
(050) 344-08-80 
(068) 899-78-86 
(073) 407-69-52 

http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin 

https://www.facebook.com/irpin.gromadskyj.byudzhet/ 

http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin
http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin
http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin
http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin
http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin
http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin
https://www.facebook.com/irpin.gromadskyj.byudzhet/
https://www.facebook.com/irpin.gromadskyj.byudzhet/


o Поняття партиципаторного (громадського) 
бюджету, історія виникнення, основні підходи і 
принципи 

 
o Громадський бюджет в Україні 

 
o Міська цільова програма громадського бюджету в 

м. Ірпінь, основні положення і особливості 
 
o Приклади проектів переможців 

 
o Громадський бюджет  - ризики і переваги 

 
o Відповіді на запитання 

План виступу 

45 хв. 



Партиципаторний (громадський) бюджет – 
процес обговорення  та прийняття рішень, в якому 
кожна мешканка і мешканець населеного пункту 
вирішує, в який спосіб витрачати частину місцевого 
бюджету 

 Вперше процес запровадження партиципаторного (громадського) бюджету 
відбувся у місті Порту-Алегрі (Бразилія)  у 1989 році. Зараз це щорічний процес 
обговорення та ухвалення рішень, у якому тисячі мешканців міста вирішують, як і на 
що витрачати частину міського бюджету.  
 Від часу виникнення в Південній Америці, партиципаторний бюджет 
поширився на сотні міст світу – число місцевих громад, що користуються з кожним 
роком зростає і вже перевищив 1500 міст.  
 У Європі проект підхопили деякі муніципалітети Франції, Італії, Німеччини, 
Іспанії та Великобританії.  Партиципаторний (громадський) бюджет є дуже популярним 
способом передання влади мешканцям у містах Канади 
  

Основні підходи і принципи 
Механізми застосування партиципаторного 
бюджету, пристосовані до місцевих  
особливостей, різняться між собою, різняться 
також частки муніципальних бюджетів, 
відданих у розпорядження мешканців. Це 
може бути як відсоток від доходної частини 
бюджету.  
Як правило це 1 – 1,5%,  або фіксована сума.  



З 2011 року інструмент партиципаторного бюджету 
використовується у Польщі, яка досягла в цьому напрямку 
певних успіхів.  
В 2011 році це було лише місто – Сопот, 2013 рік вже 200 
міст. 



В Україну ідею партиципаторного бюджетування 
привезли представники фундації українсько-польської 
співпраці ПАУСІ на початку 2015р.  

Перші, хто реалізує практику громадського бюджету в 
Україні три міста: Чернігів, Черкаси та Полтава.  



Впровадження громадського бюджету  
в Україні  

Та хоча методика запровадження та принципи роботи однакові 
в усіх містах, але в кожному місті бюджет реалізовується по-
різному та різними інструментами. 



Представники від громадського, 
депутатського та виконавчого секторів 
мали можливість отримати досвід 
безпосередньо у  Республіки Польща. 

В 2016 році представники ПАУСІ провели 
депутатам, співробітникам міської ради і 
виконавчого комітету, громадським активістам 
і громадським організаціям два навчальних 
семінари з питань впровадження 
партиципаторного (громадського) бюджету. 



Міська цільова програма громадського бюджету  
в місті Ірпінь, Київської області 

Що зроблено: 

Розпорядженням міського голови створено  робочу групу з питань 
запровадження партиципаторного бюджету в місті Ірпінь  

Робочою групою розроблено а депутатами ІМР затверджено Міську цільову програму 
«Громадський бюджет міста Ірпінь на 2016-2020 роки» 

Розроблено логотип громадського бюджету міста 
Ірпінь 

Документ доступний до скачування за посиланням 
http://imr.gov.ua/attachments/article/2833/sklad-robochoi-grypu.pdf 

Документи доступні до скачування за посиланням 
http://imr.gov.ua/attachments/article/2833/rishenya.pdf 
http://imr.gov.ua/attachments/article/2833/programma.pdf 
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Міська цільова програма громадського бюджету  
в місті Ірпінь, Київської області 

