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Бюджет участі: досвід застосування та перспективи 

вдосконалення в містах України*  

 
І. М. СОТНИКi, Я. О. УСii 

 
 

У статті досліджено зарубіжний та вітчизняний досвід створення і функціонування бюджетів 

участі (партиципаторних бюджетів). Проаналізовано наслідки реалізації таких бюджетів, їх вплив 

на розвиток громади та міста в цілому. Охарактеризовано головні етапи процесу 

партиципаторного бюджетування; визначено ризики та перешкоди для розвитку бюджетів участі 

у громадах. На прикладі м. Сум досліджено особливості вітчизняного процесу партиципаторного 

бюджетування. На підставі аналізу результатів впровадження бюджету участі у місті 

обґрунтовано, що цей проект сприяє підвищенню прозорості бюджетного процесу та доступу 

населення до основної бюджетної інформації, зростанню відповідальності представників місцевої 

влади за виконання своїх обов’язків, посилення активності громадян щодо участі у вирішенні 

актуальних проблем міста. За результатами проведеного дослідження запропоновано низку 

організаційних інструментів для популяризації бюджету участі та залучення громади до кожного 

з етапів його реалізації. 
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Вступ. Неузгодженість інтересів місцевих органів влади та громадян України, що 

зросла останніми роками, обумовлює зниження довіри населення до владних структур. 

Згідно з дослідженням, проведеним у 2016 році Київським міжнародним інститутом 

соціології, менше ніж 10 % опитаних українців довіряли урядовцям [12]. Як результат 

значного розриву між владою та населенням України з кожним роком все гострішою 

стає необхідність залучення громадян до активної участі у процесах суспільного життя. 

Якою б досконалою не була робота системи представницької демократії, місцева влада 

не спроможна врахувати всі інтереси та потреби населення. Тому взаємодія між 

владними структурами і громадянським суспільством, де ініціатива подається «знизу», 

є потужним інструментом, що дозволяє ефективно вирішувати локальні проблеми.  

Зважаючи на актуальність зазначених питань для розвитку територій, у 2015 році за 

підтримки Польсько-Української фундації співпраці (ПАУСІ) в Україні розпочався 
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процес реформування місцевих бюджетів [19]. У його рамках громадяни отримали 

можливість впливати на розподіл бюджетних коштів через створення власних проектів 

благоустрою міст та голосування за них із подальшою реалізацією найкращих заходів за 

рахунок бюджетного фінансування. Як показує набутий на сьогодні зарубіжний і 

вітчизняний досвід, зазначений механізм розподілу коштів, що отримав назву «бюджет 

участі» (громадський, партиципаторний бюджет), дозволяє кожному жителю бути 

почутим та сприяє залученню до місцевого самоврядування тих громадян, які до цього 

не брали участі у вирішенні локальних проблем.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для України бюджет участі (БУ) є 

новим явищем у демократичній практиці міст, тому під час проведення процесу 

партиципаторного бюджетування виникає ряд непорозумінь як серед населення, так і 

серед органів влади. Варто зазначити, що у світі питанням розвитку БУ приділяється 

значна увага, про що свідчать численні наукові праці, присвячені формуванню 

теоретико-концептуальних, науково-методичних засад та практичних механізмів 

реалізації партиципаторних бюджетів на підставі оцінки коротко- і довгострокових 

наслідків їх функціонування. 

Проблематику БУ досліджує велика кількість як вітчизняних, так і зарубіжних 

фахівців, серед яких: Ш. Бланкарт [3], Х. Гілман [24], І. Кабаннес [23], Р. Масґрейв [6], 

Дж. Стігліц [21], Г. Л. Тенасе [26], А. Бояр [4], О. Волохов [8], О. Дем’янчук [11], 

О. Кириленко [14], О. Крилова [16], В. Писаренко [17] та ін. Набутий науковий доробок 

стосується передусім формування теоретичних засад функціонування процесу 

партиципаторного бюджетування, вирішення питань організації процесу БУ, створення 

системи ефективної взаємодії громади та органів місцевої влади у бюджетному процесі, 

обґрунтування підходів до оцінювання наслідків впровадження партиципаторного 

бюджету. Водночас потребують подальших досліджень проблеми розкриття потенціалу 

БУ, який не може бути використаний повною мірою через наявність труднощів на 

кожному з етапів його реалізації, що пов’язані з недосконалим інформуванням 

населення, відсутністю широкого залучення представників громад до процесу 

партиципаторного бюджетування в Україні і т. д.  

