ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2018
календарний план
№

Процес

1
2

Інформаційна кампанія
Прийом проектних пропозицій

3

Аналіз проектів та підготовка
експертного висновку
Вирішення спірних питань,
проведення засідання
координаційної ради щодо
затвердження списку проектів
допущених до голосування та
його оприлюднення
Період агітації та підготовки до
процессу голосування
Голосування

4

5
6
7

8

Підрахунок голосів, (внесення
даних бюлетенів до електронної
системи) затвердження рейтингу
проектів на засіданні
координаційної ради, його
оприлюднення
Формування бюджетних запитів
виконавчими органами та
подання до фінуправління для
включення до проекту бюджету
міста на 2019 рік

9 Реалізація проектів
10 Інформування про хід
реалізації/виконання проектів

Часові рамки
з 01.08.2017
15.08.2017 –
14.09.2017
15.09.2017 –
12.10.2017
12.10.2017 –
18.10.2017

18.10.2017 –
27.10.2017
30.10.2017 –
10.11.2017
13.11.2017 –
26.11.2017

Протягом 7 днів з дня
надходження
протокльного
доручення
координаційного
комітету
Протягом 2018 року
Протягом 2018 року

Примітка
30 календарних днів
20 робочих днів

10 робочих та
2 вихідні дні
10 робочих днів

Постійно
Щомісяця до 5 числа

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ – 2019
календарний план
№
1
2
3

4

5
6
7

8

9

Процес
Інформаційна кампанія
Прийом проектних пропозицій
Аналіз проектів та підготовка
експертного висновку
Вирішення спірних питань,
проведення засідання
координаційної ради щодо
затвердження списку проектів
допущених до голосування,
оприлюдненя списку
Період агітації та підготовки до
процессу голосування
Голосування
Підрахунок голосів (внесення
даних бюлетенів до електронної
системи)
Затвердження рейтингу проектів
на засіданні координаційної ради,
оприлюднення його
Формування бюджетних запитів
виконавчими органами та
подання до фінуправління для
включення до проекту бюджету
міста на 2019 рік

10 Реалізація проектів
11 Інформування про хід
реалізації/виконання проектів

Часові рамки
з 01.01.2018
01.04.2018 –
30.04.2018
01.05.2018 –
15.06.2018

30 календарних днів
(протягом квітня)

45 робочих днів
(протягом травня + 15
календ. днів на вирішення
додаткових питань )

15.06.2018 –
15.07.2018

30 календарних днів

15.07.2018 –
01.09.2018
03.09.2018 –
14.09.2018
17.09.2018 –
28.09.2018

45 календарних днів
10 робочих та
2 вихідні дні
10 робочих днів

до 10.10.2018
Протягом 7 днів з дня
надходження
протокльного
доручення
координаційного
комітету
Протягом 2019 року
Протягом 2019 року

Постійно
Щомісяця до 5 числа

