


Вперше Громадський бюджет був проведений у бразильському місті Порто-

Алегрі з населенням близько 1 263 тис. людей у 1989 році.

ІСТОРІЯ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ

Причини виникнення Громадського

бюджету:

Військова диктатура, які закінчилась у

1985 році демократичними виборами

президента;

Корупція;

Низький рівень податкових надходжень до

бюджету;

Соціальні проблеми:

• Безробіття;

• Житлові проблеми;

• Відсутність необхідної

комунальної інфраструктури (водопроводів,

доріг, шкіл і т.д.).

Порто-Алегрі



Зміни після впровадження Громадського бюджету:
(за даними Світового банку)

Кількість шкіл збільшилась у чотири рази з 1986

року;

Бюджет на охорону здоров’я та освіту збільшився з

13% (1985) до 40% (1992);

Доля ГБ від всього бюджету зросла від 17% (1992) до

21% (1999);

Покращились відносини між громадянами з різними

економічним та політичним положеннями;

Створення рівних можливостей для різних, зокрема

найменш розвинутих районів і територій, а також для

різних верств населення;

Підвищення рівня довіри до органів влади;

Вищий рівень податкових надходжень.

Кількість громадян, що взяли учать у громадському бюджеті

Побудовані житлові райони 

Порто-Алегрі

Громадський бюджет, Порто-Алегрі, 1989



ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ У СВІТІ

Домініканська республіка ввела громадський бюджет у всіх провінціях. Значна

кількість міст Португалії, Франції, Італії, Великої Британії, Германії, Іспанії, Індії, Уганди,

Чилі та Бразилії ініціювала проведення цього заходу.

У канадських містах Торонто, Гамільтон, Гвельф, Західний Ванкувер громадський

бюджет набув поширення у державних школах, програмах соціального житла та районних

об’єднаннях міста.

Більше 3000 міст по всьому

світу проводять громадський бюджет

кожного року.

Ним користуються на

рівнях держави, областей, районів,

шкіл, університетів та інших

об'єднань.



ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ У СВІТІ

У США процес впровадження

громадського бюджету почався з міста Чикаго у

2010 році. У наступні роки до нього приєдналась

велика кількість міста, зокрема Нью-Йорк,

Вальєхо, Ґрінсборо, Бостон, Окланд, Чикаго,

Фенікс, Сієтл, Сан-Франциско, Кембридж та ін.

Хей Жен Лі, 90-річна активістка, очолює 

раду з громадського бюджету в Окланді

З лютого 2018 року у Нью-Йорку 

запровадили громадський бюджет у всіх 

школах (більше 400 шкіл)

Роджерс Парк, одна із околиць Чикаго, 

де вперше в США прийняли 

громадський бюджет



ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД БЮДЖЕТУ УЧАСТІ
У Польщі вперше бюджет участі розпочався у 2011 році у місті Сопоті. Обсяги

бюджетів участі у Польщі – від 40 тисяч до 60 млн злотих, від 0,002% до 3,4% від

загального бюджету міста. Від 2% до 40% населення міст приймає участь у розробці

проектів та подальшому голосуванні. В середньому у Варшаві 170 тисяч мешканців бере

участь у голосуванні, та надходить близько 2000 проектів кожного року.

Сопот Варшава

Юстина Півко, координатор громадського бюджету,

Центр громадських комунікацій, м.Варшава:

«Коли вперше виникла ідея запровадити

партиципаторний бюджет у Варшаві, то супротивники казали:

якщо мешканцям дамо право розпоряджатися коштами — то

отримаємо качелі у центрі міста, якісь пристрої, аби кататися

на лижах, — тобто, щось що поза межами здорового глузду. Але

ми переконалися - цього не відбувається, ми бачимо, що всі

проекти стосуються проблем повсякденного життя. І мешканці

міста можуть мати активну участь і впливати на прийняття

рішень у місті.»



ІСТОРІЯ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ В УКРАЇНІ 

Впровадження громадських бюджетів почалося у 2015 році з міст

Чернігів, Черкаси, Полтава та Луцьк з допомогою Фундації польсько-української

співпраці ПАУСІ.

А станом вже на кінець  2017 року                                                                          

91 орган місцевого самоврядування запровадив громадський бюджет:                                                              

1 обласна рада, 1 районна рада, 14 ОТГ та 75 міст.

Розмір громадського бюджету за весь час його існування в Україні складає

684 708 578 грн.

Українці знайшли такі переваги у громадському бюджеті:

поліпшення інформування населення щодо планів органів місцевого

самоврядування;

раціоналізація заходів і дій, визначення пріоритетів під час планування

політики місцевих органів влади;

зростання рівня задоволення діями місцевої влади;

формування громадських лідерів;

підвищення громадянської освіти;

доступ громадян до бюджету шляхом подання ними власних проектів,

спрямованих на покращення умов життя у місті, а також шляхом вибору таких

проектів в рамках процедури відкритого голосування.



Пирятинська ОТГ затвердила Положення про громадський бюджет (бюджет

участі) 09 листопада 2016 року.

