
Бюджет участі. 
Як створити проєкт, 
що змінить громаду?



Що таке Бюджет участі?

Бюджет участі – це частина бюджету територіальної
громади, кошти якого спрямовуються на реалізацію
кращих проектів розвитку громади, які надійшли від
жителів громади та стали переможцями під час
голосування

(довідково: на проекти 2021 року заплановано 
до 4 млн. грн.)
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з точки зору громади –
це інструмент прямої
демократії, за допомогою
якого громадяни
безпосередньо беруть
участь у прийнятті рішень
щодо розподілу
бюджетних коштів
громади

з точки зору органу місцевого
самоврядування – це частина
бюджету територіальної громади
(1% від власних доходів), кошти
якого спрямовуються на
реалізацію кращих проектів
розвитку громади, які надійшли
від мешканців громади та стали
переможцями після голосування

Бюджет участі = громадський бюджет = 
партисипативний бюджет 



Відмінності Бюджету участі від конкурсу проектів

➢ орган місцевого самоврядування не 

визначає проекти-переможці, це 

роблять члени громади у визначений 

спосіб (голосування);

➢ проекти-переможці реалізуються 

структурними підрозділами 

виконавчого комітету селищної ради у 

встановлений законодавством спосіб.

БЮДЖЕТ 

УЧАСТІ

КОНКУРС
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Мета впровадження Бюджету участі:

➢ налагодження системного діалогу між ОМС і громадськістю

➢ підвищення рівня залучення мешканців територіальної громади 
до процесу ухвалення рішень щодо розвитку території громади

➢ вирішення нагальних проблем життєдіяльності територіальної 
громади

Бюджет участі – це бюджет, створений за участю 
мешканців громади 



Що таке проект?
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Проект – авторська пропозиція, яка має підтримку підтримку 30 членів (для

проєктів до 100 тис. грн) або 50 членів (для проєктів від 100 тис.грн) – членів

територіальної громади Слобожанської ТГ (крім автора), реалізація якої

належить до компетенції ОМС, може бути реалізована протягом бюджетного

року та оформлена за встановленою формою.

ВАЖЛИВО! Вартість  проекту  
не  повинна перевищувати 300 тис.грн. 



8

Хто може бути автором проекту?

Автор – член Слобожанської селищної територіальної
громади, який підготував та подав проектну
пропозицію, якому на момент подачі проекту

виповнилося 16 років
ВАЖЛИВО!

Автори проекту діють виключно на волонтерських засадах.
Автори проекту, у разі перемоги, не отримують фінансування
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Перед заповненням форми проекту слід ознайомитися з нормативно-

правовими документами про Бюджет участі Слобожанської ОТГ, 

інструкціями та правилами участі



Етапи Бюджету участі - 2021

2



1 3 5

42

Подання

проектів Голосування

Реалізація

проектів

Перевірка

проектів та відбір

проектів для 

голосування

Затвердження

проектів-

переможців

на 2022 рік



01.04 – 30.04 01.05 – 17.06 18.06 – 17.07 До 01.10 До 31.12.2022

Подання
проектів

Перевірка
проектів та 

відбір проектів
для 

голосування

Голосування
Затвердження

проектів-
переможців
на 2022 рік

Реалізація
проектів



Тематики проєктів

Соціальний захист та охорона 

здоров'я

ІТ, безпека та громадський

порядок

Освіта

Інфраструктура

Культура, молодь і спорт
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Автору проекту необхідно заповнити бланк за формою та додати список осіб, які
підтримують реалізацію цього проекту.

Проект має отримати підтримку 30 членів (для проєктів до 100 тис. грн)
та 50 членів (для проєктів від 100 до 300 тис.грн) – членів територіальної громади
Слобожанської ТГ (крім автора), що засвідчується відповідними підписами.

Проект подається в електронному вигляді шляхом подання до системи
«Громадський проект» https://slobozhanske.pb.org.ua/ або в паперовому вигляді у
пунктах супроводу.

Яким чином подається проект?

https://slobozhanske.pb.org.ua/


➢ реалізація проекту протягом одного бюджетного періоду

➢ вартість проекту не повинна перевищувати 300 тис.грн.

➢ одна заявка – один об'єкт

➢ проект подається особисто автором проекту за встановленою
Положенням формою

Обмеження для проектів



Проекти подаються за єдиною обов'язковою для заповнення формою, 
яка містить короткий опис проекту (додаток 1 до Положення)



Вимоги до проєкту
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Лаконічно викладена та 

логічно розкрита ідея проекту, 

що відображає етапи 

виконання проекту

Компетенція органу місцевого 

самоврядування

Використання земельної ділянки 

(приміщення чи об'єкту) 

комунальної власності

Об'єкт загального користування
Актуальність для 

територіальної громади

Наявність розрахунку витрат 

(бюджету) проекту. 

До проекту додаються фото, 

ілюстрації, креслення, схеми тощо



Не приймаються до розгляду
проекти
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Розраховані на розробку проектно-
кошторисної документації

Суперечать затвердженим Програмам 
громади, або дублюють заходи цих 

Програм

Суперечать чинному законодавству

Мають обмежений доступ                            
для мешканців громади

Не є цілісними, а мають фрагментарний 
або незавершений характер

Проекти приватного комерційного 
характеру

Витрати бюджету перевищують 
максимальний обсяг коштів



Де можна знайти проекти, які пройшли відбір і допущені 
до голосування?
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Після проведеного аналізу всіх проектів Координаційна рада

не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку голосування

забезпечує оприлюднення на офіційному сайті Слобожанської

селищної ради http://slobozhanska.gromada.site/ проекти, які

допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти, з

висновками Координаційної ради

http://slobozhanska.gromada.site/


Голосування за проекти проводиться:
➢ у пунктах для голосування шляхом заповнення друкованої версії

бюлетеня
➢ on-line голосування в електронній системі «Громадський проект»

https://slobozhanske.pb.org.ua/

ВАЖЛИВО! Кожен мешканець Слобожанської ТГ може віддати свій голос не
більше ніж за 5 обраних ним проектів (на бланках для голосування або в
електронній формі для голосування громадяни можуть вибрати із
запропонованих до 5 проектів

Голосування за проекти

https://slobozhanske.pb.org.ua/


Встановлення результатів та визначення переможців 

Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів,
відданих за той чи інший проект.
Переможцями голосування є проекти, які набрали найбільшу кількість в
кожній категорії.

Якщо в результаті голосування 2 або декілька проектів набрали однакову
кількість голосів, пріоритет надається тому проекту, реалізація якого потребує
менших фінансових витрат
для його реалізації.
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Є питання?

(063)866-42-24

info@slobozhanska-gromada.gov.ua
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