
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 2 сесії  

Барської міської ради 8 скликання  

від  17.12.2020  за №10 
 

 

 

Програма 

бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі)  

Барської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. 
 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення програми Барська міська рада 

2. Розробник програми Барська міська рада 

3. Відповідальний виконавець Барська міська рада 

 

4. 

 

Учасники програми 

Барська міська рада 

Підприємства, установи та 

організації громади 

5. Термін реалізації програми 2021-2023 роки 

6. 
Перелік джерел фінансування, які 

беруть участь у виконанні програми 

Бюджет Барської міської 

територіальної громади 

7. 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього 

450,0 тис. грн. 

 

 

 

II. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ У ПРОГРАМІ 

 

1. Громадський бюджет, бюджет участі або партисипативний 

бюджет (далі – Громадський бюджет) – процес взаємодії органів місцевого 

самоврядування з громадськістю, частина бюджету Барської міської 

територіальної громади, з якого здійснюється фінансування проєктів - заходів, 

виконання робіт, надання послуг, визначених безпосередньо мешканцями 

територіальної громади, шляхом голосування, відповідно до оформлених 

проєктів, які стали переможцями Програми бюджетування за участі 

громадськості Барської міської територіальної громади на 2021-2023 рр. 

2. Учасники Громадського бюджету – всі зареєстровані користувачі 



електронної системи, головні розпорядники коштів, структурні підрозділи 

виконавчого комітету Барської міської ради (далі – структурні підрозділи), 

комунальні підприємства, які є відповідальними виконавцями проєктів 

Громадського бюджету. 

3. Робоча група з питань впровадження громадського 

(партисипативного) бюджету в Барській міській територіальній громаді (далі – 

Робоча група) – постійно діючий консультативно-дорадчий орган, який 

утворюється розпорядженням міського голови Барської міської ради з метою 

координаційних робіт щодо впровадження та функціонування Громадського 

бюджету. 

4. Проєкт – план дій, комплекс робіт, задумів, які описані з 

відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, кресленнями (картами, 

схемами), фотографіями, візуалізацією, що розкривають сутність ідеї та 

оформлені у додатках до проєкту у відповідності до вимог цього Положення, 

місцевих нормативно-правових актів та не суперечить законодавству України. 

5. Автор проєкту (далі - автор) – громадянин України, іноземець, 

особа без громадянства, яка має дозвіл на постійне проживання на території 

України, якому на момент подання проєкту виповнилось 14 років. 

6. Аналіз проєктів – перевірка поданих авторами проєктів на предмет 

відповідності вимогам Програми та цього Положення, місцевим нормативно-

правовим актам та законодавству України. Аналіз проєктів здійснюється 

працівниками відповідних структурних підрозділів та комунальних 

підприємств за дорученням міського голови. 

7. Голосування – процес визначення мешканцями Барської міської 

територіальної громади (особами, які мають право голосувати) проектів - 

переможців. 

8. Особа, яка має право голосувати - громадянин України, іноземець 

або особа без громадянства, який має дозвіл на постійне проживання на 

території України і якому на момент голосування виповнилось 14 років, який 

зареєстрований або проживає на території Барської міської територіальної 

громади та має документи (довідку з місця роботи, навчання, служби або 

довідку внутрішньо переміщеної особи), що підтверджують причетність 

громади, документи про фактичне місце проживання, представники бізнесу, які 

ведуть свою діяльність на території громади, що підтверджено документами. 

9. Проєкт-переможець – проєкт, який у порядку, встановленому 

Положенням Програми, після завершення голосування затверджений до 

реалізації рішенням виконавчого комітету Барської міської ради. 

 

III. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Барської 

міської територіальної громади на 2021-2023 рр. (далі – Програма) передбачає 

організацію та запровадження бюджетування за участі громадськості шляхом 

реалізації проектів, ініційованими мешканцями громади та націленими на її 

соціально-економічний розвиток.  



Програма визначає мету, цілі та завдання, механізм реалізації 

бюджетування за рахунок коштів бюджету Барської міської територіальної 

громади, очікувані результати.  

За рахунок коштів Громадського бюджету фінансуються проєкти-

переможці та інформаційна компанія Громадського бюджету відповідно до 

Програми. 

У випадку, якщо реалізація проєкту-переможця передбачає використання 

земельної ділянки, приміщення чи об’єкту нерухомості, то вони повинні 

належати до комунальної власності. 

Всі проєкти мають носити виключно публічний характер, тобто 

результати їх реалізації мають бути доступними усім мешканцям 

територіальної громади. 

Робоча група визначає пріоритетні напрямки Громадського бюджету, 

максимальну вартість проєктів, модель розподілу фінансування та інші 

координаційні питання Громадського бюджету. 

Програма діє до повного завершення всіх робіт по проєктам-переможцям 

Громадського бюджету. 

 

IV. ПРОБЛЕМА, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ НАПРАВЛЕНО 

ПРОГРАМУ 

 

Низький рівень громадської активності та участі членів Барської міської 

територіальної громади в процесі управління громадою, в тому числі у 

формуванні та реалізації бюджетної політики.  

