
Цей спецвипуск присвячений грошам. Нашим спільним. Як і куди їх спланували 
на Здолбунівщині, на що очікувати, яку вулицю будуть ремонтувати, чи є фі-

нансування для нових ліхтарів та дитячих майданчиків. 
А також з цього випуску ви дізнаєтеся, як користуватися Інструментами громад-

ської активності для перетворення власних ідей у реальність!

ЗДОЛБУНІВ CITY
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Здолбунівщина 2019: 
чим буде жити і за що
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Особливості бюджету 
Здолбунівського району на 2019 рік

Основна причина зменшення 
загального обсягу районного бю-
джету полягає в зменшенні розмі-
ру субвенції з державного бюдже-
ту на надання пільг та субсидій у 
сумі 74,8 млн гривень. Зменшен-
ня розміру субвенції відбулося у 
зв’язку із впровадженням у 2019 
році механізму монетизації суб-
сидій, тобто кошти перерахову-
ватимуться на особові рахунки 
одержувачів субсидій, а не через 
місцеві бюджети та органи соці-
ального захисту, та через змен-
шення кількості отримувачів суб-
сидії. 

Сума освітньої субвенції скла-
дає 108,2 млн гривень. У порівнян-
ні з 2018 роком вона збільшилася 
на 11,5 млн (12%). Ці кошти пов-
ністю спрямовуються на виплату 
зарплатні педагогічним працівни-
кам загальноосвітніх навчальних 
закладів. Тож відповідно до роз-
рахунків усі виплати педагогам, 

які проводилися в 2018 році, буде 
збережено й у наступному році.

Сума медичної субвенції в 
2019 році становитиме 32,6 млн 
грн. Ці кошти спрямовуються на 
фінансування ЦРЛ та райстома-
тполіклініки м. Здолбунова. Об-
сяг медичної субвенції зменшив-
ся, оскільки видатки на надання 
первинної медичної допомоги 
населенню на 2019 рік проводи-
тимуться в структурі видатків 

Національної служби здоров’я 
України, а в 2018 році в розмірі 
субвенції 42,1 млн грн враховано 
7,6 млн грн на первинну медичну 
допомогу. Тобто порівняно з ми-
нулим роком медична субвенція 
збільшилася на 9%, тому з ураху-
ванням зростання розміру міні-
мальної заробітної плати та інших 
показників,  забезпеченість галузі 
залишиться на рівні 2018 року.

Сума коштів районного бюджету, управління яки-
ми здійснюють на районному рівні, визначена у сумі 
150,7 млн грн, що на 26,7 млн грн (21,5%) більше від 
попереднього року.

Відповідно структура видатків фінансового 
ресурсу районного бюджету за галузями вигля-
дає так:

Загальний обсяг районного бюджету на 2019 рік визначений у сумі 470,4 млн грн, що на 45,0 млн грн 
менше в порівнянні із затвердженим бюджетом на 2018 рік.
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Основну частину видатків районного бюджету складає освітня галузь, а це 103,1 млн грн або 69 % 
обсягу видатків та в порівнянні із затвердженим бюджетом у 2018 році на 20,6 млн грн більше або 125%.

Необхідно зазначити, що в структурі видатків медицини та спорту в 2018 році затверджено видатки 
розвитку в сумі 2,1 млн гривень (1,0 та 1,1 млн гривень відповідно), у 2019 році вказаних видатків не 
затверджено.

Щодо видатків за економічною класифікацією, то очевидно, що основна сума коштів спрямовуєть-
ся на оплату праці працівників бюджетної сфери – це 103,8 млн гривень або 68,9% власних видатків 
районного бюджету.

Спецвипуск 12.02.2019р. ЗС
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Відповідно до бюджету району на 2019 рік надано міжбюджетних трансфертів сільським, селищно-
му та міському бюджетам у сумі 44,8 млн гривень, що на 6,4 млн гривень більше, ніж у 2018 році.

Якщо розглянути в розрізі місцевих бюджетів, то найбільша сума трансфертів надається Здолбунів-
ському міському бюджету в сумі 29,9 млн гривень (66,7% від загальної суми), Мізоцькому селищному 
– 5,0 млн гривень (11,2 %).

У 2019 році на 2,7 млн грн (у 
2,2 рази) зросте фінансове забез-
печення харчування у закладах 
освіти. Зокрема до 15 грн збіль-
шиться вартість обіду учнів за-
гальноосвітніх шкіл пільгових 
категорій, які харчуються безко-
штовно (у січні-листопаді 2018 
року ця сума становила 7 грн, у 
грудні 12 грн). Також зростуть 

видатки на харчування вихован-
ців ДНЗ.

Продовжується фінансуван-
ня з районного бюджету прове-
дення поточних ремонтів у за-
гальноосвітніх закладах коштом 
районного бюджету. Видатки на 
такі роботи в 2019 році прово-
дитимуть у тих же обсягах, що 
й у 2018 році, проте із застосу-

ванням коефіцієнту росту 1,074. 
Додатково також враховано ви-
датки в сумі 1,3 млн гривень (з 
розрахунку 200 грн. на учня) для 
розподілу між загальноосвітніми 
закладами на придбання облад-
нання, предметів, оплату послуг, 
зокрема на фінансування проти-
пожежних заходів, заходів з охо-
рони праці.

Спецвипуск 12.02.2019р.ЗС
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Найменування бюджету-одержувача/нада-
вача міжбюджетного трансферту  

надання 
дошкільної 
освіти, грн

забезпечення діяльності палаців i будинків куль-
тури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних 
закладів, грн

% від загального 
обсягу трансфертів

Богдашівський сільський 224 652 0,5
Будеразький сільський 787 325 158 148 2,1
Білашівський сільський 100 349 0,2
Бущанський сільський 189 122 0,4
Глинський сільський 285 017 0,6
Дерманський перший сільський 85 594 220 610 0,7
Дерманський другий сільський 126 408 0,3
Здовбицький сільський 1 473 438 478 828 4,4
Копитківський сільський 1 159 152 501 822 3,7
Миротинський сільський 565 861 1,3
Маломощаницький сільський 104 533 0,2
Новомощаницький сільський 126 468 0,3
Новосілківський сільський 106 405 0,2
Півчанський сільський 151 849 0,3
П`ятигірський сільський 93 434 140 649 0,5
Старомощаницький сільський 100 044 0,2
Ступнівський сільський 178 273 0,4
Спасівський сільський 82 418 187 774 0,6
Уїздецький сільський 1 780 502 220 136 4,5
Урвенський сільський 286 596 0,6
Мізоцький селищний 4 529 535 468 491 11,2
Здолбунівський міський 29 388 788 461 396 66,7
Всього 39 380 186 5 383 431 100,0

Бюджет міста Здолбунова на 2019-й рік
Очікуємо на 63 мільйони доходів і на таку ж суму здійснення витрат. З них 25,3 млн.грн на виконання місцевих 
цільових програм, за рахунок яких здійснюється благоустрій, ремонт і будівництво доріг, тротуарів, ремонт 
житлового фонду в т.ч. шляхом співфінансування ремонтів для ОСББ, придбання обладнання й оплати робіт 
комунальними підприємствами, допомоги соціально незахищеним верствам, оплати пільгового проїзду ( де-
тальніше  далі ). Наводимо рішення про бюджет і аналізуємо його.

У К Р А Ї Н А
Здолбунівська міська рада Рівненської області

сьоме скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від  18 грудня  2018 року                                                                                 № 784

Про міський бюджет на 2019 рік

Керуючись пунктом 1 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджет-
ним кодексом України, проектом рішення Здолбунівської районної ради «Про районний бюджет на 
2019 рік», рішенням виконавчого комітету від 28 листопада 2018 року № 289 “Про проект міського 
бюджету на 2019 рік”, іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням 
з постійними депутатськими комісіями міської ради, міська рада
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1.Визначити на 2019 рік:
-  доходи міського бюджету в 

сумі 63 159 884 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду 
міського бюджету 59 961 184 
гривень та доходи спеціального 
фонду  міського  бюджету 3 198 
700 гривень згідно з додатком 
№ 1 цього рішення;

-  видатки міського бюдже-
ту в сумі 63 159 884 гривень, у 
тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету 48 288 
184 гривень та видатки спеці-
ального фонду міського бюдже-
ту в сумі 14 871 700 гривень, у 
т.ч. видатки бюджету розвитку 
спеціального фонду міського 
бюджету в сумі 11 673 000 гри-
вень;

- профіцит  за загальним 
фондом міського бюджету в 
сумі 11 673 000 гривень згідно з 
додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фон-
ду міського бюджету у сумі 11 
673 000 гривень згідно з додат-
ком № 2 до цього рішення;

- оборотний залишок коштів 
міського бюджету в розмірі 10 
000 гривень, що становить 0,05 
відсотка видатків загального 
фонду міського бюджету, ви-
значених цим пунктом;

- резервний фонд міського 

бюджету в розмірі 182 000 гри-
вень, що становить 0,99 відсо-
тка видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених 
цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головному розпоряд-
нику коштів міського бюджету 
на 2019 рік у розрізі відпові-
дальних виконавців за бюджет-
ними програмами згідно з до-
датком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2019 рік 
міжбюджетні трансферти згід-
но з додатком 4 до цього рішен-
ня. 

4. Затвердити на 2019 рік  
розподіл коштів бюджету роз-
витку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і 
реставрацію об’єктів виробни-
чої, комунікаційної та соціаль-
ної інфраструктури за об’єкта-
ми згідно з додатком 5 до цього 
рішення.

5.  Затвердити розподіл ви-
трат міського  бюджету на реа-
лізацію місцевих / регіональних 
програм у сумі 25 373 000 гри-
вень  згідно з додатком № 6 до 
цього рішення.

6. Визначити на 2019 рік від-
повідно до статті 55 Бюджетно-
го кодексу України захищеними 
видатками міського бюджету 
видатки загального фонду на: 

- оплата праці працівни-
ків бюджетних установ;  

- нарахування на заробіт-
ну плату;

- придбання медикамен-
тів та перев’язувальних матері-
алів;

- забезпечення продукта-
ми харчування;

- оплата комунальних по-

слуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти на-

селенню.
7. Надати повноваження 

виконавчому комітету міської 
ради щодо здійснення позик 
на покриття тимчасових касо-
вих розривів міського бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бю-
джетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджетного 
періоду в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, 
відповідно до статтей 43, 73 Бю-
джетного кодексу України..

8. Виконавчому комітету 
міської ради забезпечити вико-
нання норм Бюджетного кодек-
су України стосовно:

1) затвердження паспортів 
бюджетних програм протягом 
45 днів з дня набрання чинності 
цим рішенням;

2) здійснення управління 
бюджетними коштами у ме-
жах встановлених бюджетних 
повноважень та оцінки ефек-
тивності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, ре-
зультативне і цільове викори-
стання бюджетних коштів, 
організацію та координацію ро-
боти розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня та одер-
жувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності 
інформації про бюджет відпо-
відно до законодавства, а саме:
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В И Р І Ш И Л А:

Коментар: Чи могло бути біль-
ше? Могло. Тільки, на нашу 
думку, у міській раді мають 
прогнозувати й планувати 
доходи, а ще краще прорахову-
вати доходи в разі утворення 
ОТГ. І не лише доходи, а й нові 
позабюджетні можливості.

