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                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішенням  сільської ради 

                                                      від _______________________ 

 

    

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  

 «ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ В ДЯДЬКОВИЦЬКІЙ ОБ’ЄДНАНІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

НА 2020-2023 РОКИ»   

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ПОНЯТТЯ 
 

Цільова програма «Громадський бюджет в Дядьковицькій об’єднаній 

територіальній громаді на 2020-2023 роки» (далі - Програма) встановлює та 

регулює систему взаємодії виконавчих органів Дядьковицької сільської ради 

та громадян з питань участі у прийняті рішень щодо розподілу частини 

бюджету Дядьковицької сільської ради, надання можливості для вільного 

доступу до інформації та забезпечення відкритості та прозорості діяльності 

Дядьковицької сільської ради та її виконавчих органів. 

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням 

досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології 

реалізації механізмів партисипативного бюджету. 

У Програмі застосовуються такі терміни та поняття: 

- Автор проекту – це особа, яка досягла 14-річного віку і оформила 

ідею, спрямовану на реалізацію одного із пріоритетних напрямів розвитку 

Дядьковицької сільської об’єднаної територіальної громади, у вигляді 

проекту, що відповідає вимогам Положення про громадський бюджет 

Дядьковицької сільської ради.  

- Голосування - процес визначення мешканцями населених пунктів 

Дядьковицької сільської ОТГ (громадянами України віком від 16 років, які 

зареєстровані або проживають на території Дядьковицької сільської ОТГ, що 

підтверджується офіційними документами – довідкою про місце роботи, 

навчання, служби чи іншими документами, що підтверджують факт 

проживання на території громади) проектів, будуть профінансовані 

Дядьковицькою сільською радою, шляхом заповнення бланку для голосування 

в паперовому або електронному вигляді. 

- Громадський бюджет Дядьковицької сільської об’єднаної 

територіальної громади (далі – Громадський бюджет) – це 

частина сільського бюджету Дядьковицької сільської ради, з якого 

здійснюється фінансування визначених безпосередньо членами 

територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг, 

відповідно до оформлених проектних пропозицій, які стали переможцями 

конкурсу. 
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- Конкурс – це відбір проектів, що допущені до конкурсу 

координаційним комітетом, шляхом голосування членами об’єднаної 

територіальної громади. 

- Координаційний комітет  – створений за рішенням виконавчого 

комітету Дядьковицької сільської ради постійно діючий консультативно-

дорадчий орган, який координує процес функціонування громадського 

бюджету, забезпечує дотримання цього Положення, здійснює контроль за 

відбором проектів, їх виконанням та попередній розгляд звіту про виконання 

проектів, відібраних для фінансування з Громадського бюджету. 

- Проект – пропозиція, що подана членом територіальної громади та 

має підтримку не менше п’яти членів територіальної громади (крім автора), в 

якій викладено ідею та очікувані результати її реалізації, а також план дій, 

перелік робіт, наведених у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням і 

розрахунками витрат (при потребі з наведеними кресленнями (картами, 

схемами), фотографіями, що розкривають сутність задуму та можливість його 

практичної реалізації), за рахунок Громадського бюджету, термін реалізації 

якої становить не більше одного бюджетного року, та спрямована на 

реалізацію одного із пріоритетних напрямків, визначених програмами, 

затвердженими Дядьковицькою сільською радою, та оформлена за 

встановленою формою. 

- Пункти голосування – місця для проведення голосування, які 

визначені Координаційним комітетом. 

 

 ІІ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКОЇ  

НАПРАВЛЕНА ПРОГРАМА 

 

Розвиток громадянського суспільства стимулює до збільшення 

соціальної активності людей. Мешканці громади прагнуть впливати на 

процеси прийняття рішень та мають ідеї щодо того, як покращити благоустрій 

територій сіл, провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи 

тощо.  

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів 

співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності 

громади. Таким чином, затвердження Програми створить інструменти для 

залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню 

процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі 

вирішуватимуть, як розподілити визначену частину бюджету Дядьковицької 

ОТГ, та допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого 

самоврядування. 

Найбільш вдалим світовим досвідом щодо технології залучення 

громадян до процесу вироблення та прийняття рішень є використання 

«громадського бюджету» на місцевому рівні. Саме методологія 

партиципаторного бюджетування (від. англ. participatory budgeting), як форма 

прямої демократії, визначається як відкритий процес дискусії та прийняття 

рішень, в якому кожен житель населеного пункту має можливість подати 
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власну пропозицію та шляхом голосування вирішити, в який спосіб витрачати 

частину місцевого бюджету, що є основою цієї Програми.  

