
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ 
ПОКРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  
Сума бюджету на 2022 рік 

3 млн. грн 
(на реалізацію проектів старостинських округів повинно 

бути спрямовано не менше ніж 35%  )



• Мешканці віком від 14 років, які зареєстровані та постійно проживають на 
території громади.

Хто може приймати 
участь?

• Не суперечить діючому законодавству;

• Знаходиться в межах компетенції ОМС;

• Не носить фрагментарний характер;

• Вартість однієї пропозиції становить від 5 тис. грн до 250 тис. грн

Вимоги до проекту

• В електронному вигляді на веб сервісі «Громадський бюджет» 
https://budget.e-dem.ua/1413200000 та в паперовому вигляді в місцях 
визначених Координаційною радою;

• Кількість проєктів поданих однією особою не обмежена;

• Одна особа може проголосувати лише за 1 проєкт.

Як можна подати 
заявку та 

проголосувати за 
проект?

https://budget.e-dem.ua/1413200000


• Департамент фінансово – економічної політики та 
управління активами Покровської міської ради (пл. 
Шибанкова,11, каб. 26,тел. 095-597-98-24 понеділок-
п’ятница с 8 до 17)

Модератор 
проекту

• Формується з представників громадських організацій, 
молоді, депутатів міської ради та посадових осіб 
виконавчих органів міської ради.

Координаційна 
рада

• Проекти, які набрали найбільшу кількість голосів (не 
менше 100).

Проекти 
переможці



23.05-03.06 
встановлення
підсумків

голосування

08.06 
оголошення
результатів

01.07-31.12 
реалізація

Етапи процесу у 2022 році

01.02-01.03 
подача заявок

02.03-22.04 
розгляд та

доопрацювання

01.05-20.05 
голосування



Авторизація
Для того, щоб подати проект в електронному вигляді спочатку потрібно авторизуватись.

Натисніть «Авторизація» у правому верхньому куті.

Після цього з’явиться вікно авторизації.

Детальніше про способи авторизації: https://youtu.be/BoOEGgfklMM 



Після успішної авторизації кнопка «Авторизація» змінюється на Ваше прізвище та ініціали (вхід в особистий

кабінет). За цією кнопкою користувач може зайти в особистий кабінет та редагувати інформацію про себе.

Тут також відображатимуться проекти, що подав / підтримав користувач. В розділі «Мої проекти» можна

відслідковувати статус поданого проекту («На модерації», «На розгляді», «Відхилено», «Наголосуванні» тощо).



Подання проекту:
У період з 1 лютого по 1 березня Система знаходиться у стані «Подання проектів».

У цей час громадяни – мешканці Покровської міської територіальної громади можуть подавати свої проекти,

використовуючи електронний майданчик – Систему «Громадський бюджет».

Для цього автор проекту, маючи в електронному вигляді всі необхідні документи, переходить за посиланням

«Подати проект».



Відкривається сторінка з електронною формою подачі проекту з полями, аналогічними до паперової анкети:

Поля, позначені зірочкою * є обов’язковими для заповнення.

Поля «Електронна пошта» та «Телефон» буде бачити тільки адміністратор.



Далі заповнюються поля заявки, які є

аналогічними до паперової.

Паперовий бланк заявки можна скачати на сайті

Покровської міської ради в розділі <Прозоре місто>

<Громадський бюджет>, а також за адресами які будуть

повідомлені пізніше.



Система дає можливість детально прописати кошторис проекту. Потрібно заповнити поле «Найменування товарів»,

«Кількість одиниць» та «Ціна за одиницю» і натиснути Enter – повнавартість прорахується автоматично.

ВАЖЛИВО! В полях Кількість, од., Ціна за одиницю потрібно вказувати тільки цілі числа (бездодаткових знаків, пробілів).

Щоб додати новий рядок, натисніть кнопку «Додати елемент».

Щоб видалити помилковий рядок, натисніть «х» навпроти зазначеного рядка.

Коли таблицю заповнено, пропишіть загальну вартість проекту – цілим числом, без пробілів та знаків.

В поле «Графічні матеріали» слід завантажувати фотографії, картинки, схеми, що стосуються Вашого проекту. Розмір файлу 

не має перевищувати 2 Мб. Можна завантажити до 10 файлів. При завантаженні одного – з’являється нове поле.

Переконайтесь, що всі поля заповнені і натисніть кнопку «Подати проект».



Проголосувати за проект можливо:

З 01.05.2022 по 20.05.2022

В електронному
(https://budget.e-

dem.ua/1413200000/projects)

або паперовому вигляді (за
адресами, які будуть
повідомлені пізніше)

Підтримати

тільки 1 проект

Оголошення результатів відбудеться не пізніше 8 червня 2022 року

https://budget.e-dem.ua/1413200000/projects