Спецвипуск 12.02.2019р.ЗС
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здійснення публічного представ-
лення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програ-
мами та показниками, бюджетні 
призначення щодо яких визначені 
цим рішенням, відповідно до вимог 
та за формою, встановленими Мі-
ністерством фінансів України, до 
15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бю-
джетних програм у триденний 
строк з дня затвердження таких 
документів;  

4) забезпечення у повному об-
сязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними 
установами, та укладання догово-
рів за кожним видом енергоносіїв у 
межах встановлених обгрунтова-
них лімітів споживання тощо.

9. Надати право виконавчому 
комітету міської ради:

- приймати рішення щодо мож-
ливості попередньої оплати при 
здійсненні процедури закупівлі 
товарів, послуг та робіт головним 
розпорядником, розпорядниками 
та одержувачами коштів міського 
бюджету;

- здійснювати перерозподіл 
видатків за економічною класифі-
кацією в межах загального обся-
гу бюджетних призначень по за-
гальному та спеціальному фондах 
міського бюджету;

- при внесенні змін та допов-
нень до бюджетної та відомчої 
класифікації приводити у відпо-
відність до неї доходи, видатки і 
фінансування міського бюджету;

- в міжсесійний період здійс-
нювати внесення змін до доходів 
та видатків міського бюджету за 
рахунок міжбюджетних тран-
сфертів з державного та інших 
місцевих бюджетів, розподіл і пе-
рерозподіл обсягів субвенцій між 
місцевими бюджетами з послі-
дуючим затвердженням міською 
радою.

10. Додатки № 1-6 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною.

11. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з 
питань бюджету, фінансів, по-
даткової політики та реалізації 
державної регуляторної політики 
(голова Броніч А.Й.)
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А в розділі про міський бюджет лише декілька стандартних файлів. 
Хоча наявність самого розділу і цих рішень в ньому – вже прогрес для 
Здолбунівської міської ради.

Коментар: Вчитайтесь у кожне 
речення й слово цього пункту і, 
якщо вам важливі міські, тобто 
наші, громади, кошти, то про-
контролюйте міську владу, щоб 
вона оцінювала ефективність 
програм ( і самі її оцінюйте ), 
виносила рішення по керівникам 
і виконавцям програм в залеж-
ності від результативності ро-
боти, забезпечувала доступ до 
інформації про бюджет, публіку-
вала матеріали про використан-
ня коштів. Протягом короткого 
періоду часу представники місь-
кої ради пробували публікувати 
матеріали, в яких зазначено, 
хто, які роботи виконує і скільки 
це коштувало міському бюдже-
ту, однак дуже швидко поверну-
лися до звичної практики.
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1.Визначити на 2019 рік:
-  доходи міського бюджету в 

сумі 63 159 884 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду 
міського бюджету 59 961 184 
гривень та доходи спеціального 
фонду  міського  бюджету 3 198 
700 гривень згідно з додатком 
№ 1 цього рішення;

-  видатки міського бюдже-
ту в сумі 63 159 884 гривень, у 
тому числі видатки загального 
фонду міського бюджету 48 288 
184 гривень та видатки спеці-
ального фонду міського бюдже-
ту в сумі 14 871 700 гривень, у 
т.ч. видатки бюджету розвитку 
спеціального фонду міського 
бюджету в сумі 11 673 000 гри-
вень;

- профіцит  за загальним 
фондом міського бюджету в 
сумі 11 673 000 гривень згідно з 
додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фон-
ду міського бюджету у сумі 11 
673 000 гривень згідно з додат-
ком № 2 до цього рішення;

- оборотний залишок коштів 
міського бюджету в розмірі 10 
000 гривень, що становить 0,05 
відсотка видатків загального 
фонду міського бюджету, ви-
значених цим пунктом;

- резервний фонд міського 

бюджету в розмірі 182 000 гри-
вень, що становить 0,99 відсо-
тка видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених 
цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні при-
значення головному розпоряд-
нику коштів міського бюджету 
на 2019 рік у розрізі відпові-
дальних виконавців за бюджет-
ними програмами згідно з до-
датком 3 до цього рішення.

3.  Затвердити на 2019 рік 
міжбюджетні трансферти згід-
но з додатком 4 до цього рішен-
ня. 

4. Затвердити на 2019 рік  
розподіл коштів бюджету роз-
витку на здійснення заходів на 
будівництво, реконструкцію і 
реставрацію об’єктів виробни-
чої, комунікаційної та соціаль-
ної інфраструктури за об’єкта-
ми згідно з додатком 5 до цього 
рішення.

5.  Затвердити розподіл ви-
трат міського  бюджету на реа-
лізацію місцевих / регіональних 
програм у сумі 25 373 000 гри-
вень  згідно з додатком № 6 до 
цього рішення.

6. Визначити на 2019 рік від-
повідно до статті 55 Бюджетно-
го кодексу України захищеними 
видатками міського бюджету 
видатки загального фонду на: 

- оплата праці працівни-
ків бюджетних установ;  

- нарахування на заробіт-
ну плату;

- придбання медикамен-
тів та перев’язувальних матері-
алів;

- забезпечення продукта-
ми харчування;

- оплата комунальних по-

слуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти на-

селенню.
7. Надати повноваження 

виконавчому комітету міської 
ради щодо здійснення позик 
на покриття тимчасових касо-
вих розривів міського бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального 
фонду, в межах поточного бю-
джетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах 
без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджетного 
періоду в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України, 
відповідно до статтей 43, 73 Бю-
джетного кодексу України..

8. Виконавчому комітету 
міської ради забезпечити вико-
нання норм Бюджетного кодек-
су України стосовно:

1) затвердження паспортів 
бюджетних програм протягом 
45 днів з дня набрання чинності 
цим рішенням;

2) здійснення управління 
бюджетними коштами у ме-
жах встановлених бюджетних 
повноважень та оцінки ефек-
тивності бюджетних програм, 
забезпечуючи ефективне, ре-
зультативне і цільове викори-
стання бюджетних коштів, 
організацію та координацію ро-
боти розпорядників бюджетних 
коштів нижчого рівня та одер-
жувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності 
інформації про бюджет відпо-
відно до законодавства, а саме:
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В И Р І Ш И Л А:

Коментар: Чи могло бути біль-
ше? Могло. Тільки, на нашу 
думку, у міській раді мають 
прогнозувати й планувати 
доходи, а ще краще прорахову-
вати доходи в разі утворення 
ОТГ. І не лише доходи, а й нові 
позабюджетні можливості.

Спецвипуск 12.02.2019р.ЗС
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здійснення публічного представ-
лення та публікації інформації про 
бюджет за бюджетними програ-
мами та показниками, бюджетні 
призначення щодо яких визначені 
цим рішенням, відповідно до вимог 
та за формою, встановленими Мі-
ністерством фінансів України, до 
15 березня 2020 року;

оприлюднення паспортів бю-
джетних програм у триденний 
строк з дня затвердження таких 
документів;  

4) забезпечення у повному об-
сязі проведення розрахунків за 
електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, 
які споживаються бюджетними 
установами, та укладання догово-
рів за кожним видом енергоносіїв у 
межах встановлених обгрунтова-
них лімітів споживання тощо.

9. Надати право виконавчому 
комітету міської ради:

- приймати рішення щодо мож-
ливості попередньої оплати при 
здійсненні процедури закупівлі 
товарів, послуг та робіт головним 
розпорядником, розпорядниками 
та одержувачами коштів міського 
бюджету;

- здійснювати перерозподіл 
видатків за економічною класифі-
кацією в межах загального обся-
гу бюджетних призначень по за-
гальному та спеціальному фондах 
міського бюджету;

- при внесенні змін та допов-
нень до бюджетної та відомчої 
класифікації приводити у відпо-
відність до неї доходи, видатки і 
фінансування міського бюджету;

- в міжсесійний період здійс-
нювати внесення змін до доходів 
та видатків міського бюджету за 
рахунок міжбюджетних тран-
сфертів з державного та інших 
місцевих бюджетів, розподіл і пе-
рерозподіл обсягів субвенцій між 
місцевими бюджетами з послі-
дуючим затвердженням міською 
радою.

10. Додатки № 1-6 до цього рі-
шення є його невід’ємною части-
ною.

11. Контроль за виконанням 
даного рішення покласти на по-
стійну депутатську комісію з 
питань бюджету, фінансів, по-
даткової політики та реалізації 
державної регуляторної політики 
(голова Броніч А.Й.)
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А в розділі про міський бюджет лише декілька стандартних файлів. 
Хоча наявність самого розділу і цих рішень в ньому – вже прогрес для 
Здолбунівської міської ради.

Коментар: Вчитайтесь у кожне 
речення й слово цього пункту і, 
якщо вам важливі міські, тобто 
наші, громади, кошти, то про-
контролюйте міську владу, щоб 
вона оцінювала ефективність 
програм ( і самі її оцінюйте ), 
виносила рішення по керівникам 
і виконавцям програм в залеж-
ності від результативності ро-
боти, забезпечувала доступ до 
інформації про бюджет, публіку-
вала матеріали про використан-
ня коштів. Протягом короткого 
періоду часу представники місь-
кої ради пробували публікувати 
матеріали, в яких зазначено, 
хто, які роботи виконує і скільки 
це коштувало міському бюдже-
ту, однак дуже швидко поверну-
лися до звичної практики.
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Ремонти доріг і тротуарів у Здолбунові – 2019
УСІ дороги, які є на території 

міста, незалежно від того, хто є 
їх власниками, МОЖУТЬ бути 
відремонтовані. Якісь коротшим 
шляхом, інші довшим. Якщо ви 
побачили назву своєї вулиці, на 
якій планується проведення по-
точного ремонту й зазначена сума, 

наприклад 20 тисяч гривень, то 
ми б радили звертати увагу біль-
ше на суму, ніж на те, що ви поба-
чили назву власної вулиці. За такі 
гроші туди лише трактор доїде із 
холодною смолою. Тому це просто 
перелік вулиць, на яких можливе 
проведення поточного ремонту, і 

можливість перерахування на ці 
цілі коштів через казначейство, 
а де саме буде здійснюватися ре-
монт, покаже традиційно весна, 
скарги мешканців, пропозиції на-
полегливих депутатів та особисті 
розмови й уподобання чиновни-
ків у своїх кабінетах.

1. Мета програми :
Метою Програми є забезпе-

чення утримання в задовільному 
технічному та естетичному стані 
об’єктів та елементів благоустрою 
міста Здолбунів (доріг, пішохід-
них доріжок, проїздів). Забезпе-
чення виконання робіт із зимово-
го утримання доріг, встановлення 
дорожніх знаків, нанесення до-
рожньої розмітки, обслуговуван-
ня світлофора. Також метою про-
грами є проведення поточних  та 
капітальних ремонтів на об’єктах 
дорожньо-транспортної мережі.

