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Звіт про виконання  

обласної програми «Бюджет участі Полтавської області  

на 2017 – 2020 роки» 

 

Рішенням п’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 

26 квітня 2017 року № 445 «Про обласну програму "Бюджет участі Полтавської 

області на 2017 – 2020 роки"» затверджено обласну програму «Бюджет участі 

Полтавської області на 2017 – 2020 роки» (далі – Програма). 

Мета Програми передбачала забезпечення ефективної взаємодії та 

налагодження партнерства органів місцевого самоврядування та громадськості 

в бюджетному процесі для вирішення питань економічного, соціального, 

гуманітарного та культурного розвитку територій. 

Відповідальним виконавцем Програми визначено виконавчий апарат 

Полтавської обласної ради. Співвиконавцями є Департамент фінансів 

Полтавської обласної державної адміністрації, районні, міські, селищні, сільські 

ради. 

Програмою передбачено реалізацію заходів за наступними напрямами: 

- проведення інформаційно-промоційної кампанії; 

- забезпечення організації подання, розгляду, голосування за проєкти;  

- забезпечення реалізації проєктів-переможців. 

Вже четвертий рік поспіль Полтавська обласна рада втілює унікальний 

проєкт в межах цілого регіону – бюджет участі Полтавської області. Це  

демократичний процес, який надає можливість кожному мешканцю брати 

участь в розподілі коштів обласного бюджету через створення проєктів та 

голосування за них. Обласний бюджет участі став надійною платформою 

соціальної згуртованості, активізації мешканців у бюджетних процесах, 

вирішенні актуальних питань розвитку територіальних громад сіл, селищ та 

міст Полтавщини. 

З кожним роком бюджет участі зацікавлює все більше місцевих 

мешканців. За 2017 – 2020 роки з усіх районів області було подано 837 проєктів 

(у 2017 році – 217, у 2018 році – 267, у 2019 році – 205, у 2020 році – 148), з 

яких 240 стали переможцями (у 2017 році – 42, у 2018 році – 60, у 2019 році – 

73, у 2020 році – 65). На завершення дії Програми рівень охоплення районів 

області становить 100 %, що і ставилося за мету. 

Соціальна активність мешканців в голосуванні з кожним роком зростає. В 

пріоритеті – електронне голосування. Протягом 2017 – 2020 років чисельність 

голосуючих мешканців збільшилась у 3,7 разів. Так, у 2017 році за проєкти 
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обласного бюджету участі онлайн проголосувало 3542 особи, у 2018 році – 

12312, у 2019 році – вже 13232. У 2020 році середня кількість голосів за 

1 проєкт становить 238 (у 1,8 разів більше, ніж у 2019 році). 

З 2019 року в рамках Програми запроваджено шкільний громадський 

бюджет в межах усієї області. Це ефективний інструмент залучення молоді 

Полтавщини до формування місцевих бюджетів.  

Протягом двох років школярами було подано 272 проєкти зі 

122 навчальних закладів Полтавської області (у 2019 році – 160 проєктів, у 

2020 році – 112 проєктів). 123 ідеї школярів стали переможними (у 2019 році – 

62 проєкти, у 2020 році – 61 проєкт).  

Суспільна підтримка проєктів через електронне голосування значно 

зросла. У 2020 році середня кількість голосів за 1 проєкт становила 384 (2019 – 

365 голосів). Кількість голосуючих склала 33054 особи. 

Рівень виконання завдань і заходів Програми є високим. Заплановані 

Програмою бюджетні видатки були забезпечені фінансуванням з обласного 

бюджету на 100%. 

Плановий обсяг фінансування заходів Програми з обласного бюджету з 

урахуванням внесених змін становив 18 139,00 тис. грн. Фактично спрямовано 

17 704,996 тис. грн. (97,6 %) (див. табл. 1). 

 
Таблиця 1. – Обсяги фінансування Програми з обласного бюджету на 2017 –

 2020 роки 

 

Рік 

Планові обсяги  

фінансування на рік, 

тис. грн 

Фактичні обсяги 

фінансування на рік, 

тис. грн 

План/факт у % 

2017 135,00 134,99 99,99 

2018 2190,00 2176,29 99,00 

2019 6357,00 6117,58 96,00 

 

2020 9457,00 9277,12 93,00 

 

У 2017 році плановий обсяг фінансування з обласного бюджету згідно 

програми становив 135,00 тис. грн. фактично профінансовано 134,99 тис. грн, 

що становить 99,99 % від запланованих обсягів. Кошти спрямовані на 

реалізацію наступних заходів: 

− з метою заохочення мешканців віком від 14 років до активної участі 

в проєктах обласної ради проведено понад 8 виїзних семінарів та 

координаційну раду Кобеляцького, Козельщинського та Новосанжарського 

районів Полтавської області у м. Кобеляки (сумарна чисельність учасників 

склала понад 400 осіб); 

− з метою ознайомлення мешканців області з результатами 

впровадження пілотного проєкту 12 грудня 2017 року було проведено 

Міжрегіональний форум «Взаємодія громад: можливості, виклики, технології»; 
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− з метою нагородження авторів переможних проєктів бюджету 

участі Полтавської області 2017 року придбано заохочувальні подарунки та 

відповідні тематичні сувеніри. 