Таким чином, метою статті є аналіз зарубіжного досвіду та застосування 

вітчизняних механізмів БУ, зокрема на прикладі м. Сум, а також удосконалення на цій 

основі організаційного інструментарію популяризації партиципаторного бюджету і 

залучення громадян до його впровадження.  

Результати дослідження. Бюджет участі – це новий соціальний та політичний рух 

ХХІ століття, що сприяє вирішенню не лише актуальних проблем управління 

сучасними муніципалітетами у країнах із різним політичним устроєм та структурою 

доходів, а й запобігає появі нових проблем, таких як соціальне розшарування, 

громадянська байдужість та падіння рівня довіри до органів влади. Згідно з 

визначенням, наведеним у [5], БУ – це інструмент, який передбачає найвищий рівень 

участі громадян у прийнятті рішень щодо цільового використання частини коштів з 

місцевого бюджету. При цьому партиципаторний бюджет може бути реалізований на 

різних адміністративних рівнях: регіону, муніципалітету, міста, району, мікрорайону, 

організації, школи тощо.  

Як засіб боротьби із соціальною нерівністю БУ вперше з’явився у м. Порту-Алегрі в 

Бразилії у 1989 році [9]. У 80-х роках ХХ століття у цьому місті процвітали корупція і 

безробіття, була відсутня належна комунальна інфраструктура, рівень податкових 

надходжень до бюджету міста, як і рівень доступу громадян до освіти, були 
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надзвичайно низькими. Для подолання цих проблем у 1985 році муніципальною владою 

була вперше представлена ідея БУ, спрямована на публічне обговорення проблем міста 

та підвищення рівня активності громадян. Однак повноцінний процес функціонування 

БУ був запущений у 1989 році зі створенням місцевих асамблей, спрямованих на 

вирішення питань охорони здоров’я та освіти, де жителям міста надавалася можливість 

вирішувати, як розподілити частину коштів міського бюджету. Практика БУ в м. Порту-

Алегрі застосовується і дотепер, при цьому жителі розпоряджаються 20 % бюджету 

міста. 

Як свідчить аналіз, механізм БУ у бразильському місті є високоефективним та має 

низку позитивних наслідків його реалізації, серед яких [1]: 

– зменшення політичної напруги в суспільстві; 

– підвищення рівня податкових надходжень до міського бюджету; 

– зменшення міських адміністративних витрат; 

– зниження рівня корупції за рахунок збільшення громадської активності місцевого 

населення; 

– підвищення рівня обізнаності населення у питаннях використання бюджетних 

коштів; 

– поява практики добровільної участі громадян у реалізації проектів за рахунок 

власних внесків; 

– створення нової культури у громадах; 

– забезпечення участі жінок у суспільних заходах, адже до появи бюджету участі 

жінки були майже виключені зі світу політики та громадського життя міста. 

Враховуючи позитивний досвід м. Порту-Алегрі, БУ впровадили й інші 

муніципалітети Бразилії. Сьогодні в рамках партиципаторного бюджету бразильські 

міста найбільше коштів витрачають на освіту та санітарні потреби, завдяки чому рівень 

і якість життя серед населення постійно підвищуються. Зокрема, у м. Порту-Алегрі за 

роки існування БУ рівень смертності серед немовлят був знижений майже на 33 %; 

показник середньої тривалості життя перевищив загальнонаціональний рівень на 240 %; 

зросла кількість учнів початкової та середньої шкіл; більшість жителів міста отримали 

доступ до води та електрики; станом на 2001 рік доступ до міської каналізації отримали 

98 % жителів міста, тоді як у 1989 році нею користувалися лише 48 % жителів; загальна 

кількість міських громадських організацій збільшилась на 19 % [7].  