 

V. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Мета Програми полягає у залученні громадськості до формування 

бюджету Барської міської територіальної громади для забезпечення соціально-

економічного розвитку громади та покращення добробуту її мешканців.  

Основними завданнями Програми є:  

- включення громадськості до процесів розвитку громади;  

- активізація мешканців громади, посилення громадського сектору Барської 

міської територіальної громади;  

- налагодження ефективної співпраці між владою громади та її жителями; 

- реалізація ініціатив громадськості, які спрямовані на підвищення рівня 

їхнього добробуту.  

 

VI. ПРІОРИТЕТИ ПРОГРАМИ 

 

Пріоритетними напрямками Програми є реалізація проектів у сфері 

житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров’я, соціального 

захисту, спорту, культури, охорони навколишнього природного середовища.  

 

VII. МЕХАНІЗМ ТА ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ 

 



Механізм реалізації Програми забезпечується відповідно до Положення 

про бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) Барської міської 

територіальної громади (далі – Положення), яке затверджується міською радою.  

На фінансування Програми використовуються кошти, виділені з бюджету 

Барської міської територіальної громади на відповідні цілі.  

Максимальний обсяг коштів на реалізацію одного проекту не повинен 

перевищувати 50 тис. грн.  

Орієнтовний обсяг фінансування Програми:  

2021 рік – 100,0 тис. грн.,  

2022 рік – 150,0 тис. грн., 

2023 рік – 200,0 тис грн. 

 

Щорічна процедура та порядок реалізації Громадського бюджету 

передбачає наступні етапи: 

- інформаційна кампанія для залучення мешканців Барської міської 

територіальної громади до участі у Громадському бюджеті; 

- підготовка і подання проєктів авторами; 

- аналіз проєктів працівниками відповідних структурних підрозділів 

або комунальних підприємств міста; 

- визначення Робочою групою проєктів допущених або не допущених 

до голосування; 

- голосування за проєкти мешканцями Барської міської 

територіальної громади; 

- визначення Робочою групою проектів - переможців Громадського 

бюджету; 

- затвердження рішенням виконавчого комітету Барської міської ради 

переліку проектів - переможців Громадського бюджету, строків, обсягів їх 

фінансування та відповідальних виконавців; 

- реалізація проектів - переможців їх виконавцями; 

- підготовка і оприлюднення звітів про реалізацію проектів - 

переможців. 

 

VIII. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Виконання Програми забезпечують відповідні підрозділи Барської міської 

ради, її комунальні заклади та підприємства.  

Звіти про реалізацію проектів надаються фінансовому відділу Барської 

міської ради відповідальними за реалізацію проектів підрозділами у термін, 

встановлений Положенням.  

Звіти про реалізацію кожного проекту розміщуються на електронній 

платформі Бюджету участі Барської міської територіальної громади та 

офіційному веб-сайті Барської міської ради. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 
 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Барська міська рада, 

виконавчий комітет Барської міської ради та Робоча група відповідно до своїх 



повноважень. 

Відповідальні виконавці у процесі виконання Програми забезпечують 

цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку 

реалізації проєктів, які перемогли у конкурсі Програми, в межах визначених 

бюджетних призначень.  

Головні розпорядники коштів, в межах своїх повноважень, здійснюють 

оцінку ефективності проєктів, 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 проєкту бюджету на 

плановий бюджетний період та до прогнозу бюджету на наступні за плановим 

два бюджетні періоди, включаючи зупинення реалізації відповідних бюджетних 

програм. 

 

X. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Основними очікуваними результатами, яких планується досягти до кінця 

терміну реалізації Програми, є: 

– прийняття нормативно-правових актів органами місцевого самоврядування 

щодо залучення мешканців Барської міської територіальної громади до 

процесу управління громадою, в тому числі до бюджетного процесу; 

– створення і ефективна діяльність Робочої групи; 

– створення і робота веб - ресурсу Громадського бюджету; 

– проведення низки інформаційних, навчальних, промоційних заходів; 

– залучення мешканців громади до відкритого, рівноправного, прозорого 

розподілу бюджетного фінансового ресурсу за допомогою Громадського 

бюджету;  

– виявлення та ефективне вирішення проблем і задоволення потреб мешканців 

громади на локальному та загальноміському рівнях при безпосередній їх 

участі; 

– реалізація проектів - переможців, спрямованих на вирішення проблем і 

задоволення потреб населення; 

– підвищення рівня громадської активності та участі мешканців Барської 

міської громади в процесі управління громадою, в тому числі у бюджетному 

процесі; 

– підвищення солідарності місцевої громади – об’єднання мешканців навколо 

спільних ідей; 

– створення ефективної системи взаємодії структурних підрозділів Барської 

міської ради та мешканців громади в бюджетному процесі за методологією 



Громадського бюджету; 

– підвищення відкритості і прозорості органів місцевого самоврядування; 

– підвищення рівня довіри і взаєморозуміння в громаді (збільшення 

соціального капіталу); 

– покращення умов проживання у Барській міській громаді та якості життя 

громадян; 

– сприяння сталому розвитку Барської міської територіальної громади. 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                                 І.В. Мельник 


