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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!
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«WI-FI-альтанка  
в районній громаді»
селище Семенівка, Семенівський район

Автор — Анатолій ЛИТВИНЕНКО

Мобільні ґаджети вже давно стали невід’ємною частиною 
нашого життя, тому зрозумілим є прагнення громадян мати 
повсюдний доступ до мережі Інтернет. Однією з таких зон стала 
WI-FI-альтанка в селищі Семенівка.

Проблема відсутності вільного доступу до інтернет-мережі існує в 
Семенівці давно. Якщо в адмінприміщеннях якість сигналу дозволяє 
працювати в інтернеті, то на відкритих територіях це зробити складно. 
Анатолій Литвиненко запропонував реалізувати проект з облашту-
вання комфортної та сучасної WI-FI зони. Окрім WI-FI — альтанки, 
було встановлено електричні розетки для підзарядження гаджетів.

Після перемоги автор проекту закликав проявляти ініціативу і 
ніколи не втрачати надію на успіх у розвитку громади, адже все 
залежить від нас.

Будьте на зв’язку завдяки #Бюджет_участі!

Країна дитячих мрій (Облаштування 
зони відпочинку для вихованців 
районного будинку дитячої та юнацької 
творчості імені Миколи Касьяна)
м. Кобеляки, Кобеляцький район

Автор — Олена БІЛАШ

Будинок творчості в місті Кобеляки відвідує понад 600 дітей. 
Територія довкола дозволяє облаштувати дитячу зону для відпо-
чинку та ігор на перерві, занять на свіжому повітрі, проведення 
свят і різноманітних заходів.

«На території будинку творчості часто проходять різні заходи, а 
влітку цілий місяць тут знаходиться табір відпочинку. На жаль, тери-
торія не була пристосована до цього. Тому ми вирішили влаштувати 
зону відпочинку для наших вихованців. Цей майданчик відкритий 
для мешканців міста. Всі будівельні роботи проходили саме завдяки 
нашому дружньому колективу», — говорить авторка проекту Білаш 
Олена, керівник гуртків будинку дитячої та юнацької творчості імені 
Миколи Касьяна.

Відтепер вихованці закладу, мешканці та гості міста зможуть при-
ємно провести час та відчути дитячий захват від справжнього «ігро-
вого містечка» з огорожею, затишною альтанкою та лавками!

Щасливі діти завдяки #Бюджет_участі!
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«Енергозбереження —  
крок до майбутнього!»
с. Сватки, Гадяцький район

Автор — Марина ФИЛЬ

Установлено ліхтарі вуличного освітлення, джерелом яких є 
сонячна енергія.

Проблему відсутності вуличного освітлення в селі Сватки Гадяць-
кого району вирішити самостійно місцевій владі не вдавалося 
до 2018 року. Освітлення, як відомо, є запорукою безпечного дорож-
нього руху, профілактикою хуліганства та комфортного пересування 
кожного.

Головна причина — обов’язкова дороговартісна дозвільна 
та проектно-кошторисна документація, необхідна для підключення 
звичайних ліхтарів до лінії електропередачі.

Лише спільними зусиллями вдалося досягти результату — п’ять 
ліхтарів на сонячних батареях освічують зупинки на в’їзді та виїзді 
села, а також інші громадські місця. Працюють завдяки зручному 
автоматичному таймеру і не залежать від часу доби чи пори року.

Інноваціям бути завдяки #Бюджет_участі!

КУЛЬТУРА ТА ОСВІТА

«Весільна феєрія»
м. Зіньків, Зіньківський район

Автор — Карен АРУШАНЯН

Облаштування неформального мистецького простору, наповне-
ного оригінальними конструкціями для яскравого та комфортного 
проведення весільних церемоній.

У середньому біля сотні пар реєструють шлюб у місті щороку. Після 
офіційної частини молодята та гості вимушені були їхати за 12 км до 
«героїні» всіх фотосесій — здвоєної сосни, що росте біля санаторію 
«Сосновий бір». Ідея проекту «Весільна феєрія» народилася завдяки 
бажанню автора вигадати альтернативу такому стану справ. А вже 
сьогодні, завдяки успішній реалізації цієї ініціативи, мешканці отри-
мали естетичну фотозону, а гості зі всієї області охоче відвідують 
доглянуту територію.