2. Заходи з реалізації програми:
Програмою визначений пе-

релік об’єктів та елементів бла-
гоустрою, на які виділяються 
кошти для проведення поточного 
та капітального ремонту протя-
гом 2019 року.

У програмі передбачено ви-
ділення коштів на оплату тран-
спортних   послуг, послуг з обслу-
говування світлофора, нанесення 
дорожньої    розмітки, встанов-
лення дорожніх знаків.

Передбачено виділення коштів 
на придбання протиожеледних  
та паливно-мастильних матері-
алів і на оплату транспортних 
послуг під час виконання робіт із  
зимового утримання доріг міста.

3. Головним розпорядником 
коштів для здійснення програми 
є Здолбунівська міська рада. 

4. Джерело фінансування – 
міський бюджет.

5. Очікувані результати :
Виконання Програми дасть 

змогу забезпечити утримання 
в належному технічному стані 
дорожньо-транспортної мере-
жі міста Здолбунів у 2019 році. 
Завдяки виконанню програми 
зменшиться кількість дорожньо- 
транспортних пригод і на краще 
зміниться  безпека жителів та 
гостей міста Здолбунів на його 
дорогах.

Коментар: Особливістю цієї 
програми є те, що вона одна 
із двох найбільших за витра-
тами разом із програмою з 
благоустрою. Уперше суттєві 
кошти передбачені для облаш-
тування заїздів до будинків. З 
7 по 15 пункти щодо капіталь-
них ремонтів можна подиви-
тися, які дороги заплановані 
до виконання робіт. Це опти-
містичні прогнози. За нашими 
підрахунками затримка вико-

нання робіт, які були перед-
бачені в Плані соцекономроз-
витку на 2016-2020 роки і які 
переносяться до подібних про-
грам, становлять 2-3 роки. 
Програма відрізняється від 
плану тим, що в плані зазна-
чені лише об’єкти, а в програ-
мі й конкретне фінансування. 
Щоправда, теж орієнтовне, 
оскільки реальним воно стає 
тоді, коли розробляється і про-
ходить усі стадії узгодження 

проектно-кошторисна доку-
ментація на ремонт чи будів-
ництво дороги.
Сподіваємось, продовжиться 
практика облаштування ви-
ключно тротуарів із бруківки 
замість нерівного асфальто-
покриття.
Традиційно закликаємо містян 
до контролю за виконанням 
робіт під час виконання їх, а не 
скаржитися після цього.

Додаток 2
до рішення міської ради

від  18.12.2018 року № 783

ПРОГРАМА
розвитку дорожнього господарства міста Здолбунів на 2019 рік
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Кошторис  програми         
розвитку дорожнього господарства міста Здолбунів на 2019 рік 

№ Що потрібно зробити Вартість в тисгрн. Виконавець програми

Розділ 1 Експлуатаційне утримання дорожнього господарства міста Здолбунів в 2019 році 18.12. 2018

1 Зимове утримання доріг : 
- придбання паливно 
- мастильних та інших матеріалів, 
- запчастин до транспортних засобів, 
- сіль, пісок- оплата транспортних послуг

400 .0
95 .0 
55.0  
160.0  
90.0

КП Здолбунівське

2 Утримання світлофорного об’єкту по вул.Шкільній 30.0 КП Здолбунівське

3 Ремонт,  придбання дорожніх знаків та пристроїв примусового зниження швидкості, в т.ч. 
виготовлення проектної документації

140.0 КП Здолбунівське

4 Нанесення дорожньої розмітки, придбання матеріалів 55.0 КП Здолбунівське

5 Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста 1380.0 КП Здолбунівське

5.1 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Г.Мазепи в м.Здолбунів 50.0 КП Здолбунівське

5.2 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. С.Бандери в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське

5.3 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Зеленій м.Здолбунів 80.0 КП Здолбунівське

5.4 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Базарній в м.Здолбунів 70.0 КП Здолбунівське

5.5 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Франка в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське

5.6 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Василя Жука в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське

5.7 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Парковій в м.Здолбунів 60.0 КП Здолбунівське

5.8 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. С.Наливайка в м.Здолбунів 50.0 КП Здолбунівське

5.9 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Ясній в м.Здолбунів 15.0 КП Здолбунівське

5.10 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Незалежності в  м.Здолбунів 15. 0 КП Здолбунівське

5.11 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Миру в  м.Здолбунів 195.0 КП Здолбунівське

5.12 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Шевченка в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське

5.13 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Віли,1в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське

5.14 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Фабричній в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське

5.15 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Шкільній в м.Здолбунів 50.0 КП Здолбунівське

5.16 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Грушевського в м.Здолбунів 50.0 КП Здолбунівське

5.17 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Новій в м.Здолбунів 15.0 КП Здолбунівське

5.18 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Пушкіна в м.Здолбунів 15.0 КП Здолбунівське

5.19 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Драгоманова в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське

5.20 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. 8 Березня в м.Здолбунів 60.0 КП Здолбунівське

5.21 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Л.Українки в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське

5.22 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Яворницького в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське

5.23 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Старицького в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське

5.24 Поточний ремонт дорожнього покриття по пров. Старицького в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське

5.25 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Пирогова в м.Здолбунів 80.0 КП Здолбунівське

5.26 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Котляревського в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське

5.27 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Фестивальній в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське

5.28 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Заводській в м.Здолбунів 50.0 КП Здолбунівське

5.29 Поточний ремонт дорожнього покриття  по вул. Старомильська в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське

5.30 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. І.Гончара в м.Здолбунів 100.0 КП Здолбунівське

5.31 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Міцкевича  в м.Здолбунів 60.0 КП Здолбунівське

5.32 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Садовій м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське

5.33 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шалом Алейхема в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське

5.34 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Кн.Володимира в м.Здолбунів 20.0 КП Здолбунівське

5.35 Поточний ремонт дорожнього покриття по прос. Цементників в м.Здолбунів 10.0 КП Здолбунівське

5.36 Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Полуботка в м.Здолбунів 5.0 КП Здолбунівське
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№ Що потрібно зробити Вартість в 
тисгрн.

Виконавець про-
грами

6 Поточний ремонт дорожнього покриття проїздів 805.0

6.1 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Шкільна,30-Шевченкав,189 в м.Здолбунів 55.0 КП Здолбунівське

6.2 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Заводська,1-3 в м.Здолбунів 80.0 КП Здолбунівське

6.3 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду зі стоянкою по вул. Ясній в м.Здолбунів 90.0 Здолбунівське

6.4 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Молодіжній1,2,6б в м.Здолбунів 90.0 КП Здолбунівське

6.5 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Шевченка,204 – Нова,125в м.Здолбунів 90.0 КП Здолбунівське

6.6 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Шкільна,17-19 в м.Здолбунів 150.0 КП Здолбунівське

6.7 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Гончара,28-30 в м.Здолбунів 60.0 КП Здолбунівське

6.8 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Гончара,70г в м.Здолбунів 50.0 КП Здолбунівське

6.9 Поточний ремонт дорожнього покриття проїзду до будинків по вул. Незалежності,45-Мазепи,28 в м.Здолбунів 140.0 КП Здолбунівське

7 Поточний ремонт пішохідних доріжок в м.Здолбунів 450.0

7.1 Поточний ремонт пішохідної доріжки та автобусної зупинки по вул. Зеленій   в м.Здолбунів 70.0 КП Здолбунівське

7.2 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Фабричній (біля музею) в м. Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське

7.3 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Мазепи ( біля магазину « Золотий колос») 20.0 КП Здолбунівське

7.4 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Незалежності ( біля військкомату) в м.Здолбунів 60.0 КП Здолбунівське

7.5 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. кн.Ольги ( біля бібліотеки)  в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське

7.6 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Полуботка ( біля будинку №5)  в м.Здолбунів 30.0 КП Здолбунівське        

7.7 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Фабричній ( біля греко-католицької церкви)  в м.Здолбунів 40.0 КП Здолбунівське        

7.8 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вул. Грушевського ( від магазину до буд.№2)  в м.Здолбунів 70.0 КП Здолбунівське        

7.9 Поточний ремонт пішохідної доріжки по вулиці Коперніка,59-61 ( громадський бюджет) 80.0 КП Здолбунівське        

8 Відсипка та планування вулиць:  Я.Мудрого, Польової, Мартинівки,  провулку Щепкіна , Чорновола, Набережної,  
Сонячної,  Квітневої, частково Л.Українки, Героїв АТО, Воїнів-миротворців, Волонтерів, Берегової в т.ч. придбання 
відсіву, щебеню та інших матеріалів

40.0 КП Здолбунівське

Всього по розділу 1 3300.0

Розділ 2 .Капітальний ремонт дорожнього покриття  в м. Здолбунів

1 Капітальний ремонт дорожнього покриття  по вул. Чайковського та частини дорожнього покриття по вул. Ольги 
Кобилянської в м .Здолбунів , в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації

 295.0 КП Здолбунівське

2 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Словацького ( від вул. кн. Володимира до вул. І.Гонти) з провулком 
кн. Володимира  в м .Здолбунів, в т.ч. проектно-кошторисна документація

 537.0 КП Здолбунівське

3 Капітальний ремонт  покриття частини  вул.Миру ( від вул. 2 Лютого до будинку № 1) в м.Здолбунів в т.ч. проек-
тно-кошторисна документація

870.0 КП Здолбунівське

4 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. У.Самчука з провулком в м.Здолбунів, в т.ч. проектно-кошторисна 
документація

515.0 КП Здолбунівське

5 Капітальний ремонт  пішохідної доріжки по вулиці 8 Березня  ( від вул. Шкільної до вул. Зеленої ) в м.Здолбунів 350.0 КП Здолбунівське

6 Капітальний ремонт  пішохідної доріжки по вулиці Гончара ( від провулку Гончара до вул. Шалом Алейхема) в 
м.Здолбунів , в т.ч.  проекно-кошторисна документація

601.0 КП Здолбунівське

7 Капітальний ремонт частини вулиці Зеленої  з улаштуванням зупинки громадського транспорту в м.Здолбунів  ( від 
вул.Грушевського до вул. Д.Галицького ) в м.Здолбунів 

692.0 КП Здолбунівське

8 Субвенція обласному бюджету на капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Шкільна з транспортною розв’яз-
кою на перехресті вулиць Шевченка, Шкільна та Паркова в м. Здолбунів

500.0 Міська рада

9 Капітальний ремонт  покриття частини  вул.Миру ( від будинку № 6а до вул. Шкільної) в м.Здолбунів в т.ч. проек-
тно-кошторисна документація

300.0 КП Здолбунівське

10 Капітальний ремонт  покриття по вул.Толстого в м.Здолбунів, в т.ч. коригуваня проектно-кошторисної документації 250.0 КП Здолбунівське

11 Капітальний ремонт  покриття по вулиці Віли,9- Гранична  в м. Здолбунів  в т.ч. коригування проектно-кошторисної 
документації

80.0 КП Здолбунівське

12 Капітальному  ремонту  покриття по вул. Кармелюка ( від провулку Старицького до провулку Пирогова) в м.Здолбу-
нів в т.ч.  проектно-кошторисна документація

90.0 КП Здолбунівське

13 Капітальний ремонт покриття по вул. Залізничній в м.Здолбунів , в т.ч. проектно-кошторисна документація 80.0 КП Здолбунівське

14 Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка - Садки ( частково) в м.Здолбунів. в т.ч. проек-
тно-коштороисна документація

240.0 КП Здолбунівське

15 Капітальний ремонт частини пішохідної доріжки по вулиці Шкільній ( від ЗОШ №6 до ринку) в м.Здолбунів, в т.ч. 
проектно-кошторисна документація

50.0 КП Здолбунівське

Всього по розділу 2 5450.0

Всього по програмі 8750.0
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Бюджет та основні плани Мізоча на 2019-й рік
Програма соціально-еко-

номічного  та культурного 
розвитку населених пунктів 
Мізоцької селищної ради на 
2019 рік, що була затверджена 
рішенням сесії Мізоцької се-
лищної ради  20.12.2018р.

