
 

 

 

 

 

ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(Тридцять друга сесія сьомого скликання) 

 
РІШЕННЯ 

 
06 березня 2018 
 

Про внесення змін до міської цільової  
програми «Бюджет участі  
м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки» 
                                                                                                 

З метою розвитку демократичного суспільства і громадянської освіти, 

удосконалення діалогу між владою і громадою, створення та підтримки 

повноцінного громадського простору, вирішення соціальнозначущих питань, 

активізації жителів м. Горішні Плавні  щодо участі у бюджетному процесі, 

керуючись статтями 3, 59, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», а також враховуючи пропозиції постійної комісії з 

питань економічної політики, бюджету, фінансів, підприємницької діяльності 

та здійснення регуляторної політики (протокол №37 від 26.02.2018),  

Горішньоплавнівська міська рада Полтавської області                                     

В И Р І Ш И Л А: 
Внести зміни до міської цільової програми «Бюджет участі  м. Горішні 

Плавні на 2017-2020 роки», затвердженої рішенням двадцять сьомої сесії 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області сьомого скликання від  

19 вересня 2017 р., виклавши програму в новій редакції згідно з додатком. 

 

 

Міський голова                    (підписано)  Д.Г.Биков 
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Додаток  

до рішення 32 сесії 

Горішньоплавнівської міської  

ради сьомого скликання  

06 березня 2018  

 

 

ПРОГРАМА "БЮДЖЕТ УЧАСТІ  М. ГОРІШНІ ПЛАВНІ  

НА 2017-2020 РОКИ" 

 
1. Паспорт Програми 

 

 1. Ініціатор розроблення Програми 

 
Виконавчий комітет 

Горішньоплавнівської  міської 

ради Полтавської області 

2. Розробник Програми 

 
Виконавчий комітет 

Горішньоплавнівської  міської 

ради Полтавської області 

3. 
Відповідальний виконавець 

Програми 

Департамент економічного 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету 

Горішньоплавнівської  міської 

ради Полтавської області 

4. Учасники Програми 

Жителі міста Горішні Плавні, 

Департамент економічного 

розвитку та ресурсів 
виконавчого  комітету 

Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області, 

фінансове управління 

Горішньоплавнівської міської 

ради Полтавської області та  

головні розпорядники  коштів 

міського бюджету 
5. Термін реалізації Програми 2017-2020 роки 

6. 
Орієнтовний обсяг фінансування 

Програми 

Визначається щороку у межах 

наявного фінансового ресурсу 

міського бюджету 

 

 

ф
ц

 

 Г
ш
ь

ь
 
ь

 
д

 

ь
 



3 

 

2.Загальні положення 

            Міська програма "Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки" 

(далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії органів місцевого 

самоврядування  Горішньоплавнівської міської ради та жителів міста Горішні 

Плавні  щодо реалізації проектів поданих останніми за рахунок коштів міського 

бюджету. 

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, 

Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з використанням 

міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та 

методології реалізації механізмів партиципаторного бюджетування.  

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 
У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність 

людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення 

проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій 

територій міста, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи 

тощо.  

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів 

співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності 

міста.  

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до 

процесу підготовки та прийняття рішень є партиципаторне бюджетування.  

Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення 

громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу 

демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі  

вирішуватимуть, як розподілити визначену частину бюджету міста та допоможе 

зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування. 

4. Мета Програми 

 Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи 

взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному 

процесі для  задоволення потреб мешканців міста Горішні Плавні. А також 

запровадження демократичного обговорення та прийняття рішень при 

формуванні ефективної політики соціально-економічного розвитку міста. 

5. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 
джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму 

взаємодії виконавчих органів Горішньоплавнівської міської ради Полтавської 

області та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу 

прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні 

проблеми міста. 

Виконання Програми розраховано на 2017 - 2020 роки. 
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6. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники 

Завдання програми: 
 

1. Подання проектів. 

2. Аналіз проектів. 

3. Визначення проектів - переможців . 

4. Реалізація проектів. 

 
План заходів  

 
 

п/п 

 

Зміст заходів 

 

Виконавці 

Термін виконання 

1 2 3 4 

1.  Подання проектів   

1.1. Інформаційна кампанія щодо 

ознайомлення жителів міста 

з основними принципами та 

можливостями громадського 

бюджету та вимогам до 

подання проектів 

Сектор з 

інформаційної та 

внутрішньої політики  

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області 

Протягом дії 

Програми 

1.2. Подання проектів відповідно 

до критеріїв форми заявки 

(додаток 1 до Положення) з 

урахуванням типів проектів  

та обсягу коштів, які 

встановлені  параметрами 

Бюджету участі на 2019 рік в 

електронному  вигляді на  

сайті Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської 

області в розділі 

«Громадський проект» 

 

Автори проекту 

(жителі м.Горішні 

Плавні) 

108 календарних 

днів 

з 15 березня – по 

30 червня 

1.3. Перевірка повноти та 

правильності заповнення 

бланку-заяви в 

електронному вигляді, 

створення реєстру поданих 

проектів, їх сканування, та 

передача  структурним 

підрозділам 

Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської 

Департамент 

економічного 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області 

108 календарних 

днів 

з 15 березня – по 

30 червня 
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області за галузевою 

ознакою, до повноважень 

яких відноситься реалізація 

проекту, для оцінки та 

складання звіту про аналіз 

відповідності проекту. 

