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фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

ШЕРЕМЕТ М.О. - начальник гуманітарного відділу Слобожанської селищної 

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

РИБАЛКО М.П.  - депутат селищної ради 

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

ОЛІЙНИК Т.В. - начальник ЦНАП виконкому селищної ради  

ЖОРНЯК Т.В. - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконкому селищної ради  

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

розвитку та інвестицій виконкому селищної ради 

Відсутні: 

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

економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної 

ради 

ОВЧИННИКОВ Р.А. - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконкому селищної ради 

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

всіх» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

Запрошені: 

ПОТАПОВА Т.А. - заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

 



ДЕРЕВ’ЯНКО В.М.  - начальник відділу з питань комунальної власності, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього 

природного середовища виконкому селищної ради 

САЛАБАЙ М. - спеціаліст КЗ ССЦФЗН «Спорт для всіх» 

САКУН С.В.  - начальник відділу земельних відносин виконкому 

селищної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Заслуховування структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради щодо 

результатів проведеного аналізу проектних пропозицій. 

2. Про формування та затвердження переліку позитивно оцінених проектних пропозицій. 

3. Про формування та затвердження переліку негативно оцінених проектних пропозицій. 

4. Про забезпечення інформаційної кампанії щодо проведення голосування за проекти 

Бюджету участі. 

5. Про визначення та затвердження пунктів для голосування. 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім, що в рамках Бюджету участі у 2019 році 

мешканцями Слобожанської ОТГ було подано 39 проектів, які можливо реалізувати у 

наступному році за рахунок бюджету територіальної громади. Відповідно до п.5 Положення 

про Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади 

(далі – Положення про Бюджет участі) у відведений для цього строк відповідальними 

структурними підрозділами виконавчих органів селищної ради було проведено аналіз поданих 

проектів.  

За результатом проведеного аналізу відповідальними структурними підрозділами  

представлені на розгляд Координаційної ради картки оцінки проектів (додаток 2 до 

Положення) для формування переліку проектів, що будуть допущені до голосування, та 

переліку тих проектів, що відхилені та не проходять до етапу голосування.  

У зв’язку з цим, необхідно заслухати результати проведеного аналізу проектів та 

затвердити переліки позитивно та негативно оцінених проектів. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шеремет М.О., який запропонував Координаційній раді заслухати результати оцінки  

по 27 проектах, розгляд яких відноситься до компетенції гуманітарного відділу селищної ради: 

проект № 1 – «Створення комфортного місця для проведення дозвілля у Будинку культури  

с. Степове «Likezonе»; 

проект №3 – «Інтерактивно-мультимедійна мовна лабораторія: «Smart Class» ; 

проект №4 – «Здорова Україна» - майданчик з вуличними тренажерами!» ; 

проект №5 – «Загадковий світ навчання»; 

проект №6 – «Сучасні технології в школу!»; 

проект №7 – «Чистота — запорука здоров’я»; 

проект №8 – «Здорове та різноманітне харчування - запорука гарного навчання»; 



проект №10 – «Придбання медичної апаратури для мешканців Слобожанської ОТГ»; 

проект №12 – «Облаштування шкільної оранжереї»; 

проект №13 – «Театральний костюм-важлива складова виховних можливостей художнього 

образу»; 

проект №14 – «Чисті підлоги - здорові діти»; 

проект №16 – «Сучасний кабінет математики. Впровадження проектної технології в 

навчально-виховному процесі»; 

проект №17 – «Перші кроки до мультиплікації»; 

проект №18 – «Облаштуємо мультстудію меблями»; 

проект №19 – «Виховуємо майбутніх чемпіонів!»; 

проект №20 – «Забезпечимо сучасною апаратурою кабінет музичного мистецтва»; 

проект №21 – «Спортивний майданчик для ігор з м’ячом»; 

проект №22 – «Лего в освітньому просторі школи»; 

проект №23 – «Медичне обладнання для Слобожанської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини»; 

проект №27 – «Проведення наметового дитячого табору-змагань «БлаБлаБла»; 

проект №29 – «Інтерактивна бібліотека в сучасній школі»; 

проект №30 – «Інтерактивне навчання – шлях до успіху»; 

проект №32 – «Новітні смарт-технології для інтенсивного навчання»; 

проект №33 – «Роботехніка у сучасній школі»; 

проект №37 – «Майданчик настільних ігор»; 

проект №38 – «Арт алея на шкільному подвір'ї»; 

проект №39 – «Сучасний універсальний спортивний майданчик»; 

Всього за результатом оцінювання проектів для реалізації у 2020 році за кошти 

бюджету ОТГ пропонуються 23 проекти, що оцінені позитивно.  

На етапі розгляду та оцінювання відхилити пропонується 4 проекти з наступних 

причин: 

проект № 4 – «Здорова Україна» - майданчик з вуличними тренажерами!».  