Бюджет селища  визначено 
такий:

доходи місцевого бюдже-
ту в сумі 7 млн 757 тис 246 

гривень, у тому числі доходи 
загального фонду місцевого 
бюджету – 7567246 гривень 
та доходи спеціального фонду 
місцевого бюджету – 190000 
гривень згідно з додатком 1 до 
цього рішення;

видатки місцевого бюдже-
ту в сумі  7 млн 757 тис 246 
гривень, у тому числі видатки 
загального фонду місцевого 

бюджету – 7567246 гривень та 
видатки спеціального фонду 
місцевого бюджету – 190000 
гривень;

оборотний залишок бю-
джетних коштів місцевого бю-
джету в розмірі 3000 гривень, 
що становить 0,0003% відсо-
тків видатків загального фон-
ду місцевого бюджету, визна-
чених цим пунктом;

1.Загальні положення
Програму соціально-еконо-

мічного та культурного роз-
витку населених пунктів Мі-
зоцької селищної ради на 2019 
рік (далі Програма) розробле-
но та затверджено Мізоцькою 
селищною радою у відповідно-
сті до Законів України:

“Про місцеве самоврядуван-
ня”, “Про державне прогнозу-
вання та розроблення програм 
економічного та соціального 
розвитку України”

Завдання програми роз-
роблені на основі аналізу по-
точної ситуації, що існує на 
території населених пунктів 
Мізоцької селищної ради Здол-
бунівського району Рівнен-
ської області.

Завдання програми фінан-
сується за рахунок коштів 
бюджету Мізоцької селищної 
ради  субвенції та дотацій з 
бюджетів усіх рівнів, інвес-
тиційних коштів, коштів під-
приємств, установ, організа-

цій різних форм власності, 
отриманих  на отримання та 
розбудову соціальної інфра-
структури населених пунктів 
Мізоцької громади.

У процесі виконання про-
грама може уточнюватись. 
Зміни та доповнення до про-
грами затверджуються сесією 
Мізоцької селищної ради за 
поданням Мізоцького селищ-
ного голови.

Основна мета програми 
— забезпечення комфорту та 
якості проживання жителів 
населених пунктів Мізоцької 
громади, безпечного середови-
ща життєдіяльності.

1.1. Пріоритетність завдань 
програми

1.1.1. Поліпшення рівня 
проживання населення че-
рез створення нових робочих 
місць, привабливої інвести-
ційної політики з метою ство-
рення нових підприємств, 
зростання рівня оплати праці.

1.1.2. Покращення роботи 

підприємства та організацій 
для забезпечення надійного 
функціонування системи жит-
тєзабезпечення селища.

1.1.3. Ефективне викори-
стання земельних ресурсів, 
сприяння індивідуальному та 
колективному житловому бу-
дівництву.

1.1.4. Через функціонування  
соціально-орієнтовної  доступ-
ної культурно-освітньої сфери 
на рівні державних стандартів, 
забезпечення зростання куль-
турно-освітнього потенціалу 
мешканців населених пунктів 
Мізоцької громади.

1.1.5. Розширення соціаль-
них послуг Мізоцькою селищ-
ною радою.

1.1.6. Модернізація інфра-
структури населених пунктів 
Мізоцької громади.

1.1.7. Створення комуналь-
ного підприємства  громади.

1.1.8. Забезпечення прав 
мешканців громади в галузі 
охорони здоров´я.

ПРОГРАМА
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Програма
соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів 

селищної ради на 2019 рік

№
п/п Назва показника Вартість, 

тис.грн.
Виконавець 

програми

1. Капітальний ремонт селищного будинку культури Мізоцької селищної ради по вул.Та-
раса Якимчука,10 в  смт.Мізоч Здолбунівського району Рівненської області 3140,00

Сел.рада, 
районний 

бюджет

2. Капітальний ремонт приміщення корпусу №3 ДНЗ”Малятко”по вул.Гоголя,11 Мізоць-
кої селищної ради Здолбунівського району Рівненської області 3100,00

ДНЗ «Малят-
ко», районний 

бюджет

3.

Реконструкція вуличного освітлення вулиць Красна Горка, Півченська, Тиха, Польо-
ва, Базарна, Уласа Самчука, Заводська, Сурмичі від буд. №41 до буд.№54, Середня від 
буд.№41 до буд №47, Старе Селище від буд №2 до буд №8, Дерманська від буд№1 до 
буд.№5, та від буд.№22 до буд №24, Б. Хмельницького №35, Острозька від буд.№27 до 
буд.№39, Б.Тена від буд.№9 до буд.№14, провулки1.Франка, Острозький, Сурмичі, За-
водський від буд.№7 до буд.№14, алея парку, базар

832,00
Селищна рада 

Районний 
бюджет

4
Продовження робіт по завершенню ремонту дороги Сурмичі Острозька РП в новій 
редакції:«Капітальний ремонт покриття вулиць Сурмичі та Острозька смт. Мізоч Здол-
бунівського району(коригування)»;

2500,0
Селищна рада, 

районний 
бюджет

5 Будівництво дитячого майданчика з влаштуванням благоустрою по вул Сурмичі  в смт.
Мізоч, Здолбунівського району, Рівненської області 850,00 Селищна рада

6.
Завершення будівництва по РП «Капітальний ремонт дорожного покриття по вул.
Дерманська від буд.№20 до буд. №22 смт.Мізоч, Здолбунівського району Рівненської 
області»;

1038,00
1Селищна 

рада, район-
ний бюджет

7. Капітальний ремонт будівлі селищної ради в частині опорядкування фасадів в смт. Мі-
зоч, Здолбунівського району, Рівненської області 50,0 Селищна рада

8. Виготовлення генерального плану смт.Мізоч 250,00 Селищна рада

9.
Планування території, вимощення щебенем та місцевиими матеріалами території був-
шого автодрому(на даний час базар по продажу тварин) для розширення місця для 
торгівлі

20,0 Селищна рада

10. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиці Набережна в с.Мізочок з виготовлен-
ням проектно-кошторисної документації 100,0 Селищна рада

11. Збільшення статутного фонду КП «Мізоцьке ВУЖКГ» 20,0 Селищна рада

12. Відсипка місцевими матеріалами та планування вулиць Середня, Молодіжна, Гагаріна, 
Зарічна, Богуна. 150,0 Селищна рада

13. Поточний ремонт дорожнього покриття вулиць Т.Якимчука, Сурмичі, Б.Хмельниць-
ког, Шевченка, Дерманська 200,00 Селищна рада

14. Облаштування тротуару по вул.Б.Хмельницького (від автобусної до м-ну «Забудов-
ник») 10,0 Селищна рада

15. Будівництво громадського туалету по вул.Б.Хельницького з виготовленням проек-
тно-кошторисної документації 10,0 Селищна рада

16. Реконструкція водопровідної мережі селища 90,0 Селищна рада
17. Виділення міжбюджетних трансферів для інших бюджетних установ 100,0 Селищна рада

18. Оплата за електроенергію вуличного освітлення та водопостачання кладовища 104,0 Селищна рада
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Плани й бюджет Здовбиці на 2019-й рік
Бюджет найбільшого села ра-

йону складає 4,33 млн.грн, з них 
на виконання програм розвитку 
та підтримки, а таких всього три, 
передбачено всього 455 тис.грн.

Ми друкуємо лише найбільш 
витратну з програм благоустрою, 
а от у двох інших програмах усе 

дуже просто:
на команду с.Здовбиця - 5 тис.

грн для участі у змаганнях і 15 
тис.грн на спортивний інвентар і 
нагороди. Ось і весь спорт у селі. 
У програмі соціального захисту 
- 13 тисяч на допомогу нужден-
ним, 5 тисяч на поховання не-

працюючих. Так і захистили.
Безумовно, маючи об’єднану 

громаду, проявивши ініціативу, 
Здовбиця могла би відігравати й 
провідну роль в ОТГ, і мати ін-
шого порядку фінансові можли-
вості, однак щороку такі можли-
вості лише втрачає.

ПРОГРАМА БЛАГОУСТРОЮ ВИГЛЯДАЄ ТАК:
Додаток 2

до рішення міської ради
від  18.12.2018 року № 783

П Р О Г Р А М А
благоустрою  с. Здовбиця на 2019 рік

№ Що потрібно зробити Приблизна 
вартість. грн

Виконавець 
програми

Виконавець робіт

Розділ І.  
1 Оплата за електроенергію по вуличному освітленню 48 000 Сільська рада Рівнеобленерго
2 Оплата за обслуговування вуличного освітлення 72 000 Сільська рада КП «Здовбицьке»
3 Транспортні послуги з навантаження та перевезення вантажу 

( сміття, піску )
10 000 Сільська рада ПП Панчук М.І.ФГ "Мета-

лістПП" Компанія «Автоленд»
4 Придбання матеріалів ( в тому числі піску) для проведення 

робіт по обслуговуванню кладовища, пам’яток архітектури, 
пам’ятників.

5 000 Сільська рада

5 Оплата робіт, послуг  по  благоустрою 25 000
5.1 Послуги з косіння трави, вирізання кущів, порізка дров на 
території с.Здовбиця

15 000 КП «Здовбицьке»  

5.2 Послуги з коронування (обрізки) дерев на території об‘єк-
ту рекреаційного призначення 

10000 ПП Тишковець В.Г.

6 Відсипання та планування щебенево – піщаною сумішшю 
вулиць села

105 000 Сільська рада ПП Панчук М.І., ФГ "Мета-
ліст", ТзОВ «Комунальних 
підприємств»

6.1. Придбання щебенево – піщаної суміші 35 000
6.2. Транспортні послуги з навантаження та перевезення 
вантажу

20 000

6.3 Грейдерування вулиць с.Здовбиця 50 000
7 Зимове утримання доріг комунальної власності 16 500

7.1 Транспортні послуги з розгортання снігу 15 000 ФГ «Металіст», ПП Тишковець 
В.Г.

7.2 Придбання піску  1500 ФГ «Металіст»
8 Облаштування сміттєвого майданчика кладовища по вул. 

