
ПРОЄКТ 

 

 

 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

 
 

Про внесення змін до обласної програми  

«Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки»  

 

 

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою залучення більшої кількості мешканців 

Полтавської області різних вікових категорій до участі в заходах обласної програми 

«Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки», 

 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 

2021 – 2023 роки», затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 57 (зі 

змінами), що додаються на 3 аркушах. 

 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на виконавчий апарат 

обласної ради, контроль за його виконанням − на постійну комісію обласної ради з 

питань бюджету та управління майном. 

  

 

 

Голова обласної ради                                                               Олександр БІЛЕНЬКИЙ 



 
 

 

Додаток  

до рішення пленарного засідання 

другої сесії обласної ради 

восьмого скликання 

25.02.2022 №  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до обласної програми  

«Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки»,  

затвердженої рішенням пленарного засідання другої сесії обласної ради 

восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 57 (зі змінами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1) у розділі ІV «Напрями діяльності та заходи Програми, обсяг та джерела фінансування, строки та етапи її виконання»: 

 

- пункт 2.7. напряму 2 «Організація та проведення конкурсів громадських ініціатив» викласти в такій редакції: 

 

Перелік заходів Програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці 
Джерела 

фінансування 

Орієнтований обсяг фінансування, тис. грн 

Бюджет 

участі 

Шкільний 

громадський 

бюджет 

Кращий менеджер 

громадських 

бюджетів 

2.7. Забезпечити організацію 

фінансування з обласного бюджету 

переможців конкурсу «Кращий 

менеджер громадських бюджетів. 

Полтавщина». Розробити та 

затвердити Положення про супровід 

обласного конкурсу «Кращий 

менеджер громадських бюджетів. 

Полтавщина». 

 

 

Щороку 

 

Полтавська обласна рада, відділ 

інвестиційної діяльності та 

проектного менеджменту 

виконавчого апарату обласної 

ради, Департамент фінансів 

Полтавської обласної державної 

адміністрації, 

голова обласної ради. 

Обласний 

бюджет, бюджети 

органів місцевого 

самоврядування, 

інші джерела 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

      2021 – 0,00 

2022 – 64,00 

2023 – 64,00 

 

 

 



 
 

 

2) у розділі V «Обсяги і джерела фінансування Програми» бюджет 

програми викласти в наступній редакції: 

 

Бюджет програми 
тис. грн 

Очікувані джерела 

фінансування 

Строк Програми Частка у % від 

загального 

обсягу 

фінансування 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

Обсяг коштів усього, 

у тому числі: 
12470,0 12764,0 12564,0 100% 

обласний бюджет 6470,0 6764,0 6564,0 52% 

районні бюджети, 

бюджети територіальних 

громад 
6000,0 6000,0 6000,0 48% 

 

 

 

Заступник керуючого справами ‒  

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради  

виконавчого апарату обласної ради                               Оксана ЛЕВАКІНА 

 справами ‒ начальник– АУТОВА 

 

апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                                                               Тетяна ПАУТОВА 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення змін до обласної програми "Громадські 

бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки"»  

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: залучення більшої кількості мешканців Полтавської області різних 

вікових категорій до участі в заходах обласної програми «Громадські бюджети 

Полтавщини на 2021 – 2023 роки» (далі – Програма). 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

Проєкт рішення розроблено на підставі доповідної записки начальника 

відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого 

апарату від 05.12.2022 р. № 162. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Прийняття проєкту рішення обумовлене необхідністю додаткового 

виділення коштів з обласного бюджету у 2022 та 2023 роках для забезпечення 

організації фінансування переможців обласного конкурсу «Кращий менеджер 

громадських бюджетів. Полтавщина» (далі – конкурс) та підвищенням 

динаміки соціальної активності у сфері громадського бюджетування 

Полтавщини. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення передбачається внесення наступних змін до 

затвердженої обласної програми «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 –

 2023 роки» (зі змінами), а саме з метою фінансування з обласного бюджету 

переможців конкурсу, викласти заходи, передбачені пунктом 2.7 напряму 2 

«Організація та проведення конкурсів громадських ініціатив» в новій редакції. 

