до Форми проєкту та

відповідає вимогам, визначеним цим Положенням;

 проєкт-переможець  за  підсумками  електронного  голосування  (далі  –

проєкт-переможець) – проєкт, який за результатами електронного голосування

набрав не менше 30 відсотків голосів від загальної кількості голосуючих осіб;

робоча  група  –  тимчасовий  дорадчий  орган,  утворений  обласною

державною адміністрацією з  метою координації  виконання основних заходів

щодо  ініціювання  та  подання  проєктів  ,,Всеукраїнського  громадського

бюджету”. в Тернопільській області та проведення електронного голосування,

згідно з цим Положенням;

форма  проєкту  –  єдина  обов’язкова  для  заповнення  форма,  згідно  з

додатком 1 до цього Положення.

4. Фінансування проєктів-переможців ВГБ здійснюється за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку та відповідного співфінансування за

рахунок коштів місцевих бюджетів.
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5.  На  реалізацію  проєктів-переможців  ВГБ  спрямовується  не  більше

10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку, передбачених

області на відповідний бюджетний період.

6.  Обсяг  співфінансування  проектів-переможців ВГБ  за  рахунок  коштів

місцевих  бюджетів  в  Тернопільській  області  повинен  становити  не  менше

10 відсотків.

7.  Календарний план реалізації проєктів повинен становити від одного до

трьох років.

8.  Загальна кошторисна вартість проєктів будівництва (нове будівництво,

реконструкція,  реставрація,  капітальний  ремонт)  повинна  становити  понад  

5000 тис. гривень,  для інших проєктів –  понад 1000 тис. гривень.

ІІ. Діяльність робочої групи з координації виконання 

основних заходів щодо ініціювання та подання проєктів

,,Всеукраїнського громадського бюджету” в Тернопільській 

області і проведення електронного голосування

1.  Обласною  державною  адміністрацією  створюється  робоча  група  з

координації виконання основних заходів щодо ініціювання та подання проєктів

ВГБ в Тернопільській області та проведення електронного голосування з метою

визначення  проєктів-переможців ВГБ, що можуть реалізовуватися за рахунок

коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Склад  робочої групи затверджується розпорядженням голови обласної

державної адміністрації в кількості не менше 5 осіб.
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3.  Очолює  робочу  групу  заступник  голови  обласної  державної

адміністрації, до повноважень якого належить координація реалізації державної

політики  у  сфері  регіонального,  соціально-економічного  та  інвестиційного

розвитку,  секретарем  робочої  групи  призначається  керівник  відповідального

підрозділу.

4. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням

її керівника.

5. Підготовку матеріалів на засідання робочої групи забезпечує її секретар.

6.  Рішення  робочої  групи вважається  прийнятим,  якщо  за  нього

проголосувала більшість присутніх на засіданні членів  робочої групи. У разі

рівного розподілу голосів вирішальним є голос керівника робочої групи.

7. Засідання  робочої групи  є правомочним, якщо в її  роботі бере участь

більш як половина членів.

8. Робоча група, відповідно до покладених на неї завдань:

1)  забезпечує  дотримання  вимог  чинного  законодавства  та  цього

Положення;

2) проводить розгляд та погодження за результатами проведеного аналізу

поданих ініціаторами проєктів;

3)  здійснює  підготовку  пріоритетних  цілей,  відповідно  до  яких

розробляються  та  подаються  проєкти  ВГБ,  що  можуть  фінансуватися  за

рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та подання їх для

затвердження обласній державній адміністрації;
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4)  в межах чинного законодавства приймає рішення  щодо дати початку і

завершення  подання  проєктів  ВГБ  на  відповідний  бюджетний  період  та

проведення електронного голосування;

5) затверджує результати електронного голосування.

9. Членство у робочій групі не має створювати потенційного чи реального

конфлікту  інтересів  членів  цієї  робочої  групи,  який  може  вплинути  на

об’єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо попереднього аналізу

поданих проєктів.