«Альтанка наречених», «Місток закоханих», «Лавка молодят», 
«Лелека закоханих» стали своєрідними візитівками міста Зіньків.

Краса навколо завдяки #Бюджет_участі!
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«Її картини належать світові, 
а серце землякам» — увічнення пам’яті 
всесвітньовідомої художниці, письменниці 
Марії Костянтинівни Башкірцевої
селище Диканька, Диканський район

Автор — Надія КРЮЧЕНКО

Кожен населений пункт має право на історію і має її знати; 
пишатися своїми культурними героями. Так, у Диканці з’явилося 
унікальне погруддя відомої мисткині Марії Башкірцевої.

ЇЇ ім’я, серед імен видатних французьких діячів, викарбуване 
біля символічної скульптури «Безсмертя» в Парижі, а народилася 
ця талановита художниця на Диканщині. Її твори зберігаються в 
музеях Франції, Голландії, США, Росії, а в Україні оригінальні картини 
представлені в галереях Сум, Харкова та Дніпра.

У листопаді 2018 року, завдяки ініціатору проекту Надії Крюченко 
та київському скульптору Михайлу Іщенку відбулося відкриття скуль-
птури-погруддя Марії Башкірцевої.

— Бюст нині — гіпсова модель, а буде 
вилитий зі штучного мармуру, — розповіла 
Надія Крюченко, директор Диканського 
історико-краєзнавчого музею імені  
Д.М. Гармаша. — Вона за своє коротке 
життя зробила стільки, що можна і 
150 років прожити, а не встигнути так 
багато, як вона за свої неповних 24.

Зберігаємо 
та примножуємо   
культурну спадщину  
завдяки #Бюджет_участі!

Фестиваль української  
національної кухні «Тільки з печі»
с. Вишняки, Хорольський район

Автор — Тетяна ВЕРХОГЛЯД

Для залучення більшої кількості гостей на Хорольщину, попу-
ляризації туристичної привабливості краю у 2006 році започатко-
вано фестиваль української кухні. Це свято крафтових виробників, 
майстрів української кухні з усієї Полтавщини.

Підготовка до фестивалю розпочалася заздалегідь: організація 
толоки, розміщення локацій, створення програми, запрошення гостей 
і як результат — захід проведено на високому рівні. Авторка проекту 
Тетяна Верхогляд наголошує, що запорукою успіху стала згуртова-
ність та цілеспрямованість людей.

Фестиваль відвідали чимало артистів, кращі аматорські колек-
тиви, троїсті музики, гармоністи. Порадувати мистецтвом зібралися 
народні майстри, які залюбки демонстрували свої вироби, народну 
вишивку та національне вбрання. Для охочих просто розважитись 
і відпочити — цікава ігрова програма, спортивні змагання, сучасні 
атракціони, кінні прогулянки.

Розвиваємо гастрономічні традиції  
завдяки #Бюджет_участі!
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СПОРТ ТА ТУРИЗМ

«Спорт для всіх»
с. Петрівка-Роменська, Гадяцький район

Автор — Світлана БІЛИК

Завдяки бюджету участі Полтавської області школярі та місцева 
молодь із задоволенням проводять вільний час на оновленому 
спортивному майданчику із сучасними вуличними тренажерами, 
який облаштували на території школи у селі Петрівка-Роменська 
Гадяцького району.

Для когось спортивний майданчик на території школи є звичним 
місцем, де займаються спортом, а для дітей Петрівсько-Роменської 
загальноосвітньої школи до недавнього часу — мрія!

«У нас навчається 200 дітей, і заняття спортом тепер проводяться 
на високому рівні. Батьки дуже задоволені, адже діти з радістю прихо-
дять сюди й після занять. Крім того, сільська рада зараз має неабияку 
підтримку від населення. Люди побачили, що їх ідеї втілюють у життя. 
Я закликаю всіх скористатися нашим прикладом — обов’язково взяти 
участь у цьому конкурсі» — зазначає Валентина Бугайова, голова 
Петрівсько-Роменської сільської об’єднаної територіальної громади.

Втілена ініціатива згуртувала мешканців, які крім сучасного май-
данчика отримали колосальний досвід співпраці з місцевою владою.