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ (БЮДЖЕТ УЧАСТІ) 

ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

Загальний обсяг громадського

бюджету (бюджету участі) на відповідний

бюджетний рік складає, починаючи з 2018

року, в розмірі 1% від надходжень

загального фонду бюджету міської

об’єднаної територіальної громади без

урахування міжбюджетних трансфертів,

затверджених рішенням міської ради про

бюджет на рік, що передує плановому.

У нас створений орган для

організації робіт, пов’язаних з реалізацією

громадського бюджету (бюджету участі)

Пирятинської міської ОТГ – координаційна

рада. До її склади входять 15 осіб, з них

обирається голова, заступник та секретар.

Детальний аналіз можливості

реалізації запропонованої проектної

пропозиції за рахунок коштів громадського

бюджету здійснює експертна група.

Пирятинська ОТГ входить до 30

найкращих ОТГ України.

Реалізація проектних пропозицій

відбувається за рахунок коштів

громадського бюджету міської об’єднаної

територіальної громади.

Так, у 2016 році ― 200 000 грн.

У 2017 році ― 530 000 грн.

У 2018 році ― 743 092 грн.



http://pyriatyn.org.ua/

http://pyriatyn.org.ua/


ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО ГОЛОСУВАННЯ У 2016 РОЦІ

№ Автор Назва проектної пропозиції
Сума, 

грн.

1 Драло І.Г. Упорядкування паркової алеї району АС-1 100 000

2 Бондаренко Б.А. 
Оновлення матеріально-технічної бази гуртків Центру 

Дитячої та Юнацької Творчості (ЦДЮТ)
99 930

3 Крагель В.М. 
Тепла школа — комфортне навчання (заміна

вхідних та 3 коридорних дверей на енергозберігаючі)
91 910

4 Буряк А.А. 
Встановлення в місті Пирятин вказівників з назвами

вулиць та споруд
90 000

5 Бугай Н.М. 

Бібліотечний простір "Файнбук" на базі 

Пирятинської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6

54 000

6 Воронова О.В. 
Культурний майданчик на базі Пирятинської

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6
39 943

7 Уляницька І.С. Облаштування місця відпочинку на річці Удай 27 300

8
Бугайов В.М., 

Бгатінський О.Я.

Облаштування та покращення технічного стану 

комплексного ігрового майданчика на території

стадіону "Ювілейний" м. Пирятин

100 000

9 Заніздра С.В. 

Зростаємо дужими і здоровими. Безпечне покриття для 

спортивно-ігрового комлексу для дітей дошкільного

віку

94 900

10 Дяченко В.І. Енергозбереження — крок до майбутнього 8 000



«Бібліотечний простір “Файнбук„ на базі Пирятинської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів №6»

Проект являє собою інформаційне середовище з

використанням сучасних технологій для вільного і повного

доступу школярів різного віку до духовних і культурних

цінностей, проведення культурно-просвітницьких заходів та

організації роботи для розвитку творчих здібностей учнів.

До 

До 

Після 

Після 

Після 

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ РЕАЛІЗОВАНІ У 2017 РОЦІ



«Тепла школа — комфортне навчання

(заміна вхідних та 3 коридорних дверей на енергозберігаючі)»
За служби вхідні та коридорні двері Пирятинського ліцею втратили свої

енергозберігаючі та функціональні властивості. Це призводить до зниження температури в

школі. Метою проекту є заміна вхідних дерев‘яних дверей на сучасну енергозберігаючу

конструкцію, коридорних – на функціональні.

Після 

Після До 

До 

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ РЕАЛІЗОВАНІ У 2017 РОЦІ



«Облаштування місця відпочинку на річці Удай»

Основна мета проектної пропозиції –

зробити одне з улюблених місць відпочинку

пирятинців безпечним і комфортним.

Облаштування берегу і входу в річку дасть змогу

купатися у водоймі дітям та гратися на суші. А

місце для збору ТПВ дасть змогу залишати місце

відпочинку чистим.

Ремонт безпосередньо самої кладки

(вирівнювання її, заміна сходів), облаштування

входу до річки, а також місця для збору ТПВ,

встановлення пісочниці у мікрорайоні Замок.

До 

Після 

Після 

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ РЕАЛІЗОВАНІ У 2017 РОЦІ



«Енергозбереження — крок до майбутнього»

Метою даного проекту є забезпечення теплового режиму в закладі Пирятинська

станція юних техніків та створення сприятливих умов для якісної роботи гуртківців.

Основне завдання проекту – економія енергоресурсів та поліпшення естетичного вигляду

станції юних техніків.

До До Після Після Після 

ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ РЕАЛІЗОВАНІ У 2017 РОЦІ



ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО ГОЛОСУВАННЯ У 2017 РОЦІ

Проектні пропозиції, реалізація яких стосується бюджетних установ

№ Автор Назва проектної пропозиції Сума, грн.

1
Налчаджі О., Бодак Н., 

Клименко А. 