Передбачити наступний обсяг бюджетних видатків: 2022 рік – 64,0 тис. 

грн, 2023 рік – 64,0 тис. грн. 

 

4. Правові аспекти. 

 

Правовою основою Програми є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетний кодекс України.  

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Рішення потребує фінансування за рахунок коштів обласного бюджету в 

сумі: 2022 рік – 64,0 тис. грн. (пункт 2.7. напряму 2 «Організація та проведення 

конкурсів громадських ініціатив»), 2023 рік – 64,0 тис. грн. (пункт 2.7. 

напряму 2 «Організація та проведення конкурсів громадських ініціатив»).  
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6. Позиція зацікавлених осіб/органів/сторін 

 

Проєкт рішення погоджено без зауважень з Департаментом економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій, Департаментом фінансів 

Полтавської обласної військової адміністрації. 

 

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 

 

Прийняття рішення сприятиме організації фінансування переможців 

конкурсу, залученню більшої кількості мешканців Полтавської області різних 

вікових категорій до участі в заходах Програми шляхом виявлення та 

стимулювання діяльності лідерів громадської думки, забезпечить реалізацію 

запланованих заходів Програми.  

 

 

 

Заступник керуючого справами ‒ начальник 

відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради виконавчого  

апарату обласної ради                                                Оксана ЛЕВАКІНА 



Порівняльна таблиця 

до проєкту рішення «Про внесення змін до обласної програми 

"Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки"» 

 
Норми чинного Рішення Пропозиції щодо внесення змін  

IV. Напрями діяльності та заходи Програми, обсяг та джерела фінансування, строки та 

етапи її виконання 

2.7. Забезпечити організацію фінансування з 

обласного бюджету переможців конкурсу 

«Кращий менеджер громадських бюджетів. 

Полтавщина». Розробити та затвердити 

Положення про супровід обласного конкурсу 

«Кращий менеджер громадських бюджетів. 

Полтавщина». 

Строк виконання заходу: 

Щороку 

Виконавці: 

Полтавська обласна рада, відділ 

інвестиційної діяльності та проектного 

менеджменту виконавчого апарату обласної 

ради, Департамент фінансів Полтавської 

облдержадміністрації, Голова обласної ради. 

Джерела фінансування: 

Обласний бюджет, бюджети органів 

місцевого самоврядування, інші джерела. 

Орієнтовний обсяг фінансування: 

2021 – 0,00 

2022 – 52,00 

2023 – 52,00 

 

2.7. Забезпечити організацію фінансування з 

обласного бюджету переможців конкурсу 

«Кращий менеджер громадських бюджетів. 

Полтавщина». Розробити та затвердити 

Положення про супровід обласного конкурсу 

«Кращий менеджер громадських бюджетів. 

Полтавщина». 

Строк виконання заходу: 

Щороку 

Виконавці: 

Полтавська обласна рада, відділ 

інвестиційної діяльності та проектного 

менеджменту виконавчого апарату обласної 

ради, Департамент фінансів Полтавської 

облдержадміністрації, Голова обласної ради. 

Джерела фінансування: 

Обласний бюджет, бюджети органів 

місцевого самоврядування, інші джерела. 

Орієнтовний обсяг фінансування: 

2021 – 0,00 

2022 – 64,00 

2023 – 64,00 

V. Обсяги і джерела фінансування Програми 

Обсяг коштів усього, у тому числі:  

2021 – 12470,0  

2022 – 12752,0 

2023 – 12552,0 

обласний бюджет 

2021 – 6470,0 

2022 – 6752,0 

2023 – 6552,0 

Частка у % від загального обсягу 

фінансування: 

100 % 

52 % 

48% 

Обсяг коштів усього, у тому числі:  

2021 – 12470,0  

2022 – 12764,0 

2023 – 12564,0 

обласний бюджет 

2021 – 6470,0 

2022 – 6764,0 

2023 – 6564,0 

Частка у % від загального обсягу 

фінансування: 

100 % 

52 % 

48 % 

 

 

Заступник керуючого справами ‒ начальник 

відділу організаційного забезпечення 

діяльності ради виконавчого  

апарату обласної ради                                                Оксана ЛЕВАКІНА 

 справами ‒ начальник– АУТОВА 