Спортивне підростаюче покоління  
завдяки #Бюджет_участі!

Сучасний військово-спортивний 
комплекс: реконструкція смуги 
перешкод таспортивного майданчика
селище Новооржицьке, Оржицький район

Автор — Світлана ВІНІЧЕНКО

Символічно 14 жовня в День українського козацтва відбулося 
відкриття оновленого комплексного майданчика. Діти замість 
заржавілих зламаних конструкцій отримали можливість прово-
дити з користю час та насолоджуватися грою в улюблені ігри.

11 елементів смуги перешкод відповідно до сучасних вимог 
забезпечують гармонійний розвиток якостей військово-прикладного 
характеру та фізичної культури молоді на різних рівнях. До участі в 
конкурсі учні місцевої школи займалися спортом на занедбаному 
та небезпечному майданчику, а зараз — це сучасний молодіжний 
спортивний простір з усіма зручностями. Авторка проекту розповідає: 
«Ми взялись усією громадою за цю справу і отримали результат — 
сучасний військово-спортивний майданчик. Сьогодні маємо нові ідеї, 
тому обов’язково візьмемо участь у наступному конкурсі».

Розвиток та виховання дітей  
завдяки #Бюджет_участі!
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Облаштування спортивно-ігрового 
майданчика в Пришибському НВК — 
запорука гармонійного фізичного 
розвитку підростаючого покоління
с. Пришиб, Шишацький район

Автор — Людмила ШАБЕЛЬНИК

Створено місце захопливого дозвілля, зону комфорту та здоров’я, 
де діти активізують свою рухову діяльність і просто весело про-
водять час.

29 травня, напередодні Дня захисту дітей, в селі Пришиб 
Шишацької об’єднаної територіальної громади відбулася довгоо-
чікувана приємна подія — урочисте відкриття спортивно-ігрового 
майданчика в Пришибському навчально-виховному комплексі, який 
встановили завдяки перемозі в конкурсі «Бюджет участі Полтавської 
області 2017 року». Автором проекту стала староста Пришибського 
старостинського округу Людмила Олександрівна Шабельник.

Мета проекту цілком досягнута: умови для проведення спортив-
них змагань створені, діти активно проводять дозвілля, знизився 
рівень травматизму, а головне — значно менше часу проводять 
перед комп’ютерами та ґаджетами.

Здорові діти завдяки #Бюджет_участі!

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

«Запровадження системи збору 
твердих побутових відходів, 
придатних для рециклінгу»
селище Чорнухи, Чорнухинський район

Автор — Олена ПЕНЦКО

Для запровадження системи роздільного збору вторсировини 
встановлено 15 контейнерів та придбано прес.

Після придбання контейнерів їх було передано в оренду місце-
вому підприємцю і зараз громада, крім додаткових коштів отримала 
нові робочі місця, налагоджений, завжди вчасний збір відходів (скла, 
пластику, паперу). Баки рівномірно розміщено в парку, біля стадіону, 
торгового центру та в місцях компактного проживання. Також проект 
став поштовхом до активізації молодого покоління, яке бере участь 
та перемагає у всеукраїнських екологічних заходах та конкурсах, 
ділиться своїми історіями успіху та навчає дорослих бути екологічно 
свідомими. Варто зазначити, що реалізація проекту має настільки 
позитивний ефект, що поступово масштабується на територію всього 
Чорнухинського району.

Чорнухи вже сортують  
завдяки #Бюджет_участі!



Є ІДЕЯ? 
ЗРОБИ 5 КРОКІВ 
ДО МЕТИ

ЗАПОВНИ «Аплікаційну форму»  
та стань учасником проекту

Аплікаційну форму проекту необхідно 
завантажити на сайті Бюджету участі  
Полтавської області за адресою:  
http://bu.oblrada-pl.gov.ua

30
підписів

1     КРОК

30
підписів

Обери не більше 3-х проектів 
та ПРОГОЛОСУЙ онлайн або на паперовому 
бланку в пункті супроводу бюджету участі 
за місцем проживання
Кожен мешканець Полтавської області може 
обрати не більше трьох проектів та віддати 
за них свій голос. Голосування відбувається 
у визначений строк онлайн шляхом автори-
зації особи за допомогою «BankID» або ЕЦП 
та офлайн, заповнивши бланк для голосу-
вання в пункті супроводу чи локальній групі 
за місцем проживання.