У другому році виконання Програми: 

− з метою відзначення кращих практик обласного бюджету участі 

2017 року забезпечено організацію Першого регіонального форуму «Бюджет 

участі Полтавської області: здобутки та нові виклики», що відбувся 15 лютого 

2018 року; 

− з метою заохочення мешканців віком від 14 років до активної участі 

в проєктах обласної ради проведено 24 виїзних семінари (сумарна чисельність 

учасників склала понад 600 осіб); 

− з метою нагородження авторів переможних проєктів бюджету 

участі Полтавської області та шкільного громадського бюджету 2018 року 

придбано заохочувальні подарунки та відповідні тематичні сувеніри; 

− з метою відзначення кращих практик обласного бюджету участі 

забезпечено організацію мітапу «Ідея. Реалізація. Успіх», що відбувся 12 грудня 

2018 року в аеропорту «Полтава». 

За третій рік виконання Програми: 

− з метою ознайомлення з кращими практиками громадського 

бюджету забезпечено організацію в червні 2019 року дводенної навчально-

ознайомчої поїздки до м. Київ, участь в якій взяли 30 осіб (потенційні автори 

проєктів Бюджету участі Полтавської області); 

− з метою формування нормативно-правової бази для запуску проєкту 

«Шкільний громадський бюджет Полтавської області» у 2019 році розроблено 

Положення та Параметри про шкільний громадський бюджет Полтавської 

області, аплікаційну форму проєкту; за співпраці з Фондом Східної Європи 

забезпечено створення онлайн платформи для електронного голосування за 

подані проєкти (https://poltava-obl-school-budget.e-dem.in.ua); 

− з метою ознайомлення учнів закладів системи загальної середньої 

освіти 2 – 3 вересня 2019 року на базі ДЗОВ «Ерудит» (с. Потоки 

Кременчуцького району) організовано і проведено дводенний семінар-тренінг 

для 100 учнів міських, селищних, сільських рад області з написання проєктів на 

шкільний громадський бюджет Полтавської області 2019 року; 

− з метою заохочення школярів віком від 14 до 18 років до активної 

участі в проєкті «Шкільний громадський бюджет Полтавської області» 

проведено 25 виїзних семінарів з учнівського самоврядування (сумарна 

чисельність учасників склала більше 600 осіб); 

− з метою нагородження авторів переможних проєктів бюджету 

участі Полтавської області та шкільного громадського бюджету 2019 року 

придбано заохочувальні подарунки та відповідні тематичні сувеніри. 

Протягом четвертого року виконання Програми: 

− з метою відзначення кращих практик обласного бюджету участі та 

шкільного громадського бюджету забезпечено організацію семінару 2MeetUp 

https://poltava-obl-school-budget.e-dem.in.ua/
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«Партиципація & Інформатизація», що відбувся 3 березня 2020 року (понад 

200 учасників); 

− з метою ознайомлення мешканців області з умовами подачі 

проєктів в рамках Програми проведено 3 вебінари на базі Полтавського 

обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій є закладом післядипломної освіти, який 

здійснює професійне навчання, зокрема підвищення кваліфікації, працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій та депутатів місцевих рад; 

− з метою ознайомлення школярів з особливостями написання, подачі 

та реалізації молодіжних ініціатив 17 вересня 2020 року на базі 

Решетилівського професійного аграрного ліцею ім. І.Г. Боровенського 

(м. Решетилівка) організовано і проведено семінар-тренінг для 60 учнів 

міських, селищних, сільських рад області; 

− з метою заохочення мешканців віком від 14 років до активної участі 

в проектах обласної ради проведено 24 виїзних семінари (сумарна чисельність 

учасників склала понад 600 осіб); 

− з метою нагородження авторів переможних проєктів бюджету 

участі Полтавської області та шкільного громадського бюджету 2020 року 

придбано заохочувальні подарунки та відповідні тематичні сувеніри. 

Проведення підсумкового публічного заходу за участі усіх учасників 

Програми 2020 року (відповідно до заходу Програми 1.6) перенесено на 

2021 рік у зв’язку з  посиленням карантинних обмежень через пандемію 

коронавірусу COVID-19. 

Зобов’язання обласної ради щодо співфінансування переможців бюджету 

участі Полтавської області та шкільного громадського бюджету Полтавської 

області виконано на 100 %. Для втілення громадських ініціатив, що отримали 

найбільшу підтримку через е-голосування, на умовах партнерства з місцевими 

радами (50 % вартості проєкту фінансує місцева рада на підставі відповідного 

рішення) за 4 роки з обласного бюджету спрямовано 16 867,11 тис. грн 

(див. табл. 2).  
 