2. Аналіз проектів   

2.1. Перевірка проекту за 

повнотою та правильністю 

оформлення. 

У випадку якщо  проект є 

неповний   або заповнений з 

помилками, відповідальний 

виконавець повідомляє про 

це автора, який вносить 

корективи. У випадку 

відмови автору проекту від 

внесення коректив, проект 

виключається з реєстру 

поданих проектів та не 

подається  на аналіз 

відповідності проекту 

Департамент 

економічного 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області  

Впродовж 5 

робочих днів з 

дати подання 

проекту; до 5 

робочих днів  

після закінчення 

терміну прийому 

проектів 

2.2. Здійснення аналізу  поданих 

проектів за змістом та 

можливістю їх реалізації. За 

результатами якого 

заповнюються  звіти про 

аналіз відповідності проекту, 

які передаються до Комісії з 

питань Бюджету участі. 

Головні розпорядники  

коштів міського 

бюджету , до 

повноважень яких 

відноситься реалізація 

проекту 

Протягом 10 

робочих днів з 

дня отримання 

копії проекту, що 

пройшов 

попередню 

оцінку; але не 

пізніше початку 

терміну 

голосування 

2.3. Розгляд проектів і 

доопрацювання, 

узагальнення звітів аналізу 

відповідності проекту, 

затвердження реєстрів 

проектів, які отримали 

негативну та позитивну 

оцінку, та остаточне 

визначення проектів, які 

допускаються до 

голосування 

Головні розпорядники  

коштів міського 

бюджету , до 

повноважень яких 

відноситься реалізація 

проекту; 

комісія з питань 

Бюджету участі; 

автор проекту 

62 календарних 

дні 

З 01 липня -  по 

31 серпня 

2.4. Розміщення на сайті 

Горішньоплавнівської 

Департамент 

економічного 

Протягом 5 

робочих днів 
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міської ради Полтавської 

області: 

- загального реєстру 

поданих проектів та 

проектів, які 

допускаються до 

голосування; 

- звітів про  аналіз 

відповідності проекту; 

- реєстр проектів, які 

отримали негативну 

оцінку (із 

обґрунтуванням 

відмови) і недопущені 

до голосування 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області  

після 

відповідного 

засідання Комісії 

з питань Бюджету 

участі 

3. Визначення проектів - 
переможців 

  

3.1. Визначення громадської 

думки шляхом голосування : 

-  на сайті 

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області в 

рубриці «Громадський 

проект» в 

електронному вигляді; 

- у пункті супроводу  

Бюджету участі (каб. 

200) в паперовому 

вигляді 

Жителі міста Горішні 

Плавні 

Протягом 30 

календарних днів 

з дати початку 

голосування  

3.2. Внесення до електронної 

системи голосів, поданих на 

паперових бланках 

голосування  

Департамент 

економічного 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області  

Протягом 3 

робочих днів 

після отримання  

бланку 

голосування 

3.3. Підрахунок голосів 

відповідно до підсумків 

електронного голосування, 

визначення кількості 

недійсних голосів 

(порушення п.10.4 

Положення про 

запровадження 

Комісія з питань 

бюджету участі 

 

Протягом 15 

календарних днів 

після закінчення 

голосування 
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бюджетування за участі 

громадськості (Бюджет 

участі) міста Горішні 

Плавні) 

3.4. Розміщення на сайті 

Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської 

області результатів 

голосування 

Департамент 

економічного 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області  

Протягом 5 

робочих днів 

після визначення 

переможців 

конкурсу 

4. Реалізація проектів-
переможців 

  

4.1. Включення головними 

розпорядниками коштів 

міського бюджету до 

бюджетних запитів на 

відповідний бюджетний 

період проектів-переможців 

Головні розпорядники 

коштів міського 

бюджету 

Відповідно до 

ст.75,76,77 

Бюджетного 

Кодексу України 

4.2. Включення бюджетного 

запиту із проектом-

переможцем до проекту  

міського бюджету перед 

поданням його на розгляд 

Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської 

області 

Фінансове управління  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області 

Відповідно до 

ст.75,76,77 

Бюджетного 

Кодексу України 

4.3. Реалізація  структурними 

підрозділами 

Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської 

області  проектів - 

переможців 

Головні розпорядники 

коштів міського 

бюджету 

Протягом 

бюджетного 

періоду 

4.4. Офіційне подання 

головними розпорядниками 

коштів міського бюджету  

звітів Комісії  з питань 

бюджету участі стосовно 

стадії виконання проекту - 

переможця 

Головні розпорядники 

коштів міського 

бюджету 

Щоквартально до 

15 числа місяця, 

що наступає за 

звітним 

кварталом 

4.5. Офіційне подання 

головними розпорядниками 

коштів Комісії з питань 

бюджету участі 

Головні розпорядники 

коштів міського 

бюджету 

Протягом 10 

робочих днів 

після завершення 

реалізації проекту 
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підсумкового звіту щодо 