ПОДАЙ проект онлайн або  
особисто до пункту супроводу  
чи в локальну групу
Інформацію про місце розташування, графік 
роботи кожного пункту супроводу та кожної 
локальної групи розміщено на інтерактивній 
карті Бюджету участі Полтавської області 
за адресою: http://bu.oblrada-pl.gov.ua

РЕКЛАМУЙ свій проект
Автор проекту самостійно рекламує 
його, щоб отримати найбільшу  
кількість голосів.

30
підписів

30
підписів

     КРО
К

    
 КРОК

5

30
підписів

2     КРОК

     КРОК3

ЗБЕРИ 30 підписів  
на підтримку своєї ідеї

Форма для збирання підписів  
про підтримку проекту уніфікована  
і є складовою «Аплікаційної  
форми подання проекту».

4
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Мітап «Ідея. Реалізація. Успіх»

Наприкінці грудня 2018 року в приміщенні аеропорту «Полтава» 
відбувся мітап «Ідея. Реалізація. Успіх». Полтавська обласна 
рада вже вдруге провела підсумковий захід у рамках обласної 

програми «Бюджет участі Полтавської області на 2017–2020 роки» 
для керівників органів місцевого самоврядування, авторів проектів, 
представників громадських та донорських організацій.

«Багато хто не вірив у реалізацію нашого задуму. Крім нас, ніхто 
не наважився започаткувати Бюджет участі в масштабі області», — 
говорить голова обласної ради Олександр Біленький. Звісно, обласна 
рада не змогла б досягти бажаного результату без підтримки органів 
місцевого самоврядування, які є локомотивом впровадження прогре-
сивних змін на Полтавщині, а також Полтавської обласної асоціації 
органів місцевого самоврядування. Завдяки синергії зусиль обласної 
ради, районних рад, локальних груп, пунктів супроводу, створеним у 
районах та сільських радах, люди повірили в наш конкурс. Час пока-
зав, що Бюджет участі області став необхідним для сільських громад, 
відкрив можливість кожному мешканцю реалізувати суспільно зна-
чущі ініціативи у тій чи іншій локації.

Серед запрошених — польський експерт Пшемек Горскі та фахівець 
партиципації Київської міської ради Артем Стельмашов. Говорили про 
кольорові зупинки громадського транспорту, йога-простори, наукові 
пікніки, інтерактивні скеледроми, урбомонітори та інше.

У форматі вільного спілкування учас-
ники мітапу обговорили свої проекти 
та поділилися креативними ідеями 
на наступний рік.

Цікавинкою заходу стала лотерея «Отри-
май бонус!». З 260 авторів проектів 20 осіб 
отримали додаткові відсотки (5 %, 10 %, 
15 % та 20 %) до остаточного балу про-
екту на 2019 рік. По завершенню мітапу 
всі учасники отримали пам’ятні подарунки та сертифікати про участь 
в «Бюджеті участі Полтавської області 2018 року».

У цьогорічному Бюджеті участі області виграли не мегаполіси, а 
звичайні села. Це говорить про те, що конкурс є чесним, він дійшов 
до найвіддаленішого населеного пункту, щоб кожна людина змогла 
взяти в ньому участь. Найбільшим досягненням цієї практики стала 
підвищена ініціативність, активність та відповідальність громадян, 
які цінують суспільні блага, що створені у тісній співпраці з місцевою 
владою. А згуртованість навколо ідей соціальної значущості посту-
пово набуває цінностей в усіх громадах.

Ініціативною обласною робочою групою, яка супроводжувала увесь 
цикл проекту, було залучено всіх суб’єктів прийняття рішень: голів і 

На умовах спів
фінансування (50/50) 
на реалізацію 
60 проектів
переможців 2018 
року з обласного 
бюджету виділено 
6,0 млн грн
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депутатів обласної та місцевих рад; в якості партнерів — Експертів 
Фонду Східна Європа, Центру Розвитку Інновацій НаУКМА, науковців 
Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондра-
тюка та громадських активістів. На місцях всеохопленість, гласність 
та прозорість обласного Бюджету участі забезпечували локальні 
групи та пункти супроводу, створені при кожній районній раді — 
усього 210 одиниць (в кожному з 25 районів області).