Проектом передбачено створення умов для фізичного розвитку учнів КЗ « Степнянська 

ЗОШ ССР» та мешканців села Степове. Проте, слід зазначити, що на території школи вже існує 

обладнаний сучасними тренажерами спортивний майданчик, який не використовується в 

повній мірі учнями школи та мешканцями села. Крім того, на завершальній стадії роботи з 

облаштування стадіону та спортивних майданчиків на території Степнянської ЗОШ та  

капітального ремонту спортивного залу в цій школі.  

Слід зазначити, що автором проекту не передбачено витрати на транспортування, 

монтаж та введення в експлуатацію спортивного обладнання. Не враховано умови, при яких 

монтаж тренажерного обладнання має здійснюватися ліцензованою організацією, з 



обов’язковим випробуванням змонтованого обладнання для забезпечення безпеки 

відвідувачів та складанням відповідного акту.  

Враховуючи вищевикладене, спрямування бюджетних коштів на спорудження ще 

одного такого майданчика є  недоцільним та неефективним, у зв’язку з чим проект 

пропонується відхилити. 

проект №8 – «Здорове та різноманітне харчування - запорука гарного навчання».  

Пунктом 1 постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.11.2010 

№ 35 «Про заборону приготування та використання коктейлів кисневих у навчальних закладах 

і дитячих закладах оздоровлення (із змінами, внесеними постановою головного державного 

санітарного лікаря України від 11.03.2014 № 8) заборонено «приготування та використання 

кисневих коктейлів в навчальних закладах і дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, 

окрім кисневих коктейлів, що готуються кваліфікованим медичним персоналом за допомогою 

вибухово-безпечних апаратів (приладів), встановлених в окремому приміщенні за умови 

обов’язкового отримання експлуатаційного дозволу для потужностей (об’єктів) з 

виробництва, переробки або реалізації харчових продуктів, передбаченого вимогами статті 

22 Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів.»».  

Вищенаведена постанова складена з урахуванням інформації  ДУ «Інститут гігієни та 

медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України» від 12.12.2013 №30/5572, в якій 

зазначається, що «кисневий коктейль рекомендовано для профілактики та полегшення 

перебігу серцево-судинних захворювань та інших патологічних станів, пов’язаних з кисневою 

недостатністю, з метою покращення обмінних процесів в організмі. Метод ентеральної 

оксигенотерапії за допомогою кисневого коктейлю є засобом виключно індивідуальної 

профілактики і ні в якому разі не може застосовуватись як метод групової профілактики в 

загальноосвітніх шкільних закладах. Не може бути однієї або навіть декількох рецептур 

кисневого коктейлю «для всіх дітей», не враховуючи їх індивідуальність. Щодо використання 

кисневого коктейлю з профілактичною метою мова може йти тільки про оздоровчі дитячі 

колективи, під суворим наглядом медичного персоналу спеціально підготовленого з техніки 

безпеки та індивідуальному підході до кожної дитини.»  

Таким чином, кисневі коктейлі не можуть використовуватися в загальноосвітніх 

навчальних закладах України, поскільки є лікувально-профілактичним засобом виключно 

індивідуального характеру та потребують суворого нагляду спеціально підготовленого 

медичного персоналу.  

Крім того, відповідно до п. 1.4 спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України 

та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів 

з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах» заборонено «замовляти, приймати та використовувати … вироби швидкого 

приготування, газовані напої, квас, натуральну каву. Заборонити використовувати продукти, 

що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі, підсилювачі смаку, 

консерванти.».   

Відповідно до розділу 10 та додатку 9 ДСанПіН 5.5.2.008-01 «Державні санітарні 

правила і  норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації 

навчально-виховного процесу», затверджені постановою головного державного санітарного 

лікаря України від 14.08.2001 № 63, асортимент шкільних буфетів затверджений і не містить 

в своєму переліку коктейлі фруктові та молочні. Включення до нього нових страв 

здійснюється за погодженням з МОЗ України.  

Таким чином, згідно вимог діючих нормативних актів застосування міксеру для 

коктейлів та кавової машини в закладах освіти забороняється, у зв’язку з чим проект 

пропонується відхилити. 

 

проект №10 – «Придбання медичної апаратури для мешканців Слобожанської ОТГ».  



Слобожанська АЗПСМ є відокремленим підрозділом КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Дніпровської районної ради. Тобто, закупівля медичної апаратури має  

здійснюватися КНП ЦПМСД Дніпровської районної ради. Кошти на реалізацію даного 

проекту будуть передбачені у бюджеті територіальної громади на 2020 році у вигляді надання 

субвенції районному бюджету. У такому випадку не виключається можливість використання 

коштів, передбачених на реалізацію проекту в рамках Бюджету участі Слобожанської ОТГ, не 

за цільовим використанням, що не призведе до очікуваного проектом результату. Враховуючи 

вищенаведене, даний проект пропонується відхилити. 

