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киево-святошинськл rлйоннл rлдл киУвськоУ оsллстІ
VII СК.ТІІ3КАННЯ
РІ ШЕННЯ
Пра затвердження Праграми «Бюджет участі
Киева-Святашинськога райану Київської області на 2019-2020 роки»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою розвитку партнерських відносин між територіальними
громадами та органами місцевого самоврядування, запровадження іиноваційних
механізмів залучення громадян до співпраці в бюджетному процесі,
удосконалення громадських ініціатив, спрямованих на подолання пріоритетних та
проблемних питань діяльності територіальних громад, враховуюин подаиня
Киево-Святошинської райоиної державної адміністрації Київської області,
висновки та рекомендації постійної комісії райоиної ради з питань плануваиня
бюджету, фінансів, податкової політики, соціально-економіиного розвитку та
інвестицій,райоина рада
в и р і ш и л а:
1. Затвердити Програму «Бюджет участі Киево-Святошинського району
Київської області на 2019-2020 роки», що додаеться.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
райоиної ради з питань планування бюджету, фінансів податкової політики та
соціально-економіиного розвитку та інвестицій.

Голова ради

м. Київ
19 квітня 2019 року
N4 577-35-VII

В.Е. Гедульянов
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Киево-Святошинська районна державна
адміністрація Київської області
закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні» , «Про місцеві державні адміністрації»,
Бюджетний кодекс України
Киево-Святошинська районна державна
адміністрація Київської області
Киево-Святошинська районна рада Київської області
Киево-Святошинська районна рада Київської області,
Киево-Святошинська районна державна
адміністрація Київської області, органи місцевого
самоврядування, головні розпорядники бюджетник
коштів, автори проектів, громадські організації
2019 - 2020 роки

Районний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела
фінансування
чинним
не
заборонені
законодавством України

Обсяг фінансування Програми визначаеться щороку
у межак наявного фінансового ресурсу районного та
місцевик бюджетів
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І. Загальні положення
Районна програма «Бюджет участі Киево-Святошинського району Київської
області на 2019-2020 роки» (далі - Програма) встановлюе та регулюе систему
взаемодії між Киево-Святошинською районною радою Київської області,
Киево-Святошинською районною державною адміністраціею Київської області
та органами місцевого самоврядування району, направлена на залучення
мешканців Киево-Святошинського району до участі в бюджетному процесі
через подання проектів та проведення відкритого громадського голосування за
такі проекти.
Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням
міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та
методології реалізації меканізмів партиципаторного бюджетування (бюджету
участі).
У коді виконання до Програми можуть вноситися зміни.
IL Визначення проблеми, на розв'язання якої направлена Програма
У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та
з'явились активні мешканці району, які мають бажання долучатись до
вирішення проблем суспільства. У жителів району виникають ідеї, як
покращити благоустрій території громади, провести соціальні, культурномитецькі, спортивні закоди тощо.
Соціальна активність суспільства вимагае створення діевик інструментів
співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життедіяльності
району.
Вдалим світовим досвідом щодо текнології залучення громадян до процесу
підготовки та прийняття рішень е партиципаторне бюджетування - бюджет
участі чи громадський бюджет. Це сприятиме налагодженню співпраці
мешканців з органами місцевого самоврядування, підвищить спроможність
територіальник громад вирішувати пріоритетні та проблемні питання, що
виникають у процесі їк діяльності.
Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення
громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу
демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі
вирішуватимуть, як розподілити визначену частину районного бюджету та
допоможе зміцнити довіру громадян до органів державної влади та місцевого
самоврядування.
ІІІ. Мета програми
Впровадження бюджету участі мае сприяти налагодженню системного діалогу
органів місцевого самоврядування Киево-Святошинського району Київської
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області з жителями, які постійно проживають у межак району, створенню умов
для їк участі в реалізації повноважень, визначеник Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні», підвищення громадської активності для
вирішення питань економічного, соціального, гуманітарного, культурного
розвитку району.
Обrрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, строки виконання
програми
Виконання Програми здійснюеться шляком планування, фінансування та
реалізації ряду організаційник, навчальник, інформаційник закодів,
консультацій з громадськістю, спрямованик на залучення мешканців району до
процесів визначення проблематики - галузей, які потребують покращення в
районі, закодів та шляків вирішення даник проблем.
Вирішення проблеми здійснюеться шляком розроблення меканізму взаемодії
Киево-Святошинської районної ради, органів місцевого самоврядування району
та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття
рішень на місцевому рівні та розв'язуючи найбільш нагальні проблеми
територій громади.
Виконання Програми розраковано на 2019 - 2020 роки.
Основними напрямами діяльності Програми е:
1. Інформаційно-промоційна кампанія.
2. Подання проектів.
3. Розгляд та перевірка проектів.
4. Голосування за проекти.
5. Встановлення результатів та визначення переможців.
б. Реалізація проектів та порядок звітування.
IV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюеться відповідно до діючого законодавства за
ракунок коштів бюджету місцевик рад, районного бюджету та іншик джерел
фінансування не забороненик чинним законодавством України.
Обсяг коштів на реалізацію Програми щорічно визначаеться при затвердженні
районного бюджету та за потреби коригуеться впродовж року в межак
можливостей районного бюджету. В свою чергу, органи місцевого
самоврядування
району
щорічно
коштів
передбачають
обсяг
на
співфінансування даної Програми в межак можливостей свого бюджету.
V. Параметри бюджету участі Киево-Святошинського району
1.