Пілотними напрямами обрано 6 тематичних сфер: спорт і туризм, куль-
тура і освіта, безпека і громадський порядок, комунальне господарство 
і енергоефективність, соціальний захист та навколишнє середовище.

За 2 роки подано 484 проекти з усіх районів області, з яких 102 — 
переможні. У 2018 році чисельність голосуючих зросла майже у 3 рази 
(з 54539 осіб у 2017 році до 142456 осіб у 2018 році).

На умовах співфінансування (50/50) на реалізацію 60 проектів- 
переможців 2018 року з обласного бюджету виділено 6,0 млн грн 
(у 2017 році для реалізації 42 проектів було виділено 2,0 млн грн).

Наприкінці 2018 року в рамках щорічного конкурсу «Кращі практики 
місцевого самоврядування», що проводиться Мінрегіоном за сприяння 
Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого само-
врядування в Україні», Полтавська обласна рада нагороджена дипло-
мом «Спеціальна відзнака» («Бюджет участі Полтавської області»).

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА
подання проекту

для реалізації у _______ році

Заповнюється  
посадовою  

особою

Дата надходження

Номер у реєстрі проектів

ПІП та підпис особи, 
що реєструє

 (Всі пункти є обов’язковими для заповнення!)

1. Назва проекту (не більше 15 слів):

2. Категорія проекту (один пункт)

 Безпека та громадський порядок

 Соціальний захист

 Навколишнє середовище

 Спорт та туризм

 Культура та освіта

 Комунальне господарство,  
енергоефективність

3. Локація проекту (район, місто, селище, село)

4. Адреса, назва установи/закладу, будинку

5. Короткий опис проекту (не більше 50 слів)



Повний опис проекту та прогнозний обсяг витрат

6. Проблема (передумови, обґрунтування необхідності реалізації проекту)

7. Мета проекту

8. Пропоноване рішення розв’язання проблеми і його обґрунтування

9. Для кого цей проект (основні групи мешканців, які зможуть користуватись  
результатами реалізації завдання)

10. План заходів з реалізації проекту (роботи, послуги)

11. Ключові показники оцінки результату проекту: економічні (напри-
клад, збільшення надходжень до бюджету, економія ресурсів, тощо), 
соціальні (наприклад, рівень охоплення дітей фізкультурою та спортом, 
тощо), екологічні (наприклад, зменшення забруднення навколишнього 
середовища, тощо), інші показники, які можна використати для оцінки 
досягнення результатів практичної реалізації проекту.

12. Орієнтовна загальна вартість проекту

13. Очікуваний термін реалізації проекту

14. Ризики (перешкоди) у реалізації проекту, на які слід звернути увагу

 15. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

№ П/П
Найменування 

товарів  
(робіт, послуг)

Кількість, од. Ціна за одиницю, 
грн Вартість, грн

Орієнтована вартість проекту



Інформація про автора проекту
(Всі пункти є обов’язковими для заповнення!)

Прізвище

                     

Ім’я

                     

По батькові

                     

Дата народження (ДД/ММ/РРРР)

       

Серія і номер паспорта (або довідки на проживання)

           

Телефон

+380             

Адреса реєстрації

Адреса проживання

Електронна пошта (якщо ви бажаєте мати електронні повідомлення)

                     

Вік
 14–18    19–30    31–40    41–50    51–60    60+

Рід занять
 Студент    Працюю    Безробітний    Пенсіонер    Підприємець

Як ви дізналися про проект?

 Телебачення та радіо

 Друковані засоби масової 
інформації

 Сайт органів місцевого  
самоврядування

 Зовнішня реклама

 Інші веб-сайти

 Соціальні мережі

 Друзі, знайомі

СПИСОК ОСІБ, ЯКІ ПІДТРИМАЛИ ПРОЕКТ*

Я підтримую громадський проект для реалізації у ________ році

Назва проекту:

Автор проекту:

№ З/П ПІБ Серія і номер 
паспорту

Адреса  
проживання Підпис

*Кількість підписів не може бути меншою за 30