Облаштування сучасного дитячого спортивного 

майданчика
100 000

2 Дуброва Т.
Створення шкільного радіовузла як 

інформаційного центру школи „Голос школи“
99 997

3 Дяченко В.
Твердопаливний котел – сучасні інноваційні

технології
60 000

Проектні пропозиції, реалізація яких не стосується бюджетних 

установ

№ Автор Назва проектної пропозиції Сума, грн.

1 Буряк А.

Встановлення в місті Пирятин 

вказівників з назвами вулиць та 

споруд

60 000

2 Бондаренко Б.
Сенсорне освітлення 2 пішохідних

переходів
100 000

3 Уляницька І.
Реконструкція фонтану  по  

вулиці Соборна
100 000



ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

«Облаштування сучасного дитячого спортивного майданчика»

Даний проект актуальний і сучасний. Основною його проблемою є необхідність

облаштування сучасного дитячого спортивного майданчика на території Пирятинської

ЗШ І-ІІІ ст. №4, який відповідатиме вимогам безпеки, належне його використання для

потреб дитячо–юнацького спорту, створення умов для впровадження здорового способу

життя.

Заходом проекту є облаштування сучасного дитячого майданчика на території

початкової школи.



ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

«Створення шкільного радіовузла як інформаційного центру школи „Голос школи“»

Динамічне шкільне життя, активна життєва позиція учнів, бажаючих бути в курсі

останніх шкільних новин, гостра необхідність знати про всі успіхи однокласників і

розповісти про свої, ставлять перед фактом необхідності в створенні шкільного радіовузла

у Пирятинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №6. Шкільне радіо стане доступним

інформаційним і просвітницьким каналом, що дозволить охопити широке коло аудиторії.

Шкільне радіо має стати головним інформаційно-розважальним центром, допоможе

об'єднати творчу молодь і дозволить їм ширше розкритися і дасть більше можливостей для

спілкування.



ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

«Реконструкція фонтану  по  вулиці Соборна»

Основна мета проектної пропозиції – зробити одне з улюблених місць відпочинку

пирятинців красивим і комфортним. Реконструкція міського фонтану дасть змогу не лише

зробити місце відпочинку естетичним, а й бути таким собі оазисом у літню спеку.



ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ
«Сенсорне освітлення 2 пішохідних переходів»

Встановити систему автономного сенсорного освітлення на 2 пішохідних

переходах (Перехрестя вул. Абаканська та Європейська, а також на Перехресті

вул. Європейська та Соборна).

Орієнтовний вигляд 

системи автоматичного 

сенсорного освітлення

Перехрестя вулиць 

Європейська та Абаканська

Перехрестя вулиць 

Європейська та Соборна



ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ ДОПУЩЕНІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ У 2018 РОЦІ

«Встановлення в місті Пирятин вказівників з назвами вулиць та споруд»

Метою даного проекту є встановлення вказівників з назвами вулиць та

споруд, щоб зробити наше місто легко орієнтованим для його гостей та місцевих

жителів. А також такі вказівники слугуватимуть окрасою міста.



на його підставі ВРУ приймає 

ЗУ «Про Державний бюджет»

Доходи та Видатки по 

наступним галузям:

Освіта;

Культура;

ЖКГ;

Соц. захист;

Інші галузі.

Проектна пропозиція, 

яка планується до реалізації

Обсяги фінансування 

громадського бюджету

Бюджетний кодекс України,

Міська рада приймає рішення

«Про бюджет міського ОТГ», 

«Про внесення змін до бюджету» 

в якому затверджується:

СХЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ



1. Проект може подати громадянин України, якому на момент подачі проекту

виповнилося 16 років.

2. У випадку, якщо реалізація проектної пропозиції передбачає використання

земельної ділянки, приміщення чи об’єкту, вони повинні бути у власності об’єднаної

територіальної громади.

3. Подана проектна пропозиція може стосуватися лише одного об’єкта, що

належить до власності міської об’єднаної територіальної громади (наприклад, вулиці,

установи: школи, дитячого садка тощо).

4. Протягом року кожен громадянин може подати будь-яку кількість проектів,

які приймаються щороку, починаючи з 01 квітня, протягом 90 календарних днів.

5. Проектна пропозиція, після реалізації якої буде необхідне подальше

фінансування, розгляду не підлягає. Тобто, реалізація проектної пропозиції повинна

бути спрямована на кінцевий результат.

6. Проектна пропозиція, яка потребує розробки проектно-кошторисної

документації, розгляду не підлягає.

7. Проектна пропозиція не повинна перевищувати 100 000 грн.

8. До проектних пропозицій додається список з підписами щонайменше 25

членів міської об’єднаної територіальної громади, які підтримують пропозицію, за

формою.

9. Наступною умовою є заповнення бланку за встановленою формою.

ОТЖЕ,  ЯКІ Ж ОСНОВНІ УМОВИ ПОДАННЯ 

ПРОЕКТНИХ ПРОПОЗИЦІЙ:



ПРИКЛАД ЗАПОВНЕННЯ





Розроби

Проектну 

пропозицію

Отримай перемогу

На голосуванні

Твій проект

Буде 

реалізований

Май

Ідею для 

реалізації

Долучайся

До покращення 

нашого міста!


