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4. КОДЕКС ЕТИКИ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ 

 

4.1. Усі учасники процесу Бюджету участі повинні дотримуватися таких правил 

поведінки: 

- керуватися принципами доброчесності, неупередженості, законності, справедливості, 

моралі та свободи вибору; 

- не перешкоджати громадянам, які беруть участь у процесі голосування, здійснювати 

вільний вибір вподобаного проекту; 

- не допускати випадків будь-якого примусу та тиску, в тому числі адміністративного, 

з метою впливу на результати голосування та реалізацію проектів (у тому числі на членів 

Координаційної ради під час виконання повноважень); 

- не намагатися чинити тиск та не перешкоджати Координаційній раді та виконавчим 

органам селищної ради здійснювати попередню перевірку та аналіз проектів з метою впливу 

на остаточний результат; 

- не вимагати від громадян, які взяли участь у процедурі голосування, інформації про 

результат такого голосування, у тому числі доказів його здійснення (відеозапису, знімків 

тощо); 

- не вимагати персональних даних громадян для здійснення неправомірного 

голосування за іншу особу; 

- не використовувати наявні персональні дані інших громадян для здійснення 

неправомірного голосування; 

- не допускати публічної дискредитації інших учасників Бюджету участі, зокрема 

розповсюдження недостовірних та/або непідтверджених відомостей про них, їх дії та проекти 

їх авторства на публічних заходах, у ЗМІ, у тому числі соціальних мережах, які мають 

негативний вплив на репутацію таких учасників та/чи проектів; 

- не допускати реального та потенційного конфлікту інтересів. 

4.2. Під час здійснення агітації за проекти учасники процесу можуть здійснювати 

інформування на території громади будь-яким законним шляхом, що не суперечить цьому 

Положенню.  

4.3. Політичні партії, депутати селищної ради не можуть використовувати Бюджет 

участі, його учасників та відповідні проекти у власних політичних цілях та політичній рекламі. 

4.4. Депутати селищної ради можуть виступати авторами проектів на рівних умовах з 

іншими учасниками процесу, не використовуючи статус депутата селищної ради під час 

інформаційної кампанії та агітації. 

4.5. Члени Координаційної ради з впровадження  Бюджету участі не можуть оцінювати 

проекти, щодо яких може виникнути (потенційно) питання про об’єктивність чи 

неупередженість прийняття рішень. 



4.6. Цей кодекс етики Бюджету участі є обов'язковим до виконання усіма учасниками 

процесу. У разі порушення його положень кожен громадянин має право подати скаргу щодо 

недотримання Кодексу етики Бюджету участі. 

4.7. Скарга щодо недотримання Кодексу етики Бюджету участі  

в обов'язковому порядку має містити: 

- ПІБ та контактні дані заявника; 

- ПІБ, контактні дані автора та назву проекту, щодо якого подана відповідна скарга; 

- вмотивоване обґрунтування із зазначенням положень,  

що порушуються (з посиланням на конкретну норму), опис протиправних дій або 

бездіяльності, що оскаржуються, та фактичних обставин, що можуть це підтверджувати; 

- вимоги скаржника та їх обґрунтування. 

4.8. До скарги в обов'язковому порядку додаються документи та інші матеріали, що 

підтверджують факт порушення Кодексу етики Бюджету участі. Скарга подається до 

громадської приймальні селищної ради або до відділу з питань економічного розвитку та 

інвестицій виконавчого комітету селищної ради. 

4.9. Скарга, до якої не долучені докази порушення кодексу етики,  

або скарга без особистого підпису скаржника, а також така, щодо якої неможливо 

встановити авторство, до розгляду не приймається. 

4.10. Органом оскарження Бюджету участі є Координаційна рада, до повноважень якої 

належить зокрема розгляд скарг, прийняття рішень про застосування заходів впливу щодо 

порушників. 

4.11. Координаційна рада розглядає скаргу на черговому засіданні.  

4.12. За результатами розгляду скарги Координаційна рада приймає рішення щодо 

задоволення або відхилення такої скарги, яке фіксується в протоколі засідання та 

оприлюднюються на офіційному сайті селищної ради у розділі «Бюджет/Бюджет участі». 

4.13. За порушення кодексу етики Бюджету участі Координаційна рада дискваліфікує 

проект, усунувши його від подальшої участі. 
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