
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

04.04.2019 року          № 2 

 

Присутні: 

ВУСИК С.М. - голова Координаційної ради, заступник селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів селищної ради 

МИКИТЬОН Л.О. - секретар Координаційної ради, начальник відділу з питань 

економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної 

ради 

ДЕМЧЕНКО М.В. - начальник фінансового відділу виконкому селищної ради; 

ПОЛОВЕЦЬ В.І. - голова правління ЖБК «Мечта» 

РИБАЛКО М.П.  - депутат селищної ради, директор Будинку культури в селі 

Степове 

ШЕРЕМЕТ М.О. - начальник гуманітарного відділу Слобожанської селищної 

ради 

БУТ Л.Ф. - директор КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради»  

ОЛІЙНИК Т.В. - начальник ЦНАП виконкому селищної ради  

МЕЛЬНИК Ю.М.                             - головний спеціаліст відділу з питань економічного  

розвитку та інвестицій виконкому селищної ради 

 

ВОРОНЮК Є.Ю. - головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

селищної ради 

Відсутні: 

КОНОНОВА Т.О.  - заступник голови Координаційної ради, депутат селищної 

ради, голова постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

ДЕЙНЕКО В.М. - депутат селищної ради, директор КЗ ССЦФЗН «Спорт для 

всіх» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

ЖОРНЯК Т.В. - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконкому селищної ради  

ОВЧИННИКОВ Р.А. - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконкому селищної ради 

 

 



Запрошені: 

ДЕРЕВЯНКО В.М.  - начальник відділу з питань комунальної власності, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього 

природного середовища виконкому селищної ради 

КОРІННА Є.Я.    - староста с. Степове 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення Плану заходів з реалізації проектів у 2019 році в рамках Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року, розроблених відповідальними 

структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради. 

 2. Про погодження з авторами проектів умов, за яких їх проект буде реалізовуватися у 

2019 році.  

 3. Про затвердження макету рекламної продукції (брошури, плакати, біл-борд тощо). 

 4. Про визначення тренерів для проведення навчання з авторами проектів з питання 

підготовки проектів та їх реєстрації в системі «Громадський проект». 

 5. Про затвердження пунктів супроводу Бюджету участі на етапах проведення 

інформаційно-освітньої кампанії і подання проектів та відповідальних осіб. 

 6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала присутнім заслухати шляхи виконання заходів,  

передбачених в Планах з реалізації проектів у 2019 році в рамках Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року, розроблених відповідальними 

структурними підрозділами виконавчого комітету селищної ради та обговорити стан  

виконання на 01.04.2019 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шеремет М.О., який повідомив, що основні роботи з реалізації проектів по 

облаштуванню квітників та поливу квітників на території Слобожанського НВК №1 

планується провести протягом квітня-червня п.р. 

По проекту «Літній кінотеатр в Слобожанському» на даний час проводиться 

моніторинг комерційних пропозицій з придбання обладнання для облаштування літнього 

кінотеатру. При цьому, площадкою для показу кінофільмів обрано територію прилеглу до 

Центру культури і дозвілля «Слобожанський». Покладання обов’язків з організації та 

проведення показів кінофільмів планується на штатного працівника КЗ «Центр культури і 

дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної ради». 

Крім того, виникла необхідність вирішення питання з отримання дозволу на показ 

кінофільмів від правовласників та від місцевої влади на організацію показів кінофільмів, що 

відноситься до культурно-масових заходів, придбання ліцензійної продукції та отримання 

«прокатної ліцензії». 

З метою реалізації даного проекту вирішується питання придбання садових пуфиків 

(мішкоподібні сидіння) в кількості 30 одиниць та кариматів (коврики для сидіння) (30 од.), які 

по закінченню сеансу здаються відповідальній особі Центру культури і дозвілля. 

 

Дерев’янко В.М., яка повідомила присутнім, що для реалізації проекту «Естетичне 

облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. В. Сухомлинського, 52» 



необхідно вирішити питання щодо передачі об’єкта у комунальну власність громади шляхом 

проведення перемовин з власником ВНБ.  

 

Вусик С.М. повідомила, що для реалізації проекту «Встановлення біотуалетів на 

території Слобожанської ОТГ» необхідно терміново розробити та розмістити на сайті 

селищної ради анкету-опитування мешканців громади щодо потреби встановлення біотуалетів 

на території громади та пропозицій місця їх встановлення. 

 

Корінна Є.Я.,  яка повідомила присутнім, що на даний час проводяться організаційні 

заходи з укладання договорів з поставки обладнання для встановлення на дитячо-спортивних 

майданчиках по вул. 30 років Перемоги в с. Степове.   

 

Половець В.І., яка повідомила присутнім, що проект «Розділи сміття, щоб 

покращити життя» знаходиться на стадії реалізації, а саме на даний час рекламна продукція 

знаходиться на виготовленні у друкарні. Біл-борди з рекламною продукцією планується 

розмістити в навчальних закладах громади. Також членами екологічного гуртка заплановано 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед мешканців багатоквартирних 

будинків з врученням рекламної продукції.   

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Продовжити здійснювати заходи, передбачені Планами заходів з дотриманням 

встановлених термінів та обов’язковою фотофіксацією етапів реалізації проектів за участю 

авторів проектів. 

Запровадити щомісячне заслуховування Звіти відповідальних структурних підрозділів 

про хід реалізації проектів Бюджету участі – 2018 року на черговому засіданні Координаційної 

ради з впровадження Бюджету участі.  