Таким чином, завдяки високій соціальній ефективності використання механізму БУ 

упродовж останніх десятиліть партиципаторні бюджети набули значного поширення у 

країнах Латинської Америки. У 90-х роках ХХ століття схожі проекти почали 

з’являтися в європейських державах, зокрема у Німеччині та Іспанії. На початку 

ХХІ століття досвід БУ був перенесений до країн Африки, США, Китаю та Південно-

Східної Азії. Треба зазначити, що головну роль у поширенні партиципаторного 

бюджету відіграли Світовий банк, Організація Об’єднаних Націй та інші глобальні 

інститути розвитку, які виявили інтерес до БУ після вивчення позитивних наслідків 

його функціонування у Бразилії. Отже, сьогодні практикою партиципаторного бюджету 

користуються понад 40 країн світу, серед яких Східна та Західна Європа, США, 

Латинська Америка, країни Азії та Африки [22].  

Сучасною особливістю БУ є те, що він використовується як у великих містах із 

населенням понад 700 тис. жителів, так і у маленьких містечках, загальна кількість 

жителів у яких не перевищує 30 тис. осіб [1]. Механізм БУ передбачає безпосереднє 

залучення місцевих мешканців до процесу прийняття рішень щодо способу та напрямів 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. М. Сотник, Я. О. Ус.  

Бюджет участі: досвід застосування  

та перспективи вдосконалення в містах України  

Механізм регулювання економіки, 2018, № 1 34 

витрачання коштів локальних бюджетів. Водночас портфель проектів у його складі є 

результатом спільних дискусій містян про пріоритети громади, а також залежить від 

місцевих умов та можливостей кожного міста.  

Певна країна (місто), як правило, використовує власну відмінну модель 

партиципаторного бюджету, що загалом є запозиченою від моделі м. Порту-Алегрі. 

Наприклад, у США механізм БУ представлений щорічним циклом зустрічей та 

голосування, інтегрованим у широкий процес прийняття бюджетних рішень, який 

складається з п’яти основних етапів (рис. 1). Таким чином, модель БУ в США 

передбачає попередній етап серії «мозкових штурмів», де жителі відповідної громади 

подають свої ідеї щодо головних потреб міста та обирають волонтерів-делегатів, які 

опрацьовують подані пропозиції, встановлюючи пріоритетність ідей та розробляють 

остаточні варіанти проектів для голосування. БУ Канади представлений 

консультативною моделлю: за допомогою інтерактивної системи громадяни 

пропонують зниження або підвищення обсягів витрат за окремими бюджетними 

статтями [15].  

 

 
 

Рис. 1. Етапи процесу реалізації БУ у США [складено авторами на основі [25]] 
 

РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЦЕСУ 
(керівний комітет (представник громадськості) створює правила 

співпраці з посадовими особами міста для забезпечення відкритості 

процесу та відповідності міським потребам) 

 

ПОДАЧА ІДЕЙ 
(на зустрічах чи за допомогою Інтернет-платформи жителі міста 

подають та обговорюють ідеї для проектів) 

 

СТВОРЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 
(волонтери, якими є бюджетні представники, опрацьовують подані 

ідеї, створюючи реалістичні проекти, які будуть перевірені міськими 

експертами) 

 

ДЕМОКРАТИЧНЕ ГОЛОСУВАННЯ 
(жителі міста особисто голосують за подані проекти у спеціальних 

пунктах голосування) 

 

ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ 
(місто реалізує проекти, що здобули перемогу на виборах, при 

цьому органи міської влади та кожен небайдужий житель 

відстежують процес реалізації проектів у місті) 
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В Україні експериментальне впровадження партиципаторних бюджетів розпочалося 

в середині 2015 року, коли три українські міста (Черкаси, Полтава і Чернігів) у межах 

реалізації проекту «Партиципаторний бюджет – можливості для підвищення 

громадської активності і встановлення належного партнерства з органами влади», 

запровадженого ПАУСІ, приєдналися до загальносвітової практики БУ [7]. Крім того, 

на початку 2015 року м. Луцьк представило власну модель партиципаторного 

бюджетування у вигляді «Конкурсу громадських ініціатив». Таким чином, сьогодні в 

Україні декларується впровадження «польської моделі» БУ [20], основними 

принципами якої є: 

– всі прийняті у процесі голосування рішення повинні бути обов’язково виконані; 

– усі проекти повинні відповідати плану стратегічного розвитку міста, входити до 

його компетенцій;  

– вартість проекту не може перевищувати відведену на його реалізацію суму;  

– реалізація проекту можлива лише на території відповідного міста; 

– процес партиципаторного бюджету має циклічний характер, тобто проводиться 

щорічно один раз на рік; 

– термін виконання одного проекту не може перевищувати одного року; 

– усі роботи, пов’язані із реалізацією проекту, повинні виконуватися міськими 

службами; 

– відкритість процедури проведення партиципаторного бюджету; 

– висока відповідальність як з боку місцевих органів влади, так і громадян; 

– зміцнення громади в цілому, а не лише встановлення довірчих відносин між 

окремими громадянами та представниками місцевої влади тощо.  