Третя
25 000 КП «Здолбунівський райагро-

буд»
9 Придбання обладнання для дитячого майданичка 50 000
10 Послуги з утилізації твердих побутових відходів 10 000 КП «Здолбунівське»
11 Послуги з встановлення відеоспостереження на території 

с.Здовбиця
50 000

ВСЬОГО 416 500
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Чим місто жило в 2018-му,
що по силам зробити в 2019-му і яке місце мешканця та 
депутатів у всьому цьому

2018-й рік знову пройшов без 
створення ОТГ, а це недоотри-
мані десятки мільйонів податків 
(ПДФО), які досі продовжують 
перебувати в районному бю-
джеті, з яких дотуються збитко-
ві сільські ради, що теж не по-
спішають об’єднуватися.

Я і група моїх колег депута-
тів єдині, хто цьогоріч подали 
пропозиції до створення ОТГ 
у форматі із сусідніми Кваси-
лівською селищною та Богда-
шівською сільськими радами. 
Пройшли всю процедуру в т.ч 
і обговорення. У своїх дописах 
і виступі я опирався на цифри, 
підготовлені в центрі розвит-
ку місцевого самоврядування, 
які робили такі розрахунки вже 
не одному десятку створених 
ОТГ в області. Та ініціативу не 
підтримали, натомість жодної 
іншої альтернативи ніхто не за-
пропонував. Тому в новий 2019-
й рік ми входимо хоч і з більшим 
бюджетом, ніж минулоріч, але з 
суттєво меншим, ніж би був у 
Здолбунівської ОТГ.

У 2018-му вперше запрацю-
вав конкурс ідей, які будуть 
фінансуватися за рахунок Гро-
мадського бюджету. Це 1% від 
власних надходжень міста, що 
складе приблизно 250 тисяч гри-
вень. Я був одним із прихильни-
ків впровадження такого виду 
фінансування ідей мешканців, 
проте на конкурс подалося не-
багато здолбунівчан. Тут давай-
те вже, щоб все було по–чес-
ному. Скільки у соцмережах 
невдоволених записів і комен-
тарів, що щось не робиться або 
не так робиться. Так ось вам 
інструмент: подати свою ідею 
і проконтролювати, щоб вона 
була виконана так, як ви це ба-
чите. Не подалися – даремно, не 
очікуйте, що це будуть робити 
за вас інші. 

Інший інструмент, який вже 
ухвалений і запрацює в 2019-
му, - це мій проект рішення, що 
запроваджує конкурс проек-
тів для отримання міні-грантів 
громадськими організаціями 
і ОСББ. Справа в тому, що для 

цієї категорії суб’єктів не існує 
програм підтримки, окрім про-
грами співфінансування ремон-
тів у житловому фонді ОСББ і 
підтримки спортивних клубів 
та ГО. Тому саме цей конкурс 
покликаний стимулювати пи-
сати свої проекти і отримувати 
право на виконання робіт чи 
придбання матеріалів згідно з 
пріорітетами конкурсу. Про це 
детальніше можна прочитати в 
самому положенні про конкурс. 
Рік, що минає, був знаковим і 
для господарських робіт, напри-
клад, облаштування пішохідних 
доріжок. Завдяки моїй наполег-
ливості ті тротуари, які зробле-
ні з моєї ініціативи, усі вимоще-
ні із бруківки. 

Міський голова відзвітував, навів багато цікавих цифр, фотогра-
фій, графіків. Справді пізнавальних, корисних для аналізу життє-
діяльності міста. Хочу в цьому матеріалі коротко озвучити те, що 
я сказав в обговоренні звіту міського голови і поділитися своїми 
думками як за прожитий рік, так і про новий, і певною мірою про-
звітувати перед здолбунівчанами.

2018 : знову без ОТГ, але з Громадським бюджетом

Микола Орлов, депутат 
Здолбунівської міської рази
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Оцініть і по вулиці Шевченка, 
і по 8 Березня. Так, не все зробле-
но, як я пропонував, наприклад, 
на вул. 8 Березня. Там невиховані 
водії, при повному ігноруванні 
поліції, полюбляли забиратися 
колесами і красти  таким спосо-
бом тротуар у пішоходів. Дещо 

цю ситуацію зараз виправили 
17 см бордюри, однак я пропо-
нував там ще й стовпчики об-
межувальні, щоб привчити, що 
дорога для автолюбителів, а тро-
туари виключно для пішоходів 
у тих місцях, де вони вузькі і де 
є великий рух людей. А от там, 

де бордюри «посипалися» після 
зими і не витримали гарантійно-
го терміну, там за моєї ініціативи 
і за підтримки колег-депутатів 
були направлені листи-претен-
зії підряднику, і всі бордюри по 
вул.Мазепи від супермаркета і до 
мосту були перевстановлені.

Загалом до плану соцеко-
номрозвитку 2016-2020 рр., 
і довгострокових програм 
мною, як депутатом, подано 13 
пропозицій, до річних програм 
і до проектів рішень подано ба-
гато пропозицій, про що регу-
лярно інформую мешканців у 
мережі Інтернет та при особи-

стих зустрічах. Маю надію, що 
цьогоріч буде заасфальтована 
вул. Л.Толстого, яка б’є всі ре-
корди за термінами звернення 
мешканців до влади з цього 
приводу.

До речі, за інформацією із 
звіту міського голови, саме 
на пропозиції фракції БПП 

«Солідарність» було виділено 
найбільше коштів із міського 
бюджету. Дякую за таку ініці-
ативність всім депутатам-ко-
легам, які разом зі мною захо-
дили у це скликання однією 
командою. Це Тетяна Павло-
ва, Дмитро Сирота, Антон 
Українець.

Оскільки я входжу до депу-
татської комісії з питань бюдже-
ту та фінансів, то цим питанням  
приділяю багато часу.

Так, титанічна робота депу-
татів за підтримки громадських 
активістів із подолання закрито-
сті інформації про використан-
ня бюджету в т.ч комунальними 
підприємствами частково от-
римала свій позитивний ефект. 
Нетривалий час на офіційному 
сайті міської ради друкувалася 
інформація, хто на що, скільки 
використав і що за ці гроші зро-
бив. Зараз знову бачимо лише 
фото із підписом. Без грунтовної 
розгорнутої інформації. Люди 
мають право знати, на що йдуть 
їх кошти. Це можливо робити 
відповідному працівнику місь-
кої ради.

Інша інформація щодо угод, 
фінансової звітності КП, на 
диво, працює й донині, і всі 
бажаючі можуть із нею озна-
йомлюватися, оцінювати ефек-
тивність використання коштів. 
І повірте, ця інформація вже 
неодноразово давала свій пози-
тивний ефект в частині економії 
коштів, але без шкоди якості. 
Взяти ті ж павільйони–зупин-
ки, дитячі майданчики. Попри 
інфляцію і суцільне здорожчан-
ня, вдавалося знаходити кращі й 
дешевші варіанти. Але хочеться, 
щоб не формально, а реально, в 
т.ч через інтернет, обговорення, 
голосування, ті, кого стосується 
вибір форми і змісту закупівлі, 
могли на неї впливати. Хто, як 
не мама, може краще описати й 
вибрати безпечну і зручну гірку 

для дитини, хто, як не пасажир, 
може оцінити переваги й недолі-
ки критої зупинки.

До речі, за моєї ініціативи та 
підтримки колег депутатів, в т.ч 
народного депутата від нашого 
округу, цьогоріч у всіх дитячих 
садочках мають з’явитися нові 
майданчики. Так-от, шановні за-
відуючі, вихователі, батьківські 
комітети, у вас є можливість 
проконтролювати, щоб вони 
були вибрані чи зроблені так, як 
вам та вашим дітям до вподоби, 
і щоб розміщені були в такому 
місці, де були б доступні для всіх 
дітей, а не лише окремої групи. 
Персонально про це говорив із 
міським головою і отримав за-
певнення, що всі завідуючі про 
це будуть повідомлені й поспіху 
у цьому питанні не буде.

Лідерство за пропозиціями до розвитку міста

Стандарти бюджетної прозорості ще чекають на своє впровадження 
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Стандарти бюджетної прозорості ще чекають на своє впровадження 

Тому закликаю до їх дотри-
мання і щиро вітаю можливість 
візуалізації, унаочнення бюдже-
ту 2019 року, що буде профінан-
совано в рамках Громадського 
бюджету. Я маю досвід розроб-
ки таких зручних, зрозумілих 
інформацій про бюджет в ОТГ, 
які консультую, тому впевне-
ний, цей досвід буде цікавим та 
корисним і для Здолбунова.

Які плани на 2019-й? У місь-
кій раді вони є. Розроблені і за-
тверджені. З ними є можливість 
ознайомитись саме в цьому ви-
пуску «Здолбунів CITY». Якщо 

вдасться всі виконати – буду не-
ймовірно позитивно вражений. 
Рік виборів – складний, тож за-
кликаю здолбунівчан менше ди-
вися телевізор, а  більше виходи-
ти на вулицю. Організовуватися 
для спільного вирішення потреб 
ОСББ, вулиці, кварталу. Закли-
каю правильно вживати назви 
наших мікрорайонів. Назви ав-
тобусних зупинок мені вже вда-
лося організувати, на черзі циві-
лізовані українські назви частин 
нашого міста. Пропонуйте свої 
варіанти.

Я дуже хочу, щоб саме слова 

«пропозиція, ідея» стали ключо-
вими для бажання людини щось 
зробити, підказати, прийти до 
депутата, на виконком, на сесію, 
а не слово «проблема».

І ще одне, я хочу, щоб здолбу-
нівчани пам’ятали, що депутат 
міської ради – це неоплачуване 
хобі, це витрати власного часу й 
зусиль для того, щоб допомогти 
комусь, хто ці час і зусилля не 
знайшов у собі.

Микола Орлов, депутат 
Здолбунівської міської ради

На думку мера міста Здолбунова, яку він висловив на своєму звіті наприкінці року, Громадський 
бюджет – це такий собі спосіб обійти бюджет.

На нашу думку – це демократичний спосіб цивілізованого шляху ідеї здолбунівчанина до її реалізації.

Отже, алгоритм нижче, а для повного розуміння краще читати документи, рішення, які регламенту-
ють цей процес, повністю на сайті Здолбунів CITY з коментарями фахівців.

Громадський бюджет:  
як свою ідею перетворити на реальність
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Створити проект може людина, яка має 
відношення до Здолбунова,  а проект стосу-
ється  Здолбунова.

Для цього в бюджеті буде виділено близь-
ко 200-250 тис.грн., приблизно 1% від влас-
них надходжень до міського бюджету.

Одна людина може створити лише 1 про-
ект в одному році.

Проект мають підтримати не менше 25 од-
нодумців під час подачі.

Проекти до громадського бюджету мі-
ста Здолбунів можна подавати щорічно з 10 
серпня по 10 вересня.

Проект подається через заповнення спеці-
альної електронної або паперової форми.

Протягом 21 дня відповідний спеціаліст 
міської ради дає висновок щодо відповідно-
сті і можливості зреалізувати проект у заяв-
лених бюджетних рамках.

Голосування за проекти для реалізації за 
рахунок коштів громадського бюджету м. 
Здолбунів здійснюється через е-сервіс “Гро-
мадський бюджет Здолбунів“ або інший спе-
ціалізований сервіс, чи в приміщенні міської 
ради, як правило, з 1 листопада по 15 листо-
пада року. 2018-го року голосувати можна 
було і на сайті, і у приміщенні кабінету зем-
левпорядників під підпис в журналі.

