Розпорядження
Одеського міського голови
№ 740 від 31.08.2020 р.


Про громадський бюджет 
міста Одеси на 2021 рік 


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                                 в Україні», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Положення про громадський бюджет міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 04 жовтня            2017 року № 2438-VІІ, рішення Одеської міської ради від 06 лютого                     2020 року № 5631-VII «Про прогноз бюджету міста Одеси на 2021 та        2022 роки», з метою активізації місцевих ініціатив мешканців та громадськості міста Одеси:

1. Створити комісію з питань громадського бюджету міста Одеси та  затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити параметри громадського бюджету міста Одеси                                на 2021 рік (додаток 2).

3. Усім учасникам процедури громадського бюджету міста Одеси суворо дотримуватися санітарних вимог та карантинних обмежень, передбачених чинним законодавством України.

4. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення етапів громадського бюджету міста Одеси на 2021 рік.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Бедрегу С.М.


                                                                                         Г. Труханов
Додаток 1
до розпорядження 
міського голови
№ 740 від 31.08.2020 р.

СКЛАД 
комісії з питань громадського бюджету міста Одеси

Бедрега
Світлана Миколаївна
-
голова комісії, заступник міського голови – директор департаменту фінансів Одеської міської ради; 



Потапський
Олексій Юрійович
-
заступник голови комісії, секретар міської ради;



Бриндак
Олег Борисович
-
заступник голови комісії, голова депутатської фракції політичної партії «ДОВІРЯЙ ДІЛАМ», голова постійної комісії Одеської міської ради з питань землеустрою і земельних правовідносин                    (за згодою); 



Сиваш 
Андрій Сергійович
-
секретар комісії, директор департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради.
Члени комісії:
Горбатюк 
Анатолій Ісаакович
-
представник громадської організації «Всесвітній клуб одеситів» (за згодою);



Данилко 
Наталія Іванівна
-
представник депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ»            (за згодою);



Жеман 
Дмитро Олександрович 
-
в.о. заступника міського голови – директора департаменту міського господарства Одеської міської ради;



Ієремія 
Василь Володимирович
-
представник депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок» (за згодою);



Кавун 
Анатолій Валентинович
-
представник громадськості, засновник проєкту «Добра справа» (за згодою);

Обухов 
Петро Геннадійович
-
представник громадськості (за згодою);



Осауленко
Світлана Вікторівна
-
голова депутатської фракції «Українська морська партія Сергія Ківалова» (за згодою);



Підгайний
Сергій Григорович
-
перший заступник міського голови;



Поповська     
Інна Петрівна
-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;



Прігарін
Олександр Анатолійович
-
доктор історичних наук, професор Одеського національного університету                  імені І.І. Мечникова, голова Одеської міської організації Українського товариства охорони пам’яток історії та культури (за згодою);



Сарафанюк             
Сергій Федорович
-
представник громадськості, координатор регіонального центру компетенції державного підприємства «Прозорро» (за згодою).





            Перший заступник міського голови
Т.в.о. керуючого справами                                                            С. Підгайний




















Додаток 2
до розпорядження 
міського голови
№ 740 від 31.08.2020 р.


ПАРАМЕТРИ 
громадського бюджету міста Одеси на 2021 рік
 
1. Загальний обсяг видатків на 2021 рік, що планується спрямувати на реалізацію проєктів-переможців, складає 50 000 тис.грн та підлягає затвердженню рішенням Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2021 рік».
2. Кількість підписів, які необхідно зібрати автору для подачі проєкту, має становити щонайменше 20 для малого громадського проєкту та 50 для великого громадського проєкту (крім підпису автора(-ів) проєкту).
3. Мінімально можливий вік автора проєкту – 18 років.
4. Впровадження проєкту – до 05 грудня 2021 року.
5. Вартість одного проєкту – від 100 000 грн до 500 000 грн для малого громадського проєкту і від 500 000 грн до 1 500 000 грн для великого громадського проєкту. 
Відсоток від загального обсягу видатків громадського бюджету на фінансування малих і великих проєктів на 2021 рік визначається комісією з питань громадського бюджету міста Одеси.
6. Типи проєктів:
- безпека та громадський порядок (заходи, спрямовані на посилення громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності (наприклад, впровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони тощо);
- туризм (реалізація заходів із залучення туристів до міста. Проєкти                 у галузі міського туризму та туристичної інфраструктури);
- телекомунікації, зв'язок та інформаційні технології (автоматизація систем з надання послуг мешканцям; інтерактивні карти; мобільні додатки щодо міської інфраструктури; облаштування зон wі-fi тощо);
- дорожньо-транспортна інфраструктура (розвиток пішохідної інфраструктури, зокрема підземних переходів; регулювання дорожнього руху; облаштування місць для паркування автомобілів, велосипедних доріжок, місць для паркування та пунктів прокату велосипедів; доступ до громадського транспорту; вдосконалення мережі громадського транспорту; розвиток інфраструктури громадського транспорту тощо);
- енергозбереження (заходи, спрямовані на енергозбереження);
- навколишнє середовище (запобігання та ліквідація забруднення навколишнього середовища; охорона природних ресурсів; робота із 
безпритульними тваринами, зокрема чіпування, регулювання їх чисельності, вигул свійських тварин тощо);
- комунальне господарство (облаштування та озеленення територій, облаштування дитячих майданчиків; вуличне освітлення; поводження з відходами; поліпшення якості питної води тощо);
- культура (створення та розвиток закладів культурного напряму; організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси, ярмарки, виставки тощо); реставрація архітектурних пам'яток тощо);
- освіта (розвиток установ позашкільної, шкільної та вищої освіти; організація просвітницьких заходів (тренінги, курси, семінари тощо);
- охорона здоров'я (розвиток медичної інфраструктури; покращення послуг медичних установ та забезпечення вільного доступу до їх отримання; організація заходів з ранньої діагностики та профілактики захворювань; пропагування здорового способу життя тощо);
- соціальний захист (розвиток закладів соціальної допомоги та обслуговування, проведення заходів соціальної направленості, в тому числі заходи з реабілітації осіб з інвалідністю. Захист прав осіб з інвалідністю, сиріт, непрацездатних осіб, пенсіонерів, багатодітних сімей. Забезпечення вільного доступу осіб з інвалідністю до об'єктів інфраструктури);
- спорт (розвиток закладів спортивно-оздоровчого напряму; організація спортивних заходів (змагання, марафони тощо); популяризація спорту та здорового способу життя).
7. Початок прийому проєктів – із 01 вересня 2020 року.
8. Завершення прийому проєктів – 30 вересня 2020 року (включно).
9. Термін підготовки департаментом економічного розвитку Одеської міської ради та профільним виконавчим органом Одеської міської ради висновку щодо відповідності проєкту вимогам законодавства та можливості його реалізації за всіма проєктами, в яких він відсутній, – з 01 жовтня                                 по 07 жовтня 2020 року (включно).
10. Термін оцінки комісією з питань громадського бюджету                           міста Одеси поданих проєктів та висування їх на голосування –                                із 08 по 27 жовтня 2020 року (включно).
11. Початок голосування – 28 жовтня 2020 року.
12. Завершення голосування – 16 листопада 2020 року (включно).
13. Оприлюднення проєктів-переможців окремо за великими та окремо за малими громадськими проєктами – до 21 листопада 2020 року (включно).



Перший заступник міського голови
Т.в.о. керуючого справами                                                            С. Підгайний