Як засвідчує вітчизняний досвід функціонування партиципаторного бюджетування, 

усі учасники БУ мають власні причини для участі у ньому. Так, для муніципалітетів 

партиципаторне бюджетування є ефективним інструментом розподілу суспільних 

ресурсів, що зменшує рівень корупції у місті, підвищує довіру населення до дій 

представників міської влади, сприяє розвитку та підтримці демократії на місцевому 

рівні, отриманню суспільного визнання, дає можливість міській владі краще зрозуміти 

реальні потреби жителів і удосконалити свою діяльність. Натомість, територіальна 

громада отримує доступ до бюджетної інформації, може брати активну участь у 

прийнятті управлінських рішень щодо покращання життя в місті та зміцнення його 

соціального сектору, що сприяє підвищенню рівня громадської освіти і свідомості, 

появі нових громадських лідерів тощо.  

Станом на кінець 2017 року більше ніж 32 міста України, зокрема м. Суми, вже 

запровадили БУ. Особливістю цих бюджетів стало те, що кожний населений пункт 

самостійно визначав обсяги грошових коштів, які виділялися ним на реалізацію 

партиципаторного бюджету (рис. 2). 

У м. Сумах уперше положення про БУ було затверджене рішенням Сумської міської 

ради VII скликання ІХ сесії від 30 березня 2016 року № 504-МР «Про запровадження 

громадського (партиципаторного) бюджету у м. Сумах» [19]. Метою цього рішення є 

підвищення рівня взаємодії між органами місцевого самоврядування та жителями міста 

щодо впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу 

частини коштів міського бюджету. Відповідно до [19] громадський (партиципаторний) 

бюджет м. Суми – це процес взаємодії Сумської міської ради та її виконавчих органів із 

громадськістю, спрямований на залучення містян (з урахуванням населених пунктів, 

підпорядкованих Піщанській сільській раді) до участі у бюджетному процесі шляхом 
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прийняття рішень щодо розподілу визначеної Сумською міською радою частини коштів 

міського бюджету через подання відповідних ініціативних проектів розвитку та 

проведення відкритого громадського голосування за такі проекти [19].  
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Рис. 2. Розмір БУ у деяких містах України у 2017 році, млн грн 

[складено авторами на основі [10]] 
 

Згідно зі ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

муніципальною владою було визначено обсяги коштів БУ в м. Сумах до 2020 року 

включно, які з кожним роком зростатимуть на 1 млн грн. Таким чином, запланований 

бюджет участі на 2017 рік повинен становити 5 млн грн (фактично він був збільшений 

до 9 млн грн [18]), 2018 рік – 6 млн грн, 2019 рік – 7 млн грн, 2020 рік – 8 млн грн. 

Особливістю моделі БУ міста є те, що проекти, подані для фінансування за рахунок 

коштів міського бюджету, поділяються на два основні види: проекти загальноміського 

та локального (місцевого) характеру з розподілом коштів між ними у співвідношенні 

40:60. При цьому обсяг витрат на реалізацію загальноміського заходу не повинен 

перевищувати 1 млн грн, тоді як для локального проекту – 500 тис. грн [19]. Усі 

проекти, подані для фінансування за рахунок міського бюджету, повинні відповідати 

пріоритетам розвитку міста, встановленим у Програмі економічного та соціального 

розвитку м. Суми на відповідний рік і мати на меті покращання комфорту проживання 

мешканців й естетичного вигляду міста, сприяти соціально-економічному, культурному 

та просторовому розвитку, впровадженню сучасних інноваційних проектів в усіх 

сферах життєдіяльності [19]. Водночас проекти, які спрямовані на поточне утримання 

бюджетних установ та мають пряме відношення до роботи у відповідних галузях і 

сферах діяльності, не можуть бути профінансовані за рахунок БУ міста. Таким чином, 