Депутатська комісія на своєму  засіданні 
відповідно до результатів голосування фор-
мує рейтинг проектів та визначає перелік 
проектів, рекомендованих до фінансування 
за кошти громадського бюджету м. Здолбу-
нів. 

Рекомендованими до реалізації вважати-
муться ті проектні пропозиції, які набрали 
найбільшу кількість голосів, до вичерпання 
обсягу коштів, виділених на реалізацію гро-
мадського бюджету м. Здолбунів на відпо-
відний рік. Протягом 10 днів результати про 
проекти-переможці оголошуються.

Протягом 30 днів після реалізації підряд-
никами проектів, результати впровадження 
оприлюднюються.

Алгоритм дії Громадського бюджету:
Як це було у році, що минає? 19 листопада 2018 року 
у Здолбунівській міській раді комісія з питань гро-

мадського бюджету підбила підсумки голосування за 
проекти «Громадського бюджету Здолбунова».

Писали проекти всього 5 осіб. З 25-тисячного мі-
ста. Якщо порахувати, скільки охочих є покритикува-
ти, висловити свою думку, куди потрібно витрачати 
кошти і як би було добре, щоб в місті ще щось з’яви-
лося, то таких виявиться в сотні разів більше. Шкода, 
що не навпаки.  Допустили до участі чотири проекти. 
Один не відповідав умовам і автор з цим погодилася.

Спецвипуск 12.02.2019р. ЗС
news



www.zdolbunivcity.net20

Серед чотирьох допущених 
до голосування проектів голоси 
розподілилися наступним чи-
ном:

 27 голосів - проект Мокрика 
М.М. «Спортивний майданчик з 
вуличними тренажерами по вул. 
Польова»

26 гол. - проект Місюри В.А. 
«Асфальтування та освітлення 

стежки по вул. Коперніка 59-61»
19 гол. - проект Мачули Т.В. – 

«Спортивно-ігровий майданчик 
біля житлових будинків по вул. 
Заводська, 18а,Заводська, 2, 2а в 
м. Здолбунові.

13 гол. - проект Козачка О.Г. 
«Візуалізований бюджет для гро-
мадян–складна фінансова інфор-
мація простою мовою для здолбу-

нівчан» .  
Зазначимо, що всі проекти 

були підтримані депутатами і на 
їх реалізацію заплановані кошти 
на 2019 рік.

Але що таке 27 голосів? Це 
така активність здолбунівчан у 
підтримці проектів земляків? 
Не написав сам, не підтримав 
іншого?

П.С. У програмі Здолбунівської міської ради – з організації та проведення  конкурсів проектів розвитку 
окремих  територій в місті Здолбунові на 2019 рік передбачені кошти для Освітньо-інформаційної кам-
панії з впровадження Громадського бюджету в місті  Здолбунів. 

Для порівняння: Шумська ОТГ, сусідній до Здолбунівщини район, 
населення - 21 тисяча ос., подібне до Здолбунова.

22 проекти!! 3594 голоси!! І оприлюднений протокол, і таблиця з детальним описом та сумою кож-
ного проекту. Це називається є бажання, є ініціативність, є прагнення до прозорості. Це і не дивно, 
адже Шумська громада об’єдналася, мер, до речі, втретє обраний, не побоявся. Відповідно, ОТГ активно 
бере участь у програмах і проектах, які дозволяють отримувати більше інформації, консультаційної 
допомоги,  і користуватися нею. 

*Здолбунів CITY робить свій благодійний внесок цією публікацією, безкоштовно 
популяризуючи ідею Громадського бюджету в нашому місті.
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Конкурс міні-грантів
Здолбунівські громадські організації та ОСББ отримали можливість ви-
грати кошти на реалізацію своїх ідей

Саме так, такого ще не було 
в Здолбунові. Це стало можли-
вим завдяки розробці проекту 
рішення депутатом міської ради 
Миколою Орловим та його під-
тримки колегами депутатами. 
Прийняте положення дозволяє, 
на відміну від Громадського 
бюджету Здолбунова, профі-
нансувати ідеї, які можуть бути 
реалізовані не лише на землях 
і в приміщеннях, а які є спіль-
ною власністю територіальної 
громади міста. Тобто замінити 
вхідні двері в ОСББ чи виго-
товити креативні клумби біля 
офісу НГО – це тепер можливо. 
Але не обмежуючись цим. Чим 
цікавіша, краща саме ІДЕЯ, тим 
більше у неї шансів бути під-
триманою Конкурсною комі-

сією, яка формується міською 
радою. Усі важливі речі пропи-
сані в самому Положенні, є об-
меження  по сумі міні-гранту, 
водночас є можливість збіль-
шення грантового фонду, якщо 
цю ідею підтримають органи 
районної влади, куди ініціатори 
цього конкурсу вже звернулися. 
Зверніть увагу, що це не готівка, 
видана переможцям на руки, як 
багато хто думає, а запланова-
ні витрати в бюджеті міста, які 
зможе здійснити у безготівко-
вий спосіб або сам переможець, 
або визначений міською радою 
виконавець, але у тісному кон-
такті із переможцем конкурсу. 
Це пов’язано із вимогами зако-
нодавства щодо бюджетних ко-
штів.

Такі конкурси популярні в 
громадах і тепер прийшли й до 
нас, сподіваємось досвід район-
ного конкурсу підтримки місце-
вих ініціатив буде теж вивчений, 
щоб перемагали дійсно гарні ідеї 
й проекти. Це, у свою чергу, під-
вищить сам інтерес і мотивацію 
щось робити хороше у місті та 
й підвищить кількісні та якіс-
ні показники проектних вмінь 
(мова не йде про складну проек-
тно-кошторисну документацію).

Закликаємо якнайбільше на-
писати проектів, щоб проект 
прижився у місті і був корис-
ним для активних здолбунівчан, 
адже саме активні та відпові-
дальні можуть об’єднуватися в 
НГО та ОСББ і брати в свої руки 
ініціативу.

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО МІСЬКИЙ КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ

МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
«Здолбунівська громада»

1.     Загальні положення
1.1.    Дане Положення про 

проведення міського конкур-
су міні-проектів місцевого 
розвитку (далі - Положення) 
визначає умови і порядок про-
ведення міського конкурсу мі-
ні-проектів місцевого розвитку 
«Здолбунівська громада».(далі 
Конкурс) та фінансування про-
ектів.

1.2.    Мета Конкурсу – спри-
яння територіальній громаді у 
розв’язанні місцевих проблем 
соціально-економічного харак-

теру й створення умов для під-
вищення активності громади.

1.3.    Основні завдання Кон-
курсу:

- стимулювання діяльності 
громадських організацій, орга-
нів самоорганізації населення, 
об’єднань співвласників бага-
токвартирних будинків (далі 
- ОСББ), житлових кооперати-
вів, ініціативних груп громадян 
через надання фінансової під-
тримки для впровадження їхніх 
суспільних ініціатив;

 - поширення позитивно-

го досвіду, набутого окремими 
громадами, у розв’язанні со-
ціально-економічних проблем 
місцевого значення;

 - створення сприятливого 
клімату для внутрішнього роз-
витку територіальної громади 
шляхом стимулювання її до са-
моорганізації;

- розвиток соціального парт-
нерства шляхом об’єднання 
ресурсів і зусиль міської ради 
та громадськості на вирішення 
соціально значущих проблем 
територіальної громади.
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1.4.    Пріоритетні напрямки 
Конкурсу:

- поліпшення стану житло-
вого фонду та прилеглих тери-
торій (у тому числі раціональне 
використання енергоресурсів, 
благоустрій прибудинкових тери-
торій і доріг, озеленення, облаш-
тування дитячих ігрових та спор-
тивних майданчиків);

-    проведення заходів енергое-
фективності та енергозбереження, 
в тому числі в місцях загального 
користування багатоквартирних 
будинків;

-    благоустрій території міста;
-    благоустрій місць відпо-

чинку населення - парків, скверів, 
алей тощо.

1.5. Основні номінації конкур-
су:

-   «Енергоефективність та енер-
гозбереження» (заміна старих ві-
кон і дверей на енергозберігаючі; 
заміна систем освітлення примі-
щень загального користування 
та вулиць у населених пунктах; 
впровадження інших інновацій-
них енергозберігаючих техноло-
гій);

- «Чисте довкілля» (упоряд-
кування зон санітарної охорони 
джерел питного водопостачання; 
облаштування майданчиків для 
збору твердих побутових відходів; 
здійснення інших заходів, спря-
мованих на поліпшення екологіч-
ної ситуації на території громади);

- «Добробут громад» (бла-
гоустрій території громад, тощо).

2. Умови Конкурсу
2.1. До участі в Конкурсі за-

прошуються громадські непри-
буткові організації, органи само-
організації населення, ініціативні 
групи громадян, ОСББ, житлові 

кооперативи, зареєстровані або 
легалізовані у встановленому по-
рядку на території Здолбунівської 
міської ради (далі - Конкурсанти).

2.2. Фонд Конкурсу становить 
140 тис.грн.

2.3. У рамках Конкурсу будуть 
надані міні-гранти для учасників, 
які визначені в п.2.1 даного Поло-
ження, в розмірі до 35 тис.грн. на 
один проект.

2.4.    Фонд Конкурсу та розмір 
міні-гранту для учасників можуть 
бути змінені рішенням сесії Здол-
бунівської міської ради, в т.ч в разі 
співфінансування фонду конкур-
су з інших джерел.

2.5.    Кошти місцевого бюдже-
ту на фінансування проектів-пе-
реможців спрямовуються на ви-
датки розвитку. Фінансування 
проектів переможців відбуваєть-
ся згідно чинного законодавства 
в т.ч Бюджетного кодексу. В разі 
неможливості перерахування 
коштів на банківський (казна-
чейський)рахунок переможців 
конкурсу, роботи по проекту 
виконуються підрядниками ви-
значеними міською радою за уз-
годженням із авторами проекту 
– переможця.

2.6. Проекти виконуватимуть-
ся на умовах обов’язкового спів-
фінансування. Для отримання фі-
нансування учасникам Конкурсу 
необхідно представити власний 
внесок в розмірі не менше 5% від 
загальної суми проекту в номіна-
ціях «Чисте довкілля» та «Добро-
бут громад». Співфінансування 
учасників Конкурсу може бути 
представлено як фінансовими 
ресурсами та іншими ресурсами 
(робота, матеріали), ресурсами 
партнерів міні-проекту або вне-

ском з інших джерел не заборо-
нених чинним законодавством 
України.

Для отримання фінансування 
учасникам Конкурсу необхідно 
представити власний внесок в 
розмірі не менше 10% від загальної 
суми проекту в номінації «Енерго-
ефективність та енергозбережен-
ня». Співфінансування учасників 
Конкурсу має бути представлено 
фінансовими ресурсами.

2.7.    Придбання товарів, робіт 
і послуг здійснюється у встанов-
леному законом порядку.

