
 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 22 травня 2019 року     №2             №XXIV   позачергова сесія 8 скликання  

с.Галицинове 

 

Про внесення змін до Положення про 

бюджетування за участі громадськості 

(Бюджет участі)  Галицинівської 

сільської  ради  

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою удосконалення діалогу між владою та громадою, забезпечення прав 

членів Галицинівської громади на участь у самоврядуванні через залучення 

громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету для вирішення важливих 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись статтями 

4, 25, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Галицинівської сільської ради   

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до Положення про бюджетування за участі громадськості 

(Бюджет участі)  Галицинівської сільської  ради  (далі Положення), в т.ч. 

Викласти пункт 7.5 Положення в наступній редакції: 

Вартість проекту не повинна перевищувати 150 тис. грн. 

 

2. Інші пункти положення залишити без змін. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку сіл, планування бюджету, фінансів та 

регуляторної політики 

 

 

 Сільський голова                                         І.В. Назар  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА 

ГАЛИЦИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 Р І Ш ЕН Н Я 

 

Від 22 травня 2019 року    №3                 №XXIV   позачергова сесія 8 скликання  

с.Галицинове 

 

Про затвердження  обсягів фінансування 

бюджетування за участі громадськості 

(Бюджет участі)  Галицинівської 

сільської  ради у 2019 році 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою удосконалення діалогу між владою та громадою, забезпечення прав 

членів Галицинівської громади на участь у самоврядуванні через залучення 

громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету для вирішення важливих 

питань соціально-економічного та культурного розвитку, керуючись статтями 

4, 25, 59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія 

Галицинівської сільської ради   

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити обсяг фінансування бюджетування за участі громадськості 

(бюджету участі ) Галицинівської сільської ради у 2019 році складе 

900,000тис.грн. 

 

2.   Встановити, що після визначення проектів переможців  Бюджету участі, 

буде внесено відповідні зміни до бюджету сільської ради для 

фінансування вказаних проектів. 

 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

соціально-економічного розвитку сіл, планування бюджету, фінансів та 

регуляторної політики 

 

 

 Сільський голова                                         І.В. Назар  