Створено розділ «Громадський бюджет»  
на офіційному сайті ІМР  

http://imr.gov.ua/gromadskij-byudzhet-irpin 
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Міська цільова програма громадського бюджету  
в місті Ірпінь, Київської області 

https://www.facebook.com/irpin.gromadskyj.byudzhet/ 

Створена сторінка в соціальних 
мережах 
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Міська цільова програма громадського бюджету  
в місті Ірпінь, Київської області 

З 1 вересня розпочато прийом 
проектів і інформаційну компанію 



Автор проекту *– дієздатний громадянин України віком від 16 
років, який зареєстрований або проживає в м. Ірпінь, що 
підтверджується офіційними документами (довідкою про місце 
роботи, навчання, служби чи іншими документами, що 
підтверджують факт проживання в місті) 
 
*Від одного автора протягом одного року може надходити не 
більше 5 (п’яти) проектів 

Проект – пропозиція, яка подана автором та має підтримку не 
менше 10 осіб (крім автора)  
 
-не суперечить діючому законодавству 
-реалізація знаходиться в межах компетенції органів Ірпінської 
міської ради 
-відповідає критерію загальної доступності жителів до 
виконаного проекту 
-має конкретне визначене місце реалізації 
-спрямована на вирішення окремої проблеми протягом 
бюджетного року  



Напрямки проекту* – ідеї відповідають пріоритетам розвитку 
міста Ірпінь і спрямовані на безпечне і комфортне проживання 
його мешканців 
 
*Напрямки проектів не можуть мати обмежень за сферами 
життєдіяльності міста (за виключенням поточної роботи і 
утримання бюджетних установ і комунальних підприємств) 

Проекти повинні відповідати наступним істотним вимогам:  
1) назва проекту має відображати зміст проекту і бути викладена 
лаконічно, одним реченням;  
2) проект не суперечить чинному законодавству України; 
3) реалізація проекту належить до компетенції виконавчих органів 
Ірпінської міської ради;  
4) проект має відповідати стратегічним пріоритетам і цілям розвитку 
міста;  
5) проект у сфері просторового розвитку має відповідати Генеральному 
плану міста Ірпінь, іншій містобудівній документації та реалізовуватись 
на землях та об’єктах, які належать до комунальної власності 
територіальної громади міста;  
6) проект повинен бути реалізований протягом одного бюджетного року 
і спрямований на кінцевий результат. 



Не приймаються до розгляду проекти, які:  
 
1) суперечать чинному законодавству України;  
2) дублюють завдання, які передбачені міськими цільовими 
(комплексними) програмами на плановий рік;  
3) передбачають виключно розробку проектної документації 
або носять фрагментарний характер;  
4) передбачають залучення для їх реалізації додаткової 
штатної чисельності до штату бюджетної установи та 
постійного її утримання за рахунок коштів міського бюджету; 
5) містять ненормативну лексику, наклепи, образи, заклики 
до насильства, повалення влади, зміну конституційного ладу 
країни тощо.  
6) відносяться до об’єктів інфраструктури пов’язаних з 
облаштуванням, ремонтом та реконструкцією доріг та 
тротуарів загальноміського призначення (ямковий ремонт та 
капітальний ремонт доріг, облаштування тротуарів, 
встановлення дорожніх знаків та «лежачих поліцейських», 
нанесення та зміна дорожньої розмітки, встановлення 
світлофорів тощо) 



Бюджет проекту 
У цьому році на проекти, в рамках громадського бюджету, з 
бюджету міста виділяється 1 млн. грн.  
 
Дві категорії проектів (номінації).  
 
1 категорія – проекти до 50 тис. грн.  
 Бюджет першої категорії 400 тис. грн. 
 Гарантовано буде 8 проектів-переможців  
 
2 категорія – проекти від 50 до 150 тис. грн.  
Бюджет другої категорії 600 тис. грн. 
Гарантовано буде 4 проекти – переможці 
 
Кожний мешканець міста може проголосувати  і обрати  
по одному проекту в кожній категорії.  