 Термін – травень 2019 року.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала заслухати автора проекту «Літній кінотеатр в 

Слобожанському» Вікторію Карнаух з питання внесення змін до її проекту, а саме: 

перенесення місця облаштування літнього кінотеатру та призначення відповідальної особи за 

демонстрацію кінофільмів.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Карнаух В., яка повідомила присутнім, що вона не заперечує проти перенесення місця 

показу кінофільмів з міжбудинкової території будинків №31, №33 та № 35 по вулиці Теплична 

(9-поверхові багатоквартирні житлові будинки) до Центру культури і дозвілля 

«Слобожанський» (вул. Теплична, 23) та є цілком слушним, обґрунтованим та зваженим 

рішенням, прийнятим членами Координаційної ради з впровадження Бюджету участі.. 

Крім того, Вікторія Карнаух погодилася з призначенням відповідальною особою за 

показ кінофільмів штатного працівника КЗ «Центр культури і дозвілля «Слобожанський» 



Слобожанської селищної ради» (згідно проекту - 2 найманих працівники із заробітною платою 

3700 грн. за  16 годин/місяць).  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

При реалізації проекту «Літній кінотеатр в Слобожанському» взяти до уваги, що з 

автором проекту Вікторією Карнаух погоджено зміни до проекту в частині зміни місця показу 

кінофільмів та відповідальної особи за демонстрацію кінофільмів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала розглянути та затвердити макети рекламної продукції 

(брошури, плакати, біл-борд тощо) щодо впровадження Бюджету участі Слобожанської ОТГ 

у 2019 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Микитьон Л.О. запропонувала на розгляд макети рекламної продукції (брошури, 

плакати, біл-борд) для подальшого направлення до типографії «Київський друкарський цех» 

для виготовлення та тиражування (1000 примірників). 

 Біл-борд про впровадження Бюджету участі - 2019 запропоновано встановити за 

адресою: смт Слобожанське, вул. Теплична, 31 на весь період подання проектів (з 16 квітня по 

13 червня 2019 року). 

Крім того, рекламну продукцію запропоновано поширити в навчальних закладах 

громади та через пункти супроводу Бюджету участі.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Затвердити макети рекламної продукції для системного інформування мешканців 

громади про впровадження Бюджету участі Слобожанської ОТГ у 2019 році.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

 Вусик С.М., яка повідомила про необхідність визначення тренерів для проведення 

навчання з потенційними авторами проектів з підготовки проектів та їх реєстрації в системі 

«Громадський проект». 

 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка запропонувала призначити модератором для проведення тренінгу 

з впровадження Бюджету участі Слобожанської ОТГ у 2019 році головного спеціаліста відділу 

з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної ради Мельника Ю.М.   

Спікерами для проведення даного тренінгу призначити:   

Вусик С.М. - голова Координаційної ради з впровадження Бюджету участі, заступник 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради; 

Микитьон Л.О. – секретар Координаційної ради з впровадження Бюджету участі, 

начальник відділу з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної ради;  

 Карнаух В.В. – автор проекту-переможця в рамках Бюджету участі 2018 року (за 

згодою).  

ВИРІШИЛИ: 

Погодити запропоновані кандидатури для проведення тренінгів з впровадження 

Бюджету участі Слобожанської ОТГ у 2019 році.  

З метою якісної підготовки проектів врахувати той факт, що в період їх подання (з 16 

квітня по 13 червня п.р.) запроваджено щотижневі інформаційно-навчальні зустрічі з авторами 

проектів.  

Так, особисті консультації проводяться щоп’ятниці з 09:00 до 15:00 години (перерва з 

12:00 до 12:45 год.) спеціалістами відділу з питань економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету селищної ради в приміщенні Слобожанської селищної ради за адресою: 

вул. В. Сухомлинського, 56-б, каб. 211. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

 

 Вусик С.М., яка повідомила про необхідність визначення та затвердження пунктів 

супроводу Бюджету участі у 2019 році на етапах проведення інформаційно-освітньої кампанії 

та подання проектів і відповідальних осіб.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Микитьон Л.О., яка  запропонувала затвердити такі пункти супроводу Бюджету участі 

у 2019 році та відповідальних осіб:  

- громадська приймальня Слобожанської селищної ради (Деменко Н.А.);  

- ЦНАП виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (Олійник Т.В.);  

- КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради (Бут Л.Ф.); 

- КЗ «Центр культури і дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної ради 

(Лимар Т.П.); 

- Будинок культури в селі Степове (Рибалко М.П.). 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити пункти супроводу Бюджету участі у 2019 році на етапах проведення 

інформаційно-освітньої кампанії і подання проектів та відповідальних осіб:  



- громадська приймальня Слобожанської селищної ради (смт Слобожанське,                                  

вул. В. Сухомлинського, 56 б, режим роботи установи), (Деменко Н.А.);  

- ЦНАП виконавчого комітету Слобожанської селищної ради (смт Слобожанське, вул. 

Будівельників, 18, режим роботи установи), (Олійник Т.В.);  

- КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради (смт Слобожанське, вул. В. Су-

хомлинського, 36, режим роботи закладу) (Бут Л.Ф.); 

- КЗ «Центр культури і дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної ради                   

(смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 36, режим роботи закладу) (Лимар Т.П.); 

- Будинок культури в селі Степове (с Степове, вул. Робоча, 14, режим роботи закладу) 

(Рибалко М.П.). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

 

 

СЕКРЕТАР          Л. МИКИТЬОН 

 

 

 

 

 

 