ІІІ. Інформаційна та промоційна кампанія

1. З метою забезпечення найбільш широкого поширення інформації про

можливості  ВГБ  відповідальний підрозділ  проводить інформаційну кампанію

спільно  з  районними  державними  адміністраціями,  органами  місцевого

самоврядування, в тому числі об’єднаними територіальними громадами. 

2.  Інформаційна  та  промоційна  кампанія  проводиться  шляхом

ознайомлення  мешканців  області  з  основними  положеннями,  принципами,

етапами і термінами проведення ВГБ та розповсюдження інформації стосовно

перебігу і результатів процесу запровадження проєктів-переможців ВГБ. 

 

3. Інформація про ВГБ оприлюднюється на офіційних вебсайтах обласної

державної  адміністрації,  районних  державних  адміністрацій  та  інших

інформаційних вебресурсах області. 

4.  Відповідальний підрозділ вживає заходи, спрямовані на інформування

громадськості, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
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про  початок  подання  проєктів  для  участі  у  ВГБ,  проведення  електронного

голосування та оприлюднення результатів голосування.

ІV. Порядок підготовки та подання проєктів ВГБ

1.  У відборі беруть участь проєкти, подані ініціаторами в установленому

законодавством порядку та відповідно до вимог даного Положення.

2. Оголошення  про  проведення  конкурсного  відбору  проєктів  ВГБ

розміщується  на  офіційному вебсайті  облдержадміністрації  та  в  електронній

системі.

3. В оголошенні зазначається інформація щодо:

пріоритетних  цілей,  відповідно  до  яких  розробляються  та  подаються

ініціаторами проєкти ,,Всеукраїнського громадського бюджету”;

обсягу  співфінансування  з  місцевих  бюджетів  проєктів-

переможців ,,Всеукраїнського громадського бюджету”;

термінів, механізмів подачі проектів та проведення голосування за проєкти

ВГБ;

місце прийому документів;

адреси  електронної  пошти,  номерів  телефонів,  за  якими  надаються

роз’яснення.

4. Проєкт оформлюється ініціатором за формою згідно з додатком 1 до

цього  Положення  та  подається  на  розгляд  відповідального  підрозділу  в

паперовому та електронному вигляді для проведення його аналізу;

5. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно та відображати його

суть.
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6.  Розрахунки,  креслення,  що  розкривають  сутність,  цілі  проєкту  та

можливість  його  практичної  реалізації,  додаються  до  проєкту,  про  що

зазначається у формі проєкту.

7. При  підготовці  проєкту  автор  забезпечує  його  відповідність  таким

вимогам:

1)  нормам  законодавства  України,  в  тому  числі  вимогам  постанови

Кабінету  Міністрів  України  від  18  березня  2015  р.  №  196  ,,Деякі  питання

державного фонду регіонального розвитку  (зі змінами), наказу  ˮ (зі змінами), наказу Міністерства

регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  господарства

України від 24 квітня 2015 р.  № 80 ,,Питання підготовки,  оцінки та відбору

інвестиційних  програм  і  проектів  регіонального  розвитку,  що  можуть

реалізовуватіся за рахунок коштів державного фонду регіонального розвиткуˮ (зі змінами), наказу 

(зі змінами);

2) реалізація проєкту планується на території Тернопільської області; 

3) проєкт відповідає визначеним пріоритетним цілям;

4) проєкт стосується лише об’єктів, що належать до комунальної власності.

8. Ініціатор разом із проєктом подає висновок до проєкту (додаток 2),

виданий органом місцевого самоврядування, на території якого планується його

реалізація, в якому зазначається:

1)  згода  виступити  заявником  проєкту,  відповідно  до  норм  чинного

законодавства;
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2)  гарантування  забезпечення  співфінансування  проєкту  (із  зазначенням

його обсягу у відсотках та абсолютних цифрах);

3) інформація  про  право  власності  на  об’єкт  та/або  письмову  згоду

балансоутримувача,  до  якого  перейде  майно  після  завершення  реалізації

проєкту.

9. Наукові установи та громадські організації додатково подають витяг з

єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських

формувань.