Проект подається особисто автором:  
 у паперовому вигляді за адресою: 08200, м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2а 
Відділ організаційної та внутрішньої політики 2-й поверх, к. 32, т. 67-407 
 електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну 

адресу v-politika@imr.gov.ua 

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

Бланк-заява проекту  доступна до скачування на сайті Ірпінської міської ради 
http://imr.gov.ua/attachments/article/2833/dodatku.pdf 

mailto:v-politika@imr.gov.ua
mailto:v-politika@imr.gov.ua
mailto:v-politika@imr.gov.ua
http://imr.gov.ua/attachments/article/2833/dodatku.pdf
http://imr.gov.ua/attachments/article/2833/dodatku.pdf


Аналіз та оцінка проектів. Усі подані проекти підлягають попередньому аналізу і 
оцінці. Це здійснює робоча група, що і відображається в карті аналізу проекту  
(додаток 2) 

Всі подані до міської ради проекти будуть опрацьовуватися Робочою групою, 
яка дасть оцінку кожному проекту з позитивними чи негативними 
рекомендаціями щодо допуску до загальноміського голосування. 

25 жовтня складання списків проектів 

29 жовтня проекти, які отримали позитивну попередню оцінку, повинні бути 
розміщені для голосування на офіційному сайті міської ради в розділі 
«Громадський бюджет» та в Центрі надання адміністративних послуг. 



Кожен житель міста, віком від 16 років, який зареєстрований 
або проживає на території м. Ірпінь, що підтверджується 
офіційними документами (довідкою про місце роботи, 
навчання, служби чи іншими документами, які 
підтверджують факт проживання в місті), може особисто 
проголосувати за один проект в категорії до 50,0 тис. грн. і 
за один проект в категорії від 50,0 до 150,0 тис. грн.  

Голосування проводиться: 

 На сайті Ірпінської 
міської ради шляхом 
заповнення електронної 
версії бланку для 
голосування 

 У центрі надання 
адміністративних послуг 
(ЦНАП) м. Ірпінь, вул. 
Шевченка 2-а, І-й поверх.  
Шляхом заповнення 
друкованої версії бланку 
для голосування, який 
можна отримати в цих 
пунктах або попередньо 
роздрукувати з сайту 
Ірпінської міської ради.  

 на дому – для осіб, які 
не здатні самостійно 
пересуватись та які 
мають документи про 
визнання певної групи 
інвалідності 



 Підсумки голосування встановлюються шляхом 
підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший 
проект 

 
 Результати електронного та паперового голосування по 

кожному окремому проекту підсумовуються 
 

 У випадку якщо проекти набирають однакову кількість 
голосів, місце проектів у списку визначається 
жеребкуванням 

  
 Кількість проектів - переможців обмежується визначеним 

обсягом коштів громадського бюджету м. Ірпінь на 
відповідний рік 

 
 У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з 

переліку проектів-переможців за відповідною категорією 
проектів, до уваги береться наступний з проектів-
переможців за цією категорією, орієнтовна вартість 
реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів 
громадського бюджету м. Ірпінь на відповідний рік 



 Виконавцями проектів-переможців визначаються головні розпорядники 
коштів міського бюджету - виконавчі органи Ірпінської міської ради, які 
повинні здійснювати контроль за реалізацією проекту на будь-якому 
етапі. 

 
 Автор проекту має право знайомитися з ходом реалізації проекту.  

 
 Процес реалізації громадського бюджету м. Ірпінь підлягає постійному 

моніторингу. Інформація про хід реалізації проектів-переможців 
розміщується на сайті Ірпінської міської ради. 