виконання проектів - 

переможців  

4.6. Розміщення  узагальнених 

квартальних та підсумкових 

звітів головних 

розпорядників коштів на 

офіційному сайті 

Горішньоплавнівської 

міської ради Полтавської 

області 

Департамент 

економічного 

розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету  

Горішньоплавнівської 

міської ради 

Полтавської області 

Щоквартально 

протягом 3 

робочих днів 

після отримання  

звітів  від 

головних 

розпорядників 

коштів міського 

бюджету 

            
 

7.  Обсяги і джерела фінансування програми 
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України за рахунок коштів міського бюджету та визначається у 

рішенні "Про міський бюджет" на відповідний рік. 

Головними розпорядниками коштів міського бюджету в частині видатків 

на реалізацію Програми є виконавчі органи Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області. 

 

Орієнтовні розрахунки видатків на інформаційну, промоційну кампанії 

та організацію голосування за проекти: 

 

№ Напрями 

використання 

коштів 

Відпо-

відальний 

викона-

вець   

Прогнозний обсяг коштів  

2017 2018 р. 2019 р. 2020р. 

Загальний фонд 

1. Інформаційна 

кампанія 

виконавчий 

комітет 

Горішньопл

авнівськоїмі

ської ради  

Полтавської 

області 

- 10 тис.грн. 10 тис.грн. 10 тис.грн. 

2. Організація 

голосування 

за проекти  

виконавчий 

комітет 

Горішньопл

авнівськоїмі

ської ради  

Полтавської 

області 

- - - - 
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3. Реалізація 

проектів-

переможців 

головні 

розпо-

рядники  

коштів 

міського 

бюджету  

 600 

тис.грн 

1 млн.грн 1 млн.грн 

Всього  610 тис.грн 1 млн.10 

тис.грн 

1 млн. 10 

тис.грн 

 
 

7. Контроль за ходом виконання програми 
Контроль за виконанням Програми здійснюють Горішньоплавнівська 

міська  рада Полтавської області та її виконавчі органи,  відповідно до 

повноважень. 

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку 

реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних 

призначень.  

Комісія з питань Бюджету участі забезпечує контроль за проведенням 

інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології Бюджету участі 

з етапами і датами проведення заходів.  

Комісія спільно із Департаментом  економічного розвитку та ресурсів 

виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області 

контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені звіти про 

аналіз відповідності проектів, розміщення їх сканованих копій на сайті міської 

ради та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк 

для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію.  

Головні розпорядники бюджетних коштів  міського бюджету в межах 

своїх повноважень здійснюють оцінку реалізації заходів Програми, що 

передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та 

ефективним використанням бюджетних коштів.  

 Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують ефективне 

використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців,  

оприлюднюють звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу 

реалізації проекту з авторами проектів. Після реалізації проекту звіт, який 

включає фото- та інші матеріали розміщується на сайті міської ради.    
 

8.  Очікувані результати виконання програми 
 

Очікуваними результатами виконання програми є: 

- створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів 

Горішньоплавнівської  міської ради Полтавської області та жителів          

м. Горішні Плавні в бюджетному процесі; 

- залучення жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 

- формування довіри громадян до міської влади; 
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- підвищення відкритості діяльності Горішньоплавнівської міської ради 

Полтавської області та її виконавчих органів ; 

- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання 

жителям міста Горішні Плавні можливості безпосереднього впливу на 

бюджетну політику;  

- вирішення питань, які найбільш хвилюють жителів м. Горішні Плавні. 

 

№ 

п/п 

Очікувані показники Одиниця 

виміру 

2017 

р. 

2018 р. 2019 р. 2020 р. 

 Продуктивності 
програми  

     

1. Кількість 

інформаційних 

заходів щодо 

ознайомлення 

жителів з питань 

Бюджету участі 

одиниць 3 4 5 5 

2. Кількість поданих 

проектів  одиниць 8 15 15 15 

3. 
Кількість 

реалізованих проектів 
одиниць - 3 

не 

менше 3 

не 

менше 3 

 Ефективності та 
якості 

     

4. Відсоток виконання 

проектів - переможців 
% - 100 100 100 

5. Відсоток залучених 

жителів 

м. Горішні Плавні  до 

участі в Програмі 

% 1,4 2 3 3 

 

 

9. Звітність про хід виконання Програми 
 

Звіт про результати реалізації Програми за попередній рік подається 

департаментом економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету 

Горішньоплавнівської  міської ради Полтавської області на розгляд 

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області не пізніше закінчення   

І кварталу року, наступного за звітним. 
 

 

 

 

Директор департаменту 

економічного розвитку та ресурсів          (підписано)          О.В. Овчиннікова                   
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