Таблиця 2. – Обсяги фінансування проєктів-переможців  бюджету участі 

Полтавської області та шкільного громадського бюджету Полтавської області з 

обласного бюджету на 2017 – 2020 роки 

 

Рік 
Фактичні обсяги фінансування на рік, тис. грн 
Бюджет участі  

Полтавської області 

Шкільний громадський бюджет 

Полтавської області 

2017 - - 

2018 1986,76 - 

2019 5860,19 - 

2020 6094,32 2926,84 

 

https://gurt.org.ua/news/events/58153/
https://gurt.org.ua/news/events/58153/
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Перемога громадських ініціатив стимулювала місцеві ради враховувати 

конкретні потреби мешканців та інвестувати кошти місцевого бюджету в 

розвиток територій громад.  

Динаміку результативних показників (показників успішності) Програми 

наведено в таблиці 3. 

 
Таблиця 3. – Кількісні показники оцінки ефективності реалізації Програми на 

2017 – 2020 роки 

 
Показник успішності 

Програми 

Прогнозоване 

значення 

Фактичне 

значення 
Відхилення 

1. Кількість проведених 

інформаційно-

промоційних заходів, од. 

- 2017 рік 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

 

 

 

- 

25 

26 

26 

 

 

 

9 

25 

27 

29 

 

 

 

+9,0 

- 

+1,0 

+3,0 

2. Кількість проєктів, 

поданих для участі в 

конкурсі проєктів "Бюджет 

участі), од. 

- 2017 рік 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

 

 

 

 

- 

250 

300 

300 

 

 

 

 

217 

267 

365 

260 

 

 

 

 

+217,0 

+17,0 

+65,0 

-40,0 

3. Кількість заповнених 

спеціальних бланків 

голосування за проєкт в 

електронному вигляді, од. 

- 2017 рік 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

 

 

 

 

- 

5000 

5500 

5600 

 

 

 

 

- 

12312 

13232 

25557 

 

 

 

 

- 

+7312,0 

+7732,0 

+19957,0 

4. Кількість заповнених 

спеціальних бланків 

голосуваня за проєкт в 

паперовому вигляді, од 

- 2017 рік 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

 

 

 

 

- 

60000 

80000 

80000 

 

 

 

 

- 

130144 

117384 

- 

 

 

 

 

- 

+70144,0 

+37384,0 

- 

5. Кількість реалізованих 

проєктів-переможців, од. 

- 2017 рік 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

 

 

- 

42 

60 

60 

 

 

- 

42 

58 

135 

 

 

- 

- 

+2,0 

+75,0 

6. Виконання 

запланованих заходів, % 

- 2017 рік 

- 2018 рік 

- 2019 рік 

- 2020 рік 

 

 

- 

95 

95 

95 

 

 

- 

95 

95 

95 

 

 

- 

- 

- 

- 
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За період дії Програми Полтавська обласна рада отримала нагороди: 

- у 2018 році Диплом «Спеціальна відзнака» за темою «Практики 

розвитку, засновані на власних стратегіях, проектах та ресурсах» з практикою 

«Бюджет участі Полтавської області» (конкурс Міністерства розвитку громад 

та територій України «Кращі практики місцевого самоврядування»); 

- у 2020 році Диплом III ступеня за темою «Влада та громада: 

інформування, діалог, участь» з практикою «Шкільний громадський бюджет 

Полтавської області» (конкурс Міністерства розвитку громад та територій 

України «Кращі практики місцевого самоврядування»). 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради     Т. ПАУТОВА 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про виконання обласної програми 

"Бюджет участі Полтавської області на 2017 – 2020 роки"» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

є нормативно-правовим актом. 

 
Мета: дотримання пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення «Про виконання обласної програми "Бюджет участі 

Полтавської області на 2017 – 2020 роки"» (далі – Програма), затвердженої 

рішенням п’ятнадцятої сесії обласної ради сьомого скликання від 26 квітня 

2017 року № 445 «Про обласну програму "Бюджет участі Полтавської області 

на 2017 – 2020 роки"» (зі змінами) розроблено за ініціативи виконавчого 

апарату Полтавської обласної ради на підставі пункту 16 частини 1 статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Необхідність прийняття рішення обумовлена потребою звітування про 

виконання Програми по завершенню терміну її реалізації. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєкт рішення передбачає звіт про стан реалізації заходів Програми  

протягом 2017 – 2020 років. 

 

4. Правові аспекти. 

 

Правовою основою Програми є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетний кодекс України.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація проєкту рішення не потребує витрат з обласного бюджету.  

 

6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення не потребує з’ясувань.  
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7. Громадське обговорення 

 

Проєкт рішення не потребує громадського обговорення. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила чи процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів 

 

Виконання рішення дозволить оцінити ефективність реалізації заходів 

Програми щодо забезпечення ефективної взаємодії та налагодження 

партнерства органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному 

процесі для вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного та 

культурного розвитку територій. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради     Т. ПАУТОВА 
 