10.  Фізична  особа  при  подачі  проєкту  повинна  пред’явити  паспорт

громадянина України. 

V. Порядок розгляду поданих проєктів

1. Відповідальний підрозділ упродовж 7 робочих днів з дня надходження

проєкту  здійснює  його  аналіз  на  відповідність  вимогам  цього  Положення,

заповнення усіх обов'язкових полів проєкту за формою згідно з додатком 1 до

цього Положення, наявність документів, передбачених цим Положенням.

2. Після здійснення аналізу проєкту відповідальний підрозділ подає його

(із зауваженнями, у разі наявності) на розгляд робочої групи.

3.  Робоча  група  з  урахуванням  проведеного  аналізу  погоджує  перелік

проєктів, які можуть бути допущені до голосування.

4. Робочою групою можуть бути відхилені проєкти, які:
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1) не відповідають нормам чинного законодавства України, в тому числі

вимогам  постанови   Кабінету  Міністрів  України  від  18  березня  2015  р.

№ 196  ,,Деякі питання державного фонду регіонального розвитку  (зі змінами)ˮ (зі змінами), наказу 

та цього Положення;

2)  не  відповідають  пріоритетним  цілям,  затвердженим  на  відповідний

бюджетний період;

3) містять неповну або недостовірну інформацію;

4) подані у неповному обсязі.

5. Проєкти,  погоджені  робочою  групою,  не  пізніше  7  робочих  днів

публікуються відповідальним підрозділом в електронній системі (за винятком

інформації, яка містить персональні дані).

6. Про  реєстрацію  та  публікацію  проєкту  чи  про  його  відхилення

відповідальний  підрозділ  повідомляє  ініціатора  на  вказану  ним  електронну

адресу.

7. Ініціатор  може  відкликати  свій  проєкт  до  початку  електронного

голосування.

VІ. Порядок проведення електронного голосування за подані проєкти

1. Електронне  голосування  за  проєкти  здійснюється  в  електронній

системі,  посилання  на  яку  розміщується  на  офіційному  вебсайті  обласної

державної адміністрації.
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2. Голосування за проєкти здійснюється у терміни, визначені робочою

групою та зазначені в оголошенні.

3. Голосування  здійснюється  щодо  проєктів,  погоджених  робочою

групою.

4. Одна особа може проголосувати за 3 проєкти. 

VІІ. Порядок визначення проєктів-переможців

та подання на попередній конкурсний відбір

1. Після  закінчення  кінцевого  терміну  для  голосування  електронна

система здійснює підрахунок голосів.

2.  Проєктами-переможцями  вважаються  проєкти,  які  за  результатами

електронного  голосування  набрали  не  менше  30  відсотків  голосів  загальної

кількості голосуючих осіб.

3.  Рейтинговий список всіх  проєктів,  за  які  відбувалось  голосування  та

перелік проєктів-переможців затверджуються протокольним рішенням робочої

групи.

4.  Інформація  про  результати  голосування  розміщується  на  офіційному

вебсайті  обласної  державної  адміністрації,  а  також надсилається  на  вказану

електронну  пошту  ініціатора  та  заявника  проєкту  не  пізніше  

10 календарних днів з моменту встановлення результатів голосування. 

5.  Рейтинговий  список  проєктів-переможців  разом  з  позитивним

висновком  органу  місцевого  самоврядування,  на  території  якого  планується

реалізація  проєкту,  подається  регіональній  комісії  з  оцінки  та  забезпечення
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проведення  конкурсного  відбору  інвестиційних  програм  та  проєктів

регіонального  розвитку,  які  можуть  реалізуватись  за  рахунок  коштів

державного  фонду  регіонального  розвитку  для  проведення  попереднього

конкурсного відбору.

 6. Для участі у попередньому конкурсному відборі заявники у 10 денний

термін з дня отримання повідомлення подають регіональній комісії з оцінки та

забезпечення  проведення  конкурсного  відбору  інвестиційних  програм  та

проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізуватись за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку інвестиційні програми  та проєкти

за  формою,  встановленою  наказом  Міністерства  регіонального  розвитку,

будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України

від  24  квітня  2015  р.  №  80  ,,Питання  підготовки,  оцінки  та  відбору

інвестиційних  програм  і  проектів  регіонального  розвитку,  що  можуть

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвиткуˮ (зі змінами), наказу 

(зі змінами) разом із передбаченим пакетом документів.