Таким чином, затвердження Цільової програми «Громадський бюджет в 

Дядьковицькій об’єднаній територіальній громаді на 2020-2023 роки» 

створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме 

запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, в 

якому люди самостійно вирішуватимуть, як розподілити частину бюджету 

об’єднаної територіальної громади та допоможе зміцнити довіру громадян до 

місцевої влади. 

 

III. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Метою Програми є створення та запровадження ефективної системи 

взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному 

процесі для  задоволення потреб жителів Дядьковицької ОТГ  

 

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму 

взаємодії структурних підрозділів виконавчого комітету Дядьковицької 

сільської ради та громадян в бюджетному процесі, залучаючи населення до 

процесу прийняття рішень на місцевому рівні сприяє розв’язанню найбільш 

нагальних проблем громади. 

Виконання Програми розраховано на 2020-2023 роки. 

 

V.  ОБСЯГИ І ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Суми коштів, цілі та напрямки використання по кожному проекту-

переможцю визначаються після офіційного оприлюднення результатів 

голосування та визначення переможців. По кожному проекту-переможцю  

Дядьковицька сільська рада готує бюджетний запит та ґрунтовні розрахунки 

до нього (з визначенням напрямів використання, назв об’єктів, термінів 

виконання та іншої необхідної інформації). На підставі таких даних проекти-

переможці та відповідні суми коштів передбачаються за пропозицією 

розпорядника в плані соціально-економічного розвитку Дядьковицької 

сільської ради та враховуються на підставі бюджетного запиту фінансового 

відділу виконавчого комітету Дядьковицької сільської ради в проекті рішення 

«Про бюджет об’єднаної територіальної громади». 

Фінансування заходів Програми здійснюється відповідно до діючого 

законодавства за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади  

(загальний та спеціальний фонди) за кодами тимчасової класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів, визначених в рішенні Дядьковицької 

сільської ради про  бюджет об’єднаної територіальної громади на відповідний 
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бюджетний період. Фінансування заходів може здійснюватися і за рахунок 

інших джерел, якщо це не суперечить чинному законодавству. 

Головні розпорядники до повноважень яких відноситься реалізація 

проектів-переможців Програми  за кошти бюджету об’єднаної територіальної 

громади  визначаються в рішенні про бюджет об’єднаної територіальної 

громади на відповідний бюджетний період. 

Орієнтовний обсяг фінансування (грн.) 

Рік  Місцевий бюджет Інші джерела 

2020 179352 - 

2021 300000 - 

2022 300000 - 

2023 400000 - 

 

 

VI. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Дядьковицька сільська 

рада, виконавчий комітет Дядьковицької сільської ради та Координаційний 

комітет 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.  

Головний розпорядник коштів в межах своїх повноважень здійснюють 

оцінку ефективності програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу 

та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів. 

Оцінка ефективності програми здійснюється на підставі аналізу 

результативних показників, а також іншої інформації, що міститься у 

бюджетних запитах, кошторисах, паспортах бюджетних програм, звітах про 

виконання кошторисів та звітах про виконання паспортів бюджетних програм.  

Результати оцінки ефективності бюджетних програм, а також висновки 

органів виконавчої влади, уповноважених на здійснення фінансового 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства, є підставою для 

прийняття рішень про внесення в установленому порядку змін до бюджетних 

призначень поточного бюджетного періоду, відповідних пропозицій до 

проекту бюджету на плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на 

наступні за плановим два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації 

відповідних бюджетних програм. 

 

VII. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

 створення ефективного механізму взаємодії структурних підрозділів 

виконавчого комітету Дядьковицької сільської ради та жителів Дядьковицької 

ОТГ в бюджетному процесі; 
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 залучення населення до процесу прийняття рішень на місцевому рівні; 

 формування довіри громадян до місцевої влади; 

 підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом 

надання жителям Дядьковицької ОТГ можливості безпосереднього впливу на 

бюджетну політику громади; 

 вирішення проблем, які найбільш хвилюють жителів об’єднаної громади 

 

VIII. ЗВІТНІСТЬ ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Щорічно відповідальний виконавець Програми – головний 

розпорядник бюджетних коштів складає підсумковий звіт про результати її 

виконання за минулий бюджетний рік та протягом першого кварталу подає 

його подає на розгляд до виконавчого органу Дядьковицької сільської ради 

разом із пояснювальною запискою. 

 

 

 

 

Cекретар ради                                                                Р. Лобащук 

 

 

 

 

 

 
 


