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Звіт 

про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету 
Баштанської об’єднаної територіальної громади на 2020 рік 

 

Відповідно до розпорядження міського голови від 31.10.2019 № 203 – р 
«Про проведення консультацій з громадськістю щодо проекту бюджету 
Баштанської міської ради»   31 жовтня у Баштанській ОТГ пройшла акція 
«Впливай на бюджет своєї громади». Захід проходив за участі експерта 
Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети» (за підтримки 
#DOBRE), керівника ГО «Причорноморський центр політичних та соціальних 
досліджень» Олександра Мошнягула. 
       

У рамках акції мешканцям Баштанської ОТГ презентували «Бюджет 
для громадян», розповіли про можливості впливу мешканців громади на 
бюджетний процес та збирали бюджетні пропозиції на 2020 рік. 

Бюджет для громадян ‒ це описаний простою мовою та з 
використанням інфографічних даних бюджет громади. Він має на меті 
простими і доступними словами пояснити важкі бюджетні терміни 
пересічному мешканцю. Також з його допомогою мешканці зможуть 
здійснювати контроль за грошима громади. 

Слід зазначити, що «Бюджет для громадян» розроблявся в цьому році 
вдруге і в подальшому громада щорічно буде використовувати практику його 
застосування, як простого механізму донесення важливої інформації про 
бюджетні кошти для жителів громади. 

Акції «Впливай на бюджет своєї громади» 

  Під час акції «Впливай на бюджет громади» жителі і гості міста 
отримали не тільки інформацію про те, як розподілені бюджетні кошти 
громади, але й вдруге змогли надати свої пропозиції до бюджету на наступний 
2020 рік. 



Щорічна акція пройшла за ініціативою міської ради та фінансового 
відділу, спеціалісти якого відповідально підійшли до кампанії, підготувавши 
разом зі спеціалістами програми DOBRE яскраві буклети. 

З самого ранку працівники фінансового відділу, «озброївшись» 
примірниками «Бюджет для громадян», спілкувалися на Ярмарковій площі та 
в центрі міста Баштанка з громадянами, мешканцями об’єднаної громади. 
Розповідали їм про формування та виконання поточного бюджету, відповідали 
на численні запитання та збирали пропозиції до бюджету на наступний рік. Не 
обійшлося і без гострих запитань. Хтось нарікав на розкрадання коштів 
громади, на не завершення ремонту греблі, будівництва басейну, хтось 
пропонував зробити дорогу до Миколаєва. Але були і конструктивні 
пропозиції: модернізувати вуличне освітлення, провести ямковий ремонт 
конкретних вулиць, організувати безкоштовний вивіз листя восени, провести 
відлов безпритульних тварин тощо. 

Молодь і бюджет громади 

Особливий акцент у цьогорічній презентації бюджету для громадян 
зробили на молоді. Адже такого роду громадянська освіта буде корисною і для 
школярів, і для громади. Тому до акції залучили і старшокласників 
Баштанського опорного закладу № 1, які на чолі з директором Олександром 
Бабіним завітали до актового залу Баштанської міської ради. 

Відкриваючи зібрання міський голова Іван Рубський подякував учням 
і керівництву школи за участь у заході та наголосив на важливості залучення 
молоді до цієї акції як майбутніх платників податків. 

  «Ми часто стикаємось з тим, що мешканці громад не знають, яким 
чином їм можна долучитись до процесів управління громадою. І це дає свої 
наслідки – членам громади важко зрозуміти, чому не робиться дорога, чи 
чому не продовжується ремонт греблі», – пояснив Іван Васильович. – «Саме 
тому ми хочемо вчити молодь розбиратись в особливостях місцевого 
самоврядування. За кілька років це дасть свої результати – збільшиться 
рівень громадянського суспільства». 

Зустріч провели експерт проекту Олександр Мошнягул разом із 
заступником міського голови Світланою Євдощенко у форматі презентації 
«Бюджету для громадян» та обговорили з учнями поняття «бюджет», також 
розповіли про форми активності, за допомогою яких молодь могла б брати 
участь у формуванні бюджету, і запропонували вже долучитись до цього 
процесу в своїй громаді через надання пропозицій до бюджету на наступний 
2020 рік. 

 «Мешканці громади є власниками місцевого бюджету і повинні знати 
– звідки у громаду надходять гроші та як їх розподіляють. Проте, зазвичай, 



інформація про бюджет громади оприлюднюється на сайтах громад у 
вигляді безкінечних документів зі складними цифрами і незрозумілими кодами. 
Зробити зрозумілим бюджет громади поставили собі за місію представники 
Громадського Партнерства «За прозорі місцеві бюджети», – сказав 
Олександр Дмитрович і закликав молодь впливати на бюджет своєї громади. 