Річний обсяг коштів з районного бюджету, що передбачаеться на
співфінасування проектів-переможців, визначений районною програмою

«Бюджет участі Киево-Святошинського району Київської області на 20192020 роки».
2. Фінансування бюджету участі проводиться за ракунок коштів районного
бюджету, бюджету місцевик рад та іншик джерел не забороненик
законодавством.
3. За ракунок коштів бюджету участі фінансуються проекти загального
користування, реалізація якик можлива протягом одного бюджетного
періоду; які знакодяться на земляк, що належать (на праві комунальної
власності) територіальним громадам району.
4. Не використані заплановані бюджетні кошти бюджету участі повертаються
до відповідник бюджетів.
5. Проект повинен бути спрямований на вирішення певної проблематики в
сфері:
•
енергозбереження - закоди, спрямовані на енергозбереження;
•
безпеки та громадського порядку - закоди, спрямовані на посилення
громадського порядку, безпеку громадян та закист їкньої власності
(запровадження системи відеоспостереження, пожежної окорони, тощо);
•
навколишнього середовища - запобігання та ліквідація забруднення
середовища, окорона природник ресурсів та ін.;
• комунального господарства - облаштування та озеленення територій,
парків, рекреаційник зон, дитячик майданчиків, поліпшення якості питної
води, вуличного освітлення тощо;
•
культури та освіти - створення та розвиток закладів культурного напряму,
організація культурного дозвілля (фестивалі, вистави, концерти, конкурси,
ярмарки, виставки тощо), розвиток неформальної освіти (організація
просвітницькик закодів, тренінгів, курсів, семінарів, майстер-класів та ін.);
•
спорту та туризму - організація спортивник та туристичник закодів
(змагання, конкурси, марафони, прокладання новик та реконструкція
існуючик туристичник маршрутів), популяризація здорового способу
життя.
VL Очікувані показники успішності Програми
Очікуваними результатами виконання Програми е:
- створення меканізму реалізації партнерськик відносин між територіальними
громадами та органами місцевого самоврядування;
- запровадження інноваційник меканізмів залучення громадян до співпраці в
бюджетному процесі;
- залучення жителів до процесу прийняття рішень органів місцевого
самоврядування;
- формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;
- підвищення вщкритості діяльності органів місцевого самоврядування;
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- підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляком надання
жителям району можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику;
- вирішення питань, які найбільше квилюють членів територіальник громад
району.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконавчий апарат районної ради, сектор з питань внутрішньої політики,
зав'язків з громадськими організаціями і засобами масової інформації
райдержадміністрації - координатори з питань бюджету участі.
Координатор забезпечуе організацію та виконання закодів відповідно до
напрямів діяльності Програми, здійснення діяльності щодо організації та
супроводу бюджету участі (в т.ч. інформаційної, організаційної та
методологічної підтримки авторів проектів) на всік його етапак.
Головні розпорядники та розпорядники бюджетник коштів забезпечують
ефективне використання коштів, виділеник на реалізацію проектів-переможців,
співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації
проекту звіт, який включае фото- та інші матеріали, розміщуеться на сайті
районної ради.
Контроль за виконанням Програми здійснюе постійна комісія районної ради з
питань планування бюджету, фінансів, податкової політики, соціальноекономічного розвитку та інвестицій відповідно до повноважень.

Заступник голови Киево-Святошинської
районної державної адміністрації

М. Г. Лезнік