7. При поданні на попередній конкурсний відбір проєкту, який передбачає

будівництво  (нове  будівництво,  реконструкцію,  реставрацію,  капітальний

ремонт),  заявник  забезпечує  його  повну  відповідність  проєкту,  поданому

ініціатором. Крім того, назва проєкту повинна відповідати назві затвердженої в

установленому законодавством порядку проєктної документації.

8.  Інформація  про  проєкт  регіонального  розвитку,  подана  заявником

регіональній комісії, оприлюднюється ним на відповідній сторінці офіційного

вебсайту  Міністерства  розвитку  громад  та  територій  України  до  початку

проведення оцінки та відбору.

9. У разі неподання заявником у визначений термін передбаченого пакету

документів  проєкт  не  допускається  до  участі  у  попередньому  конкурсному



13

відборі,  про  що  ініціатора  та  заявника  інформують  на  вказану  електронну

адресу.

10.  Попередній  конкурсний  відбір  проєктів  проводиться  відповідно  до

вимог постанови  Кабінету  Міністрів України  від 18 березня 2015 р. № 196  ,

,Деякі питання державного фонду регіонального розвитку  (зі змінами), наказуˮ (зі змінами), наказу 

Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального

господарства України від 24 квітня 2015 р. № 80 ,,Питання підготовки, оцінки

та  відбору  інвестиційних  програм  і  проектів  регіонального  розвитку,  що

можуть  реалізовуватися  за  рахунок  коштів  державного  фонду регіонального

розвитку  (зі  змінами),  Положення  про  регіональну  комісію  з  оцінки  таˮ (зі змінами), наказу 

забезпечення  проведення  конкурсного  відбору  інвестиційних  програм  і

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів

державного  фонду  регіонального  розвитку,  затвердженого  розпорядженням

голови обласної державної адміністрації від 23 квітня 2015 року № 290-од ,,Про

утворення  регіональної  комісії  з  оцінки  та  забезпечення  проведення

конкурсного  відбору  інвестиційних  програм  та  проектів  регіонального

розвитку,  що  можуть  реалізуватися  за  рахунок  коштів  державного  фонду

регіонального розвиткуˮ (зі змінами), наказу  (зі змінами).

VІІІ. Моніторинг стану реалізації проєктів ВГБ

1. Ініціатори проєктів можуть здійснювати контроль за реалізацією своїх

проєктів ВГБ.

2. Моніторинг  стану  реалізації  проєкту  проводиться  заявником  шляхом

порівняння  фактичних  строків  виконання  і  показників  результативності

виконання заходу проєкту з  плановими та  оцінки ступеня  їх  відхилення від

запланованих.
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3. Заявник щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом,

оприлюднює  на  відповідній  сторінці  офіційного  вебсайту  Міністерства

розвитку  громад  та  територій  України  звіт  про  виконання  заходів  проєкту

згідно з додатком 1 до Порядку  підготовки, оцінки та відбору інвестиційних

програм  і  проектів  регіонального  розвитку  та  проектів-

переможців  ,,Всеукраїнського  громадського  бюджету”,  що  можуть

реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку,

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 р.

№ 196  ,,Деякі питання державного фонду регіонального розвитку  (зі змінами)ˮ (зі змінами), наказу 

разом  з  фотографіями,  на  яких  зафіксований  стан  реалізації  проєкту,  та

узагальненою аналітичною інформацією про основні результати, досягнуті за

звітний період.

Директор департаменту 

економічного розвитку і торгівлі  

обласної державної адміністрації                                           Галина ВОЛЯНИК
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	4. Формою роботи робочої групи є засідання, що проводяться за рішенням її керівника.
	5. Підготовку матеріалів на засідання робочої групи забезпечує її секретар.