Приємно вразило, що старшокласники знають звідки в бюджеті кошти, 
які основні джерела бюджету ‒ субвенції й дотації від держави та власний 
заробіток громад, що потрібно, щоб власні надходження зростали. Молодь 
цікавило куди йдуть гроші з бюджету, яка галузь споживає їх найбільше і 
чому. 

Директор школи подякував керівництву міської ради за такий цікавий і 
необхідний захід та запросив Івана Рубського і Світлану Євдощенко 
долучатись до уроків економіки, що проводяться у старших класах. 

Громадські організації і бюджет громади 

 Завершальним етапом акції «Впливай на бюджет своєї громади» стала 
зустріч зі представниками громадських організацій, старостами 
територіальних органів та громадськими активістами у актовому залі міської 
ради. Зокрема, участь у заході взяли голови: районної ветеранської організації 
Лідія Андреєва, Баштанського районного відділення української спілки 
в’язнів-жертв нацизму Віктор Семененко, Центру розвитку місцевої 
демократів «Голос громади» Ірина Лашко, місцевого осередку Всеукраїнської 
організації «Союз організацій інвалідів» Валентина Товстенко, громадської 
організації «Школа за майбутнє» Марія Бойчук, Баштанського фізкультурно-

спортивного клубу «Сіріус» Микола Кінзерський, громадської організації 
волонтерів Тетяна Басенко та члени Молодіжної ради. 

Заступник міського голови Світлана Євдощенко звернула увагу 
присутніх, що запропонований примірник «Бюджет для громад» розроблений 
на попередніх показниках. Сьогодні бюджет громади становить понад 200 млн 
грн. 

Людей цікавило: чи є перспективи зростання бюджету, що для цього 
потрібно. Звичайно, легалізація робочих місць та їхнє створення. 

 «Податки повинні платити всі. Будуть вчасно і в повному обсязі 
сплачені податки, буде і бюджет, а отже збільшаться і видатки. А це і 
ремонт наших доріг, і освітлення, і благоустрій і т. д.» ‒ наголосила Світлана 
Вікторівна. 

 Присутнім також запропонували заповнити анкети зі своїми 
пропозиціями. 



Світлана Євдощенко повідомила, що такі акції будуть проходити і 
старостинських округах. 

Однак, збір пропозицій на цьому не завершувався – протягом 
наступного тижня, до 8 листопада, мешканці Баштанської ОТГ мали 
можливість подати свої пропозиції до бюджету на 2020 рік старостам або 
просто надіслати в електронному вигляді до міської ради за посиланням 
закріпленим на сайті міської ради. 

Таким чином, до міської ради надійшло 217 анкет в паперовому 
вигляді, в тому числі від жителів міста Баштанка – 29 анкет, від Добренського 
територіального органу -2 пропозиції, Новоєгорівського територіального 
органу – 17 анкет, Пісківського територіального органу – 9 анкет, 
Новопавлівського територіального органу – 8 анкет, Новосергіївського 
територіального органу -11 анкет, Христофорівського територіального органу 
– 24 анкети, Явкинського територіального органу  -32 анкети, 
Новоіванівського територіального органу – 22 анкети та найбільше анкет 
надійшло від Плющівського територіального органу – 63 анкети.  

Від жінок надійшло 182 анкети, в тому числі: від жінок віком до 35 
років – 46 анкет,  від жінок віком 35-60 років – 112 анкет та від жінок старше 
60 років -24 анкети. 

Від чоловіків надійшло 35 анкет   в тому числі: від чоловіків віком до 
35 років – 7 анкет,  від чоловіків віком 35-60 років – 19 анкет та від чоловіків 
старше 60 років - 9 анкети. 

Крім того, надіслано 108  пропозицій  в електронному вигляді до 
міської ради за посиланням закріпленим на вебсайті міської ради. 

Загалом до міської ради надійшло 780 пропозиції,  з них в письмовому 
вигляді 672 пропозиції та електронному вигляді 108 пропозицій. 

 Головними питаннями, що хвилюють мешканців громади є: 
- поточний та капітальний ремонт вулиць та доріг населених пунктів; 
- покращення якості питної води; 
- ремонт криниць 

- поточний та капітальний ремонт закладів соціально – культурної 
сфери; 

- відновлення сполучення від сіл громади до м. Баштанка 

- вуличне освітлення, 

- благоустрій населених пунктів, 
- становлення ігрових та спортивних майданчиків, 

- фінансова підтримка танцювального колективу «Славія», 
- інші. 

 



Всі пропозиції вивчено та надано головним розпорядникам коштів 
міського бюджету для розгляду та подальшого врахування їх в проект 
бюджету на 2020 рік. 

 

 

Завідувач сектору видатків       Н. Ліщук  

фінансового відділу 

 

 

     

 

 


