
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Полтавської обласної ради 

12.07.2021 № 172 

 

 

Параметри бюджету участі Полтавської області 

 

1. Фінансування бюджету участі здійснюється за рахунок коштів 

обласного бюджету та бюджету місцевих рад у співвідношенні 50х50: 50 % (до 

100 тис. грн) з обласного бюджету та 50% або більше з бюджетів місцевих рад. 

2. До фінансової підтримки проєктів можуть залучатися партнерські 

організації (фізичні та юридичні особи, а також громадські організації). 

3. Річний обсяг коштів на фінансування проєктів-переможців визначається 

обласною програмою «Громадські бюджети Полтавщини на 2021 – 2023 роки». 

4. Кількість підписів, що мають бути зібрані для подачі проєкту автором: 

30 (окрім підпису автора проєкту). 

5. Мінімальний вік автора проєкту: 14 років. 

6. Упровадження проєкту: наступний рік після конкурсного. 

7. За рахунок коштів бюджету участі фінансуються проєкти загального 

користування, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду. 

Такі проєкти повинні бути реалізовані на землях, що належать на праві власності 

територіальним громадам сіл, селищ, міст та є комунальною власністю. 

8. Невикористані заплановані бюджетні кошти бюджету участі 

повертаються до відповідних бюджетів.   

9. Проєкт повинен бути спрямований на вирішення певної проблематики в 

сфері: 

- соціальний захист – заходи щодо поліпшення соціального захисту та 

обслуговування громадян, які можуть включати заходи з захисту інвалідів, дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, непрацездатних осіб, 

пенсіонерів, багатодітних сімей; заходи з  забезпечення доступності  будівель та 

приміщень для людей з обмеженими можливостями; 

- безпеки та громадського порядку – заходи, спрямовані на посилення 

громадського порядку, безпеку громадян та захист їхньої власності 

(запровадження системи відеоспостереження, пожежної охорони, тощо); 

- навколишнього середовища – запобігання та ліквідація забруднення 

середовища, охорона природних ресурсів, організація безпритульних тварин 

тощо; 

- комунального господарства, енергоефективності – облаштування та 

озеленення територій, парків, рекреаційних зон, дитячих майданчиків, 

поліпшення якості питної води, вуличного освітлення тощо; енергозберігаючі 

заходи; 

- культури та освіти – створення та розвиток закладів культурного 

напряму, організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, 



 

 

 

конкурси, ярмарки, виставки тощо), розвиток неформальної освіти (організація 

просвітницьких заходів, тренінгів, курсів, семінарів, майстер-класів та ін.); 

- спорту та туризму – організація спортивних та туристичних заходів 

(змагання, конкурси, марафони, прокладання нових та реконструкція існуючих 

туристичних маршрутів), популяризація здорового способу життя. 

10. Термін початку прийому проєктів: 20 липня щороку. 

11. Термін завершення прийому проєктів: 20 серпня щороку. 

12. Терміни оцінки поданих проєктів та виставлення їх на голосування: 

до 7 вересня щороку.  

13. Термін початку голосування за проєкти: з 9-00 14 вересня щороку. 

14. Термін завершення голосування за проєкти: о 17-00 30 вересня щороку. 

15. Термін оприлюднення проєктів-переможців: до 31 жовтня щороку. 

 

 

 

Заступник керівника апарату –  

керуючий справами виконавчого  

апарату обласної ради                          Т. ПАУТОВА 

 
 