2.8.    Конкурсанти подають до 
міської ради:

2.8.1. Міні-проекти на папе-
ровому та електронному носіях 
за формами встановленого зраз-
ка, що затверджуються рішен-
ням Конкурсного комітету, за 
підписом уповноваженої особи 
Конкурсанта та з урахуванням за-
конодавства України про захист 
персональних даних. На титуль-
ному аркуші обов’язково зазнача-
ється повне найменування і міс-
цезнаходження Конкурсанта.

2.8.2. У випадку, якщо в рамках 
реалізації міні-проекту плануєть-
ся залучення підрядної органі-
зації, Конкурсантові необхідно 
надати попередній договір Кон-
курсанта з підрядною організаці-
єю про укладання договору в май-
бутньому (основного договору 
про надання необхідних послуг), 
на умовах встановлених попере-
днім договором. 

Всі Конкурсанти до основного 
переліку документів обов’язково 
додають зведений кошторисний 
розрахунок і протокол (або гаран-
тійний лист) про участь у співфі-
нансуванні міні-проекту.
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У випадку, якщо в рамках ре-
алізації міні-проекту планується 
поліпшення (вдосконалення, мо-
дернізація) стану об’єкта (май-
на), Конкурсант надає фотознім-
ки (візуалізацію) наявного стану 
того об’єкта, який планується 
змінити або відремонтувати.

2.8.3. У випадку, якщо в рам-
ках реалізації міні-проекту пла-
нується видання будь-яких бро-
шур, бюлетенів, виготовлення 
конструкцій, пошив сценічних 
костюмів тощо, Конкурсанто-
ві необхідно надати макет (або 
опис), фото, малюнок, зразок 
того, що планується виготовити.

2.8.4. Копії наступних доку-
ментів (копії документів не по-
трібно завіряти нотаріально) на-
дають:

2.8.4.1. Громадські організа-
ції:

-   свідоцтво про реєстрацію в 
органах юстиції;

-   статут (положення);
-   документ, що підтверджує 

повноваження особи, яка пред-
ставляє Конкурсанта.

2.8.4.2. Органи самоорганіза-
ції населення:

-   протокол зборів (конфе-
ренції) про створення органу са-
моорганізації населення;

-  положення про орган само-
організації населення;

-   рішення ради про надання 
дозволу на створення органу са-
моорганізації населення;

-   рішення виконавчого комі-
тету ради (у випадку легалізації 
органу самоорганізації населен-
ня як юридичної особи);

-   документ, що підтверджує 
повноваження особи, яка пред-
ставляє Конкурсанта.

2.8.4.3. Ініціативні групи гро-
мадян:

-  протокол зборів громадян 
про створення ініціативної гру-
пи, завірений керівником орга-
ну місцевого самоврядування за 
місцем створення ініціативної 
групи із зазначенням прізвища, 
ім’я, по батькові кожного члена 
ініціативної групи;

-  документ, що підтверджує 
повноваження особи, яка пред-
ставляє Конкурсанта.

2.8.4.4. ОСББ (житловий коо-
ператив):

-  свідоцтво про державну ре-
єстрацію;

-  статут;
-   документ, що підтверджує 

повноваження особи, яка пред-
ставляє Конкурсанта.

2.9. Реалізація міні-проектів 
здійснюється протягом бюджет-
ного року.

2.10. Не допускаються до уча-
сті в Конкурсі Міні-проекти при 
умовах:

- Конкурсант не відповідає 
вимогам визначених п.2.1 даного 
Положення;

- Конкурсант знаходиться у 
стадії ліквідації або реорганіза-
ції;

-   при виявленні недостовір-
ної інформації про діяльність 
Конкурсанта або він неспромож-
ний реалізувати міні-проект;

-   відкликання Конкурсантом 
міні-проекту;

-   надходження міні-проекту 
після закінчення встановленого 
строку їх прийому;

-   надання конкурсної доку-
ментації не в повному обсязі або 
якщо документація не відпові-
дає вимогам даного Положення 

чи вимогам, визначеним Кон-
курсним комітетом.

2.11.    У рамках Конкурсу не 
фінансуються міні-проекти, що 
передбачають:

-    спрямованість на політич-
ну та виборчу діяльність;

-    одержання прибутку і пря-
мої матеріальної допомоги, за-
робітної плати, винагороди та 
інших компенсаційних виплат 
Конкурсантом або його пред-
ставником, учасником, членом, 
партнером;

-   погашення боргових зо-
бов’язань і матеріального збитку 
Конкурсанта або його представ-
ника;

-   витрати на придбання лі-
цензій, патентів і товарних зна-
ків;

-    придбання або ремонт тех-
ніки для Конкурсанта або його 
представника;

-   випуск авторських робіт, 
організація і проведення персо-
нальних виставок.

2.12. Конкурсанти відповіда-
ють за достовірність інформації 
та документів, які вони надають, 
відповідно до чинного законо-
давства України.

2.13. На вимогу Конкурсного 
комітету Конкурсанти можуть 
надавати додаткову інформацію 
щодо міні-проектів. Для наоч-
ної презентації міні-проекту 
допускається проведення демон-
страційних показів робіт (друко-
ваних видань, аудіо- і відеопро-
дукції).

2.14. Витрати конкурсантів з 
підготовки та надання конкурс-
ної документації, оплаті не під-
лягають.
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*Здолбунів CITY робить свій благодійний внесок цією публікацією, безкоштовно 
популяризуючи ідею Громадського бюджету в нашому місті.

 Інші пункти Положення, точний план-графік, склад конкурсного комітету можна буде побачити на 
сторінках сайту zdolbunivcity.net вже наближчим часом.

П.С У програмі Здолбунівської міської ради з організації та проведення  конкурсів проектів розвитку ок-
ремих  територій в місті Здолбунові на 2019 рік передбачені кошти для Освітньо-інформаційної кампа-
нії з проведення міського Конкурсу міні-проектів місцевого розвитку «Здолбунівська громада»

 № з/п Заходи Термін Відповідальні виконавці
1 Затвердження Конкурсної документації. До 10.03.2019 Конкурсний комітет
2 Підготовка і публікація на офіційному веб-сай-

ті Здолбунівської міської ради, в місцевих ЗМІ 
оголошення про умови Конкурсу та початок 
прийому проектних заяв.

До 20.03.2019 Конкурсний комітет, ви-
конком міської ради

3 Проведення семінару для учасників конкурсу 
щодо вимог оформлення конкурсної заявки

30.03.2019 Конкурсний комітет, ви-
конком міської ради

4 Прийом Конкурсних проектів. До 30.04.2019 Конкурсний комітет, ви-
конком міської ради

5 Робота Конкурсного комітету щодо розгляду 
проектів. 

до 15.05.2019 Конкурсний комітет

6 Засідання Конкурсного комітету по визначен-
ню переможців Конкурсу.

до 17.05.2019 Конкурсний комітет

7 Оприлюднення результатів Конкурсу. до 20.05.2019 Конкурсний комітет
8 Укладання договорів. до 10.06.2019 Переможці Конкурсу, ви-

конком міської ради
10 Реалізація проектів. визначається 

проектними 
заявами

Переможці Конкурсу, ви-
конком міської ради

11 Презентація проектів. Жовтень- 
2019

Переможці Конкурсу, ви-
конком міської ради

3.     Критерії та порядок оцінки міні-проектів
4.     Організаційне забезпечення Конкурсу
5.     Процедура Конкурсу
6.     Порядок фінансування міні-проектів
7.     Звітність одержувачів міні-грантів про використання коштів
8.     Прикінцеві положення

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН – ГРАФІК
проведення Конкурсу міні-проектів
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Як створити Петицію в місті Здолбунів

Я хотів би коротко нагадати, 
що Петиція – це дійсно є діє-
вий, але не єдиний інструмент, 
коли мешканці можуть звер-
нути увагу на питання, яке по-
требує вирішення. Щоб досягти 
максимального ефекту, я радив 
би дотримуватися такого алго-
ритму дій:

- Уважно вивчити Порядок 
подання та розгляду Петицій 
до ЗМР (Здолбунівська міська 
рада) (див.нижче).

- Дізнатися, як ваше питання 
вирішується у інших громадах.

- Дізнатися, на якому етапі 
вирішення знаходиться це пи-
тання у Здолбунові.

- Уточнити, чи ваше питан-
ня є компетенцією саме ЗМР, а 
не районної влади чи столичної 
(для прикладу, встановлення 
розміру пенсії - це не компетен-
ція міської ради, а облаштуван-
ня тротуару – саме її).

- Заручитися інформацією і 
підтримкою депутата ЗМР від 
вашого округу. Уточніть у ньо-
го, чи є заплановане вирішення 
вашого питання, яка ймовір-
ність його вирішення, щоб не 
дублювати те, що завтра вже 
буде вирішено. Але забагато 
КОНСТРУКТИВНОЇ (без кри-
ків, емоцій, звинувачень тощо) 
ініціативи не буває. Тому варто 
і петицію писати, і з депутатом 
спілкуватися, і на Громадський 
бюджет ідею подавати, і на кон-
курс міні-проектів, який стар-
тує з цього року.

- Якщо після всього вивче-
ного зрозуміли, що петиція  не-
обхідна і вона потрапить в ціль, 
пишіть її. Пишіть якісно, зрозу-
міло, додавайте фото, яке точно 
передає суть вашої петиції. За-
кликайте людей підтримувати 
її.

- Після того, як петиція набе-

ре 100 голосів, слідкуйте за тим, 
як вона буде розглянута. У разі 
позитивної відповіді – як вико-
нана. Ідеально, коли з’явитесь  
самі на місце реалізації петиції і 
підтримаєте та подякуєте (якщо 
робота якісна). Це нормально.

Завдяки співпраці Здолбу-
нів CITY, ЗЕОНу та порталу 
Розумне місто у здолбунівчан є 
можливість подавати Петиції, 
просто натиснувши на банер у 
правому верхньому куті сайту 
ЗС. Також Петиції можна по-
давати на сайті ЗМР. Усі вони 
РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ місцевою 
владою, хоча активність і ре-
зультативність поданих через 
Розумне місто і з підтримкою 
ЗС, за статистикою, набагато 
вище. Будьмо активні, допит-
ливі, коректні, вміймо бачити 
системні потреби міста, а не 
лише свої індивідуальні, і тоді 
сила Петицій буде ще вищою!

Розповідає депутат Здолбунівської міської ради Микола Орлов:

Петиція на сайті https://rozumnemisto.org/
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Розділ 1. Загальні положення
1.1. Електронна петиція – ко-

лективне електронне звернення 
до Здолбунівської міської ради 
через офіційний веб-сайт міської 
ради  для голосування громадян, 
яке за умови набрання  необхід-
ної кількості голосів обов’язкове 
до розгляду  органом місцевого 
самоврядування;

1.2. Електронна петиція є одні-
єю з форм участі територіальної 
громади у здійсненні місцевого 
самоврядування (далі – Петиція).