містяни мають змогу подавати проекти, що: покращують благоустрій міста; 

підвищують рівень освіти серед місцевих жителів; сприяють енергонезалежності міста; 

популяризують здоровий спосіб життя тощо (рис. 3). Крім того, за умовами БУ 

подавати та голосувати за проекти можуть жителі міста, які досягли 

шістнадцятирічного віку й офіційно зареєстровані як такі, що проживають на його 

території. У випадку, коли особа зареєстрована за межами міста, однак фактично 

проживає у м. Сумах, для участі у процесі повинна надати довідку, що підтверджує її 

проживання на території міста. Прикладом такого документа може бути студентський 

квиток, довідка з місця навчання, роботи, служби тощо. 
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Рис. 3. Категорії проектів для фінансування за рахунок громадського бюджету 

в м. Сумах [розроблено авторами на основі джерела [10]] 

 

Згідно зі статистичними даними у 2016 році, що став першим роком запровадження 

партиципаторного бюджету у м. Сумах, було подано 75 проектів, з яких 20 – 

загальноміські та 55 – локальні [9]. У 2017 році їх кількість становила 66 проектів 

загальною вартістю 32 954 тис. грн, серед яких 45 проектів мали локальний характер 

(вартістю 17 545 тис. грн) та 21 – загальноміський (вартістю 15 409 тис. грн). При цьому 

на етапі розгляду 23 % поданих проектів були повернені на доопрацювання [10]. 

У 2017 році найбільшу кількість проектів було подано за категоріями «Здоровий 

спосіб життя» (88,6 %) та «Благоустрій міста» (72,2 %) (рис. 4). Отже, можна зробити 

висновок, що жителів м. Сум найбільше турбують питання, пов’язані з промоцією 

здорового способу життя та покращанням благоустрою міста. Більшість поданих 

проектів спрямовані саме на озеленення міста, побудову локальних спортивно-ігрових 

майданчиків для дітей, облаштування місць активного відпочинку тощо.  

До подачі проектів у 2017 році були залучені представники усіх вікових категорій і 

статі, зокрема, частка авторів проектів серед чоловіків становила 52 %, тоді як частка 

жінок – 48 %. Таким чином, найактивнішою верствою міського населення є економічно 

активне населення середнього віку (рис. 5).  

Враховуючи проаналізований вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації БУ, а 

також наукові праці, присвячені проблематиці партиципаторного бюджетування, можна 

зробити висновок, що впровадження БУ має безліч переваг для кожного учасника цього 

процесу. Проте під час реалізації громадського бюджету можуть виникати певні 

труднощі на різних етапах його реалізації (табл. 1). 
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Рис. 4. Розподіл поданих проектів БУ у м. Сумах у 2017 році за категоріями та 

голосів за них, % [сформовано авторами на основі [10]] 
 

 
Рис. 5. Розподіл за віком авторів проектів партиципаторного бюджету у м. Сумах у 

2017 році, % [складено авторами на основі [10]] 
 

Зазначені у табл. 1 проблеми повною мірою характерні для БУ м. Сум і для інших 

українських міст. Наприклад, у 2017 році у м. Сумах для автоматизації усіх етапів 

партиципаторного бюджету почала використовуватись електронна система 

«Громадський проект», при цьому з метою економії грошових коштів кількість пунктів 

для паперового голосування було скорочено з 41 до 9 порівняно з 2016 роком. Водночас 

такі дії призвели до обмеження можливостей для літніх людей, людей із низьким рівнем 

доходів, які не мають доступу до мережі Інтернет, віддати свій голос за певний 

громадський проект. 
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Таблиця 1 

Переваги застосування партиципаторного бюджету та труднощі, пов’язані з його 

впровадженням [складено авторами на основі [2, 23, 26]] 

