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ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

28.02.2020 р. № 37/22
м. Володимир – Волинський

Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23.06.2017 року № 18/9
“Про громадський бюджет (бюджет участі) 
міста Володимира – Волинського " 
зі змінами та доповненнями 


З метою удосконалення діалогу між владою і громадою, активізації місцевих ініціатив жителів м.Володимира - Волинського, відповідно до протокольного рішення Координаційної ради з питань громадського бюджету (бюджету участі)  від 27.01.2020 року, керуючись ст. 25  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 
В И Р І Ш И Л А :

1. Внести зміни до Положення про громадський бюджет (бюджет участі)  м. Володимир – Волинський  (далі – Положення), затвердженого рішенням міської ради від 23.06.2017 р. № 18/9 зі змінами та доповненнями, а саме:
- до розділу I “Загальні положення”
1) у підпункті 2 пункту 2 останні два речення викласти у новій редакції: «кошти  громадського бюджету (бюджету участі) на проєкти, які реалізовуватимуться у бюджетних установах,  органах самоорганізації населення, на прибудинкових та прилеглих територіях багатоквартирних будинків   не виділяються»,

2) підпункт 3 пункту 2 викласти у новій редакції:  «“Автор проєкту” - це фізична особа, яка досягла 18 річного віку  (станом на дату подання проєкту ) та  є громадянином України,   створила ідею щодо покращення м. Володимира-Волинського та  оформила її у  вигляді проєкту відповідно до вимог  Положення про громадський бюджет (бюджет участі) м. Володимира-Волинського»
- до розділу V “Оцінка та аналіз проектів”
	3) доповнити новим пунктом наступного змісту : «Проєкти, якими передбачається  встановлення паркових скульптур, вуличних фігур, статуеток, декору, топіар, та ландшафтного дизайну   мають в обов'язковому порядку погоджуватись з  архітектурно-містобудівною радою при управлінні містобудування і архітектури виконавчого комітету міської ради, яка погоджує форми та місце розташування проєкту. У разі не погодження проєкту, архітектурно-містобудівна рада при управлінні містобудування і архітектури має  право  запропонувати альтернативне місце  та форму  реалізації проєкту, яке у подальшому погоджується з автором проєкту.   У разі відмови автора проєкту вносити зміни до проєкту в частині визначення місця та форми  реалізації проєкту, такий проєкт не допускається до голосування», надавши йому нумерацію 5. 
4) Пункти 5,6,7,8,9 ввжати пунктами 6,7,8,9,10 відповідно .

- до розділу VII “Голосування та підрахунок результатів”
5) пункт 9 доповнити новим реченям, яке розмістити після першого речення: “ Кількість голосів за проєкти, що перемогли в голосуванні,  не може бути меншою  для  малих проєктів  за 50 голосів, для великих проєктів– за 100 голосів.” .

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на координаційну раду з питань громадського бюджету (бюджету участі) та постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально – економічного розвитку, підприємництва та регуляторної діяльності.



Міський голова							        Петро САГАНЮК
Оксана Субицька 35709













