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ПЕРЕДМОВА

Якщо ти небайдужий до життя своєї громади, бачиш проблеми 
та шляхи їх вирішення, не хочеш чекати змін і готовий створювати 
їх самостійно — Бюджет участі Полтавської області саме для тебе!

Кожен мешканець Полтавщини може запропонувати свою ідею 
покращення благоустрою тієї місцевості, де він постійно проживає. 
Такі громадські ініціативи можуть бути реалізовані у шести сферах, 
серед яких культура і освіта, спорт і туризм, безпека і громадський 
порядок, комунальне господарство і енергоефективність, соціальний 
захист, а також охорона навколишнього середовища.

Щороку Бюджет участі все більше зацікавлює мешканців області. 
За 2 роки з усіх районів області було подано 484 проекти, з яких 
102 стали переможцями. Найактивнішими є громадяни з Гадяцького, 
Решетилівського, Кременчуцького, Кобеляцького та Хорольського 
районів Полтавської області.

Найкращі громадські ініціативи реалізуються за підтримки облас-
ного та місцевих бюджетів Полтавщини 50/50.

На другому році реалізації програми кількість голосуючих збіль-
шилась втричі. У середньому кожен десятий мешканець Полтавщини 
віддав свій голос за улюблений проект. Така висока активність гро-
мадян була підтримана Полтавською обласною радою. Фінансування 
народних ініціатив з обласного бюджету було збільшено до 6 міль-
йонів гривень…

Організація роботи по обласній програмі «Бюджет участі Полтав-
ської області» постійно вдосконалюється, а кількість та якість пода-
них проектів вражає з кожним роком.

Олександр БІЛЕНЬКИЙ:

“ Це форма прямої демократії, коли 
людина вільно обирає, на які потреби доцільно 
спрямовувати бюджетні кошти. Завдяки 
обласній програмі громадських ініціатив 
ми спілкуємось безпосередньо з мешканцями 
та краще розуміємо, чого вони прагнуть. 
Співпраця та взаєморозуміння органів влади 
і громад — невід’ємний елемент успіху подіб-
них ініціатив!
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БЕЗПЕКА ТА ГРОМАДСЬКИЙ  
ПОРЯДОК

«Право людини на безпеку»
с. Гриньки, Глобинський район

Автор — Аліна ХАЛЯВКА

Безпека та якість життя в громаді — спільна відповідальність 
органів влади та громадян. Синергія зусиль Гриньківської громади 
стала запорукою втілення проектної ініціативи з облаштування 
системи відеонагляду, дорожніх знаків та розмітки на центральних 
вулицях села.

Через відсутність таких елементарних засобів безпеки, як дорожня 
розмітка, відеонагляд, в селі Гриньки Глобинського району трапля-
лося чимало небезпечних пригод (крадіжки, дорожньо-транспортні 
пригоди), а інколи й злочинів.

Небайдужа мешканка села Аліна Халявка підготувала проект 
з облаштування камер відеоспостереження та нанесення дорожньої 
розмітки на центральних вулицях населеного пункту.

За тісної співпраці з Гриньківською сільською радою на в’їздах 
та виїздах з села встановлено 14 відеокамер, нанесено дорожню 
розмітку, а для дітей облаштовано тренувальний міні-майданчик для 
ознайомлення з правилами дорожнього руху.

Забезпечуємо громадський порядок  
завдяки #Бюджет_участі!

«Безпечне село»
с. Канави, Кобеляцький район

Автор — Олена БІЛОКІНЬ

Безпечна громада можлива лише спільними зусиллями. Зав-
дяки встановленню камер відеоспостереження на вулицях села 
Канави Кобеляцького району громадяни стали почуватися більш 
безпечно і вдень, і вночі.

Останнім часом у селі Канави Кобеляцького району стали поши-
реними випадки вандалізму та хуліганства. Вирішити проблему спро-
бували за допомогою 10 відеокамер та 2 відеореєстраторів, які 
встановили на стовпах вуличного освітлення центральних вулиць 
та адміністративних будівлях, що належать сільській раді.

Відтепер ситуація з правопорушеннями в селі покращилась, а дії 
патрульної поліції стали оперативними та результативними. Не лише 
постійні мешканці, а й гості села відчувають себе захищеними.

Створюємо безпечне середовище  
завдяки #Бюджет_участі!
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КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО,  
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

«Упорядкування скверної зони 
та встановлення фонтану»
с. Більськ, Котелевський район

Автор — Таїсія ЧЕРНЯК

Комфортний, затишний, безпечний сквер… Саме такою стала пар-
кова зона села Більськ завдяки ініціативній мешканці Таїсії Черняк.

Тривалий час сільські парки і сквери залишалися занедбаними і 
нецікавими зонами відпочинку. На їх благоустрій бюджетних коштів 
завжди бракувало, а мешканці зібрати потрібну суму не могли.  
Змінити простір довкола спробувала вчителька Більської ЗОШ І–ІІІ сту-
пенів Таїсія Черняк.

Завдяки підтримці односельчан спільним коштом Більської сіль-
ської та Котелевської районної рад у парковій зоні облаштовано фон-
тан, лавки, урни для сміття; вуличне освітлення та пішохідні доріжки. 
Занедбана криниця перетворилася у фонтан.

Забезпечуємо комфортний відпочинок  
завдяки #Бюджет_участі!

«Інформаційне місто»
м. Решетилівка, Решетилівський район

Автор — Оксана ДЯДЮНОВА

Турбота про благоустрій — справа кожного мешканця гро-
мади, особливо якщо це стосується відомого центру української 
вишивки, ткацтва та килимарства. За ініціативи об’єднаної громади 
на умовах співфінансування з обласного бюджету у Решетилівці 
встановлено інформаційну карту міста.

Через відсутність зручної системи навігації гостям міста складно 
орієнтуватися на місцевості. Ідея переможного проекту полягала у 
встановленні інформаційного стенду з картою-схемою Решетилівки 
та розміщенні вуличних вказівників, щоб легко знайти потрібну вулицю.

Завдяки співпраці органів влади і громади на в’їзді до центру 
міста встановлено стенд із картою-схемою, 4 вказівники та 80 таб-
личок із назвами вулиць.

Створюємо комфортний інформаційний  
простір завдяки #Бюджет_участі!