 
Переваги Недоліки 

Зростання рівня активності громадян у 

демократичному житті суспільства 

Технічні проблеми і труднощі проведення 

голосування 

Прозорість прийняття рішень на місцевому 

рівні 

Для реалізації БУ необхідним є залучення 

додаткових грошових витрат  

Зростання рівня довіри громадян до 

представників органів влади 

Залучення додаткових осіб, які будуть 

займатися процесом партиципаторного 

бюджету 

Зниження рівня корупції на міському рівні 

Низький рівень довіри громади до 

представників органів влади на початкових 

етапах впровадження БУ 

Раціональне використання коштів міського 

бюджету 

Прихований ризик домінування певних 

представницьких груп, що представляють 

інтереси зацікавлених осіб 

Підвищення рівня громадянської освіти і 

свідомості 

Низький рівень освіти та громадської 

свідомості мешканців 

Залучення громадян до процесу прийняття 

бюджетних рішень певної територіальної 

громади 

Необхідність узгоджувати БУ з іншими 

заходами та подіями, запланованими у місті 

Встановлення «партнерських» зв’язків між 

органами влади та громадою 

Відсутність досвіду проведення 

партиципаторного бюджетування як у органів 

міської влади, так і громади 

Можливість уникнення соціальних 

конфліктів 

Процес впровадження БУ вимагає додаткового 

часу та зусиль  

 

Отже, партиципаторне бюджетування в Україні в цілому та в м. Сумах зокрема 

потребує подальших досліджень та вдосконалення цього процесу. У зв’язку з цим 

актуальним є проведення масових інформаційних кампаній, які б надихали членів 

громади до участі у житті міста та розроблення реалістичних проектів його розвитку. 

При цьому використання традиційних засобів масової інформації (місцевого радіо, 

телебачення, газет) повинно доповнюватися привабливою зовнішньою рекламою, 

розміщенням інформаційних оголошень усередині та зовні міських транспортних 

засобів, на зворотному боці платіжок за комунальні послуги, продуктових пакетах 

тощо.  

Іншим інструментом залучення громадян до БУ може стати впровадження 

зарубіжного досвіду щодо вільної дискусії містян у «Світовому кафе», де члени 

громади матимуть можливість вільно подискутувати в кафе за чашкою кави над ідеями 

майбутніх проектів, обговорити правила та процедури процесу партиципаторного 

бюджету [13].  

Важливим заходом у контексті розбудови БУ є проведення періодичних тренінгів, 

на яких жителі міста зможуть отримати технічні знання і навички, ознайомитися з 

правилами БУ, законодавчими умовами чи обмеженнями, що спростить процес 

створення проектів і голосування за них. Доцільним є також започаткування щорічних 

конференцій у вищих навчальних закладах з метою залучення студентства до активної 

участі у партиципаторному бюджеті.  
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Ще однією можливістю, яка полегшить доступ містян до БУ, є створення он-лайн- 

кабінету допомоги, де кожен громадянин у разі виникнення будь-яких непорозумінь 

зможе швидко отримати відповідь на поставлене питання щодо процесу 

партиципаторного бюджету.  

Крім того, актуальним є проведення представниками міської влади періодичних 

зустрічей із членами громади, на яких усі учасники партиципаторного бюджету будуть 

звітувати про результати проведення процесу, залишати відгуки, пропонувати ідеї для 

покращання БУ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розробок. Узагальнення 

закордонного та вітчизняного досвіду щодо впровадження механізмів БУ на місцевому 

рівні засвідчує, що партиципаторний бюджет є ефективним сучасним інструментом для 

покращання взаємовідносин між представниками місцевої влади та громадою. Він 

сприяє зростанню рівня життя на певній території; підвищує активність громадян у 

демократичному житті суспільства; залучає населення до процесу прийняття рішень 

щодо розподілу частки місцевого бюджету тощо.  

Незважаючи на зазначені переваги, механізм партиципаторного бюджету не є 

ідеальним та має низку недоліків, пов’язаних передусім із відсутністю достатнього 

досвіду щодо застосування процесу БУ на локальному рівні та браком інформації у 

населення щодо переваг і можливостей застосування цього важеля впливу на владу. 

Запропоновані авторами організаційні інструменти покликані вирішити ці проблеми, 

допомагаючи краще реалізовувати потенціал партиципаторних бюджетів. Водночас 

активний розвиток БУ в містах України потребує проведення подальших наукових 

досліджень у контексті вдосконалення моделей реалізації таких бюджетів, 

обґрунтування їх розмірів, налагодження процедур формування, відбору, перевірки 

проектів та голосування за них тощо.  
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проведенного исследования предложен ряд организационных инструментов для популяризации 
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