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Партисипативне бюджетування визначається як відкритий процес дискусії 

та прийняття рішень, в якому кожен учасник місцевої громади має 

можливість подати власну пропозицію та/або шляхом голосування вирішити, 

в який спосіб витрачати частину місцевого бюджету. Партисипативне 

бюджетування дає можливість громадянам ознайомитися з публічними 

послугами, що надаються місцевим урядом, отримати консультації, а також у 

процесі обговорення впливати на розподілення суспільних ресурсів. Такий 

підхід впливає на підвищення прозорості і рівень фінансової відповідальності 

публічного сектора, призводить до зменшення корупції і неефективності 

місцевих органів влади. За таких умов місцева влада несе у більшій мірі 

політичну відповідальність перед громадянами за забезпечення їх потреб, а 

також фінансову відповідальність за ефективне і правильне розподілення 

ресурсів і надання суспільних послуг. 

Як і інші інструменти бюджетного менеджменту, партисипативне 

бюджетування в Україні теж має певні обмеження. Саме найперше з них 

пов’язане з тим, що громадяни більше зацікавлені у отриманні і розвитку 

певного проекту, ніж у вивченні прав та відповідальності уряду. Інші 

обмеження полягають від того як громадяни залежать від правлячого органа 

області, міста. Якщо програми партисипативного бюджетування мають на 

меті включення громадян у процес прийняття рішень, то за цих умов влада 

все-таки залишається головним учасником. Також це призводить до ситуації, 

коли місцева влада використовує свою владу задля досягнення своїх власних 

цілей. Особливо це проявляється коли влада не надає повної та достовірної 

інформації. 

Окрім того, існує обмеження щодо застосування партисипативного 

бюджетування в умовах довготермінового планування, адже громада 

зацікавлена у реалізації короткотермінових проектів та потребує швидких 

вигід та результатів. Нажаль, місцеві органи влади як і раніше не мають 

навичок для розробки довготермінових проектів, у той час як для проведення 

ефективного бюджетування потрібно чітко розробляти систему програмних і 

прогнозних документів, поступово здійснювати структурні зміни, оцінювати 

результативність бюджетних програми на основі показників їх виконання і 

ефективності діяльності. 
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