Розділ 2. Порядок подання 
електронної петиції

2.1. Організацію розгляду елек-
тронних петицій забезпечує ви-
конавчий  апарат міської ради;

2.2. Електронні петиції по-
винні стосуватись питань, які 
належать до повноважень та 
компетенції органу місцевого са-
моврядування відповідно до Кон-
ституції України, Закону України 
«Про місцевого самоврядування 
в Україні» та чинного законодав-
ства;

2.3. Електронна петиція пода-
ється в електронній формі і по-
винна містити прізвище, ім’я, по 
батькові громадянина або назву 
громадського об’єднання (із за-
значенням посадової особи), а 
також адресу електронної пошти, 
зміст звернення з обґрунтуван-
ням необхідності  його розгляду 
та вирішення. До електронної пе-
тиції можуть додаватись проекти 
актів органів і посадових осіб міс-
цевого самоврядування;

Неправдиві відомості, подані 

автором (ініціатором) петиції або 
громадським об’єднанням, а та-
кож використання лайливих слів, 
прямих образ на ім’я конкретних 
осіб є підставою для відмови в її 
оприлюдненні або для виключен-
ня з режиму оприлюднення після 
з’ясування зазначених обставин;

2.4. В електронній петиції має 
бути викладено суть поруше-
ного питання, можлива пропо-
зиція щодо його вирішення, а в 
заголовку Петиції зазначено її 
короткий зміст. Петиція не може 
містити заклики до повалення 
конституційного ладу, пору-
шення територіальної цілісності 
України, пропаганду війни, на-
сильства, жорстокості, розпа-
лювання міжетнічної, расової, 
релігійної ворожнечі, заклики до 
вчинення терористичних актів, 
посягання на права і свободи лю-
дини, інформацію, яка принижує 
честь і гідність, права та законні 
інтереси осіб, матеріали та висло-
ви, які становлять загрозу наці-
ональним інтересам і національ-
ній безпеці України, матеріали та 
заклики, які містять передвибор-
чу агітацію, рекламу товарів, ро-
біт та послуг;

2.5. Електронна петиція пода-
ється ініціатором на офіційний 
сайт ради у розділ «Електронні 
петиції»;

2.6. Для подання електронної 
петиції ініціатору необхідно про-
йти реєстрацію на офіційному 
веб-сайті, зазначивши своє пріз-
вище, ім’я, по батькові, адресу 
електронної пошти та надати зго-

ду на обробку своїх персональ-
них даних;

2.7. Електронна петиція впро-
довж 5 робочих днів з моменту 
подачі перевіряється  адміні-
стратором сайту на відповідність 
вимогам пункту 2.3 цього По-
ложення. У разі невідповідності 
електронної петиції зазначеним 
вимогам оприлюднення такої пе-
тиції не здійснюється, а ініціато-
ру, у той же термін, надсилається 
вмотивована відмова;

2.8. У разі відповідності петиції 
зазначеним вимогам адміністра-
тор передає петицію на розгляд 
міському голові, який перевіряє 
її щодо відповідності вимогам 
пунктів 2.2. та 2.4 впродовж 3 ро-
бочих днів та приймає одне з рі-
шень: оприлюднити петицію, від-
мовити в оприлюдненні петиції, 
якщо зміст питання не належить 
до компетенції органу місцевого 
самоврядування;

2.9. Ініціатор, якому відмовле-
но в оприлюдненні електронної 
петиції, може виправити недолі-
ки та подати цю петицію повтор-
но;

2.10. Дата оприлюднення елек-
тронної петиції на офіційному  
веб-сайті є датою початку збору 
голосів на її підтримку. Інформа-
ція про початок  збору голосів  на 
підтримку  електронної петиції  
невідкладно публікується  на офі-
ційному  веб-сайті  міської  ради, 
а також надсилається  ініціатору 
електронної петиції  на електро-
нну адресу, вказану  під час реє-
страції. 

Додаток 
до рішення  міської ради

16.03.2016   № 81
Порядок

подання та розгляду електронної петиції, адресованої Здолбунівській міській раді
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Для розгляду електронної пе-
тиції необхідно зібрати на її під-
тримку не менше 100 підписів від 
загальної кількості мешканців 
протягом 60 календарних днів з 
дня оприлюднення петиції. 

2.11 Збір голосів здійснюється 
на офіційному  веб-сайті міської 
ради у розділі «Електронні пети-
ції». Для участі  у зборі голосів 
учасник проходить електронну 
реєстрацію.

Розділ 3. Порядок розгляду 
електронної петиції.

3.1 Інформація про початок 
розгляду електронної петиції, 
яка в установлений строк набра-
ла необхідну кількість підписів 
на її підтримку, оприлюднюється 
на офіційному веб-сайті  міської 
ради не пізніш, як через три ро-
бочі дні після набрання необхід-
ної кількості підписів на підтрим-
ку петиції. 

3.2. Міський голова невідклад-
но, але не пізніше, ніж через три 
робочі дні після набрання необ-
хідної кількості підписів на під-
тримку електронної петиції:

3.2.1. Направляє її на розгляд 
до постійної комісії міської ради, 
предметом відання якої є пору-
шене автором петиції питання;    

 або
3.2.2. Скликає позачергову се-

сію міської ради;
 або
3.2.3. Розглядає її особисто (у 

разі нескликання позачергової 
сесії міської ради).

3.3 Постійна комісія не пізні-
ше, ніж через десять робочих 
днів після отримання електро-
нної петиції, розглядає електро-
нну петицію на своєму засіданні. 
На засідання постійної комісії 
запрошуються автор електронної 

петиції, експерти, громадські ак-
тивісти, журналісти, медіа, відпо-
відні фахівці виконавчого органу 
міської ради та інші спеціалісти.

3.4 Розгляд електронної пети-
ції має завершитися тим, що по 
кожному піднятому в електро-
нній петиції питанню має бути 
прийняте рішення про підтримку 
чи непідтримку та аргументацію 
у разі рішення про непідтримку. 
Крім того, за результатами роз-
гляду електронної петиції по-
стійна комісія надає висновок 
або рекомендацію відповідно до 
компетенції або спільно з праців-
никами апарату   готує проект рі-
шення  міської ради.

3.5 Про підтримку або непід-
тримку електронної петиції пу-
блічно оголошується на офіцій-
ному веб-сайті  міської  ради  не 
пізніше п´ятнадцяти робочих 
днів з дня оприлюднення інфор-
мації про початок її розгляду, 
про що робиться відповідна пу-
блікація на веб-сайті  міської 
ради. Офіційна відповідь щодо 
підтримки петиції, як правило, 
містить інформацію про план по-
дальших дій. 

3.6 Якщо електронна петиція 
містить клопотання про її роз-
гляд на сесії міської ради, то строк 
розгляду електронної петиції 
продовжується на строк, необхід-
ний для скликання та проведення 
сесії міської  ради.

3.7 Міський голова у разі от-
римання позитивної рекоменда-
ції щодо суті петиції від постій-
ної комісії з метою вирішення 
питань, порушених у петиції чи 
врахування поданих у ній про-
позицій, видає доручення, роз-
порядження у межах своїх повно-
важень чи виступає суб’єктом 

подання проекту рішення  місь-
кої ради.

3.8 Розгляд  проекту рішення з 
питання, зазначеного в електро-
нній петиції, здійснюється  місь-
кою радою першочергово на най-
ближчому пленарному засіданні 
у порядку, визначеному Регла-
ментом роботи Здолбунівської  
міської ради. 

3.9  За потреби проводяться 
громадські слухання або консуль-
тації з громадськістю щодо Пети-
ції, якщо така вимога міститься у 
відповідній електронній петиції; 

3.10 Інформація про результа-
ти розгляду електронної петиції 
не пізніше 5 робочих днів після 
закінчення розгляду оприлюдню-
ється на офіційній веб-сторінці 
міської ради  і одночасно надси-
лається ініціатору на вказану під 
час реєстрації електронну адресу. 
У відповіді зазначаються заходи, 
які були вжиті або плануються 
для вирішення питань, викла-
дених в електронній петиції та 
терміни вжиття заходів, що пла-
нуються, або обґрунтована від-
мова у разі непідтримання орга-
ном або посадовою особою такої 
електронної петиції та додаються 
копії усіх підготовлених проектів 
рішень або прийнятих докумен-
тів (рішень, розпоряджень, нака-
зів тощо).

3.11 Петиція, яка в установле-
ний строк не набрала необхідної 
кількості голосів на свою під-
тримку, після завершення строку 
збору підписів не розглядається 
як Петиція, про що повідомля-
ється автор (ініціатор) петиції з 
наданням роз’яснень щодо по-
рядку вирішення порушеного пи-
тання відповідно до Закону Укра-
їни «Про звернення громадян».
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Для розвитку громади потріб-
на органічна взаємодія місцевої 
влади та жителів громади. Дуже 
часто самі люди не розуміють ос-
новних бюджетних процесів, які 
відбуваються в місті, і тому не 
долучаються до них. В основно-
му це відбувається через незнан-
ня, а не через відсутність бажан-
ня взяти активну участь.

Досвід Данії та Німеччини 
показав, що активного грома-
дянина потрібно виховувати 
ще з шкільного віку. Тому у ГО 
«ЗЕОН» виникла ідея  розро-
бити міні-курс «Бюджетна гра-
мотність: як бути корисним собі 
та громаді!» (на прикладі міста 
Здолбунів) і провести ознайомчі 
заняття із школярами та їх бать-

ками.
Для того, щоб курс став ще 

цікавішим і корисним, ми прове-
ли опитування шкільної молоді 
Здолбунова щодо бюджетної те-
матики. Як приклад, було запро-
поновано 22 теми для розгляду, 
а також кожен мав можливість 
розширити задану тематику. 
Опитування проходило і онлайн, 
і у формі заповнення друкованих 
анкет в Здолбунівській гімназії 
та Здолбунівській ЗОШ №5. 

І ось, які результати ми отри-
мали за рейтингом (найбільш ці-
каво дізнатися про...): 

1. Які податки сплачуються 
в місті і на що витрачаються?

2. На що витрачаються кош-
ти з бюджету громади Здолбуно-

ва?
3. Що робити і куди зверта-

тися в разі аварії комунікацій у 
своєму будинку чи біля нього?

4. Бюджет для громадян: що 
це і для чого?

5. Петиції - що це? Як під-
готувати, подати чи підтримати 
Петицію?

6. Хто і як збирає гроші до 
міського бюджету і визначає 
куди витрачати?

7. Як налаштована бюджет-
на система України і місце в ній 
бюджету міста Здолбунів?

Ваша думка обов’язково буде 
врахована, а наші експерти вже 
працюють над курсом, тому че-
кайте наших анонсів та запро-
шень!

Бюджетна грамотність: 
як бути корисним собі та громаді

Анонс 
проекту

Висловлюємо вдячність 
Здолбунівській РДА, Здолбунівській міській раді, Мізоцькій селищній раді, Здовбицькій сільській раді 
за можливість отримання матеріалів для аналізу і друку із офіційних джерел, громадських та шляхом 

листування.
* у всіх матеріалах з офіційними документами збережено орфографію 

Над випуском на волонтерських, добровільних засадах працювали:
Микола Орлов, Микола Мокрик, Леонід Власюк, Марія Орлова, Катерина Кондратюк

Цей випуск став можливим завдяки щирій підтримці небайдужих мешканців краю:

Лапчука Олександра, Сухляка Владислава, Місюри Віктора
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