Проекти, які перемогли за 
підсумками голосування в 
поточному році, 
фінансуються в рамках 
громадського бюджету м. 
Ірпінь після прийняття 
міською радою рішення про 
міський бюджет на 
наступний бюджетний рік  



Приклади проектів переможців 
м. Луцьк 

"Озерний вітер"- тут живе Волинська казка  
 
"Озерний вітер" - це креативний простір, де будуть 
займатись діти бійців АТО та переселенців народним 
ремеслом, арт-терапією та іншими видами  
психологічної реабілітації.  
 
Це ще туристичний об'єкт, де туристи зможуть 
ознайомитись з культурою та традиціями  
Волині.  
 
Осередок розміщений в будинку  
Юрія Покальчука, який переданий волонтерам.  
 
Силами волонтерів зроблено ряд ремонтних робіт.  
 
Необхідно замінити вікна та провести ремонт санвузлів. 
 
Бюджет  ініціативи - 49 223,00 грн. 



Приклади проектів переможців 
м. Чернігів 

Створення  служби соціального таксі у м. Чернігові  
 
Створена служба соціального таксі для  Чернігова стане 
однією з новітніх видів соціальних послуг для людей з 
обмеженими можливостями, дітей – інвалідів  
та мало мобільних груп населення, які зможуть  
реалізувати своє  право на вільний вибір,  
доступ до інформації і послуг, право на  
пересування, реабілітацію та відпочинок.   
 
Вартість  
проекту 
185 т. грн.  
 
 
Більшість коштів пішла на оренду автобусу, оплату роботи 
двох диспетчерів, що приймали виклики від громадян. 



Приклади проектів переможців 
м. Чернігів 



Приклади проектів переможців 
м. Вінниця 

Проект «Сенсорна кімната для дітей з аутизмом та 
іншими нозологіями» 
 
В м. Вінниці налічується 40 дітей  
з аутизмом, в т.ч. дошкільного віку,  
шкільного - Сенсорна кімната має 
 стати потужним інструментом для  
розширення і розвитку світогляду,  
пізнавального розвитку дітей.  
 
Витрати за кошторисом  
1. Меблі 42000 грн.  
2. Світлове обладнання 28500 грн. 
3. М’які модулі розвиваючі 29800 грн.  
4. Модулі для мілкої моторики 15800 грн.  
5. Шведська стінка 2000 грн.  
Загальна сума проекту 118100 гривень. 



РИЗИКИ 

 Тривалі дискусії між громадськістю і посадовцями 
самоврядування 

 Затяжні строки прийняття рішення 
 Сформована роками недовіра громадян до влади 
 Низькій рівень активності громадян 
 Нерозуміння частиною громадськості моделі партиципаторного 

(громадського) бюджету 
 Завантаженість посадовців самоврядування та відсутність 

мотивації 
 Погрози і продидія незадоволених прийняттям тих чи інших 

рішень 
 Використання адміністративного ресурсу для прийняття 

проектів «залатуванні дир» чи виконання передвиборчих 
обіцянок 

 Недосконалість електронного голосування, проблеми 
ідентифікації 



ПЕРЕВАГИ 

 Налагодження діалогу між мешканцями,  
громадськими активістами з однієї сторони і посадовцями з іншої 
 Визнання актуальних проблем, які хвилюють мешканців 
 Створення ефективного механізму взаємодії влади і громадян у 

бюджетному процесі 
 Залучення населення до процесу прийняття рішень 
 Рішення, що приймаються мешканцями,  є обов’язковими до  

виконання 
 Процес має циклічний характер 
 Зміцнення громади в цілому шляхом надання можливості її 

членам дискутувати, обговорювати та приймати спільні рішення 
 Формування довіри населення до місцевої влади 
 Отримання громадянами нових компетенцій 
 Поява нових лідерів 
 Зміна ставлення влади до членів громади 



Микола Ковальчук  
заступник голови  
громадської ради 
(050) 344-08-80 
(068) 899-78-86 
(073) 407-69-52 

Стосовно питань участі в 
громадському бюджеті міста Ірпінь 
 Подання проектів 
 Робота в робочій групі 
 Голосування за проекти 