проект №23 – «Медичне обладнання для Слобожанської амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини». 

Слобожанська АЗПСМ є відокремленим підрозділом КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Дніпровської районної ради. Тобто, закупівля медичного обладнання  

має здійснюватися КНП ЦПМСД Дніпровської районної ради. Кошти на реалізацію даного 

проекту будуть передбачені у бюджеті територіальної громади на 2020 році у вигляді надання 

субвенції районному бюджету. У такому випадку не виключається можливість використання 

коштів, передбачених на реалізацію проекту в рамках Бюджету участі Слобожанської ОТГ, не 

за цільовим використанням, що не призведе до очікуваного проектом результату. Враховуючи 

вищенаведене, даний проект пропонується відхилити. 

По проектам: №14 – «Чисті підлоги - здорові діти» та №7 – «Чистота — запорука 

здоров’я» Шеремет М.О. зазначив, що вони можуть бути реалізовані за умови передбачення 

місця для зберігання підлогомийної машини, наявності у персоналу та закладу всіх допусків, 

дозвільних документів, виконання відповідних послуг з дотриманням техніки безпеки та 

охорони праці, згідно з чинним законодавством України. 

 

Дерев’янко В.М., яка запропонувала Координаційної ради заслухати результати 

оцінки по 12 проектах, розгляд та оцінювання яких відноситься до компетенції відділу, а саме: 

проект № 2 –  «Собачі вбиральні на території смт Слобожанське» 

проект № 9 – «Освітлення вулиці 30 років Перемоги» 

проект № 11 – «Дитячий майданчик «Мрiя» 

проект № 15 – «Затишний куточок на вулиці Тихій» 

проект № 24 – «Будівництво площадки для стоянки автомобілів для мешканців будинків №7-

10 по вул. 30 років Перемоги» 

проект № 25 – «Озеленення дитячого майданчика» 

проект № 26 – «Алея щастя» 

проект № 28 – «Місто дітей» 

проект № 31 – «Транспорт для жителів села Степове» 

проект № 34 – «Граємо разом» 

проект № 35 – «Сортуємо сміття» 

проект № 36 – «Незалежне освітлення темних куточків». 

За результатом оцінювання для реалізації у 2020 році за кошти бюджету ОТГ 

пропонується 7 проектів, що оцінені позитивно.  

Пропонується відхилити на етапі розгляду та оцінювання 5 проектів з наступних 

причин: 

проект № 24 – «Будівництво площадки для стоянки автомобілів для мешканців 

будинків №7-10 по вул. 30 років Перемоги». 



Даний проект не відповідає нормам ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і 

забудова міських та сільських поселень». Крім того, згідно робочого проекту «Капітальний 

ремонт прибудинкової території будинків 7-10 по вулиці 30 років Перемоги с. Степове»  

передбачена стоянка для автомобілів у відповідності до ДБН 360-92 «Містобудування. 

Планування і забудова міських та сільських поселень», тобто даний проект дублює заходи, 

передбачені Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства 

Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки.  

З врахуванням вищезазначеного, даний проект пропонується відхилити. 

проект № 25 – «Озеленення дитячого майданчика». 

Даний проект не є цілісним, має фрагментарний та незавершений характер, оскільки 

інші проекти певним чином його продовжують та доповнюють (проект №34 «Граємо разом», 

проект № 20 «Алея щастя»). 

За результатом спілкування з авторами всіх 3-х проектів пріоритетним для реалізації за 

кошти бюджету територіальної громади обрано проект № 20 «Алея щастя». З врахуванням 

вищезазначеного, даний проект пропонується відхилити. 

проект № 31 – «Транспорт для жителів села Степове». 

Зазначений проект передбачає закріплення за старостинським округом села Степове 

пасажирський транспорт місткістю від 18 до 22 місць, проте в проекті не зазначена інформація 

про наявність самого транспорту.  

В разі придбання пасажирського транспорту та з врахуванням витрат на його 

обслуговування, бюджет проекту значно перевищить обсяг коштів, передбачений 

Положенням про Бюджет участі (150,0 тис.грн.). З врахуванням вищезазначеного, даний 

проект пропонується відхилити. 

проект № 34 – «Граємо разом». 

Даний проект не є цілісним, має фрагментарний та незавершений характер, оскільки 

проект № 25 «Озеленення дитячого майданчика», та проект № 20 «Алея щастя» певним чином 

його продовжують та доповнюють. 

За результатом спілкування з авторами всіх 3-х проектів пріоритетним для реалізації за 

кошти бюджету територіальної громади обрано проект № 20 «Алея щастя». З врахуванням 

вищезазначеного, даний проект пропонується відхилити. 

проект № 36 – «Незалежне освітлення темних куточків».  

Даний проект дублює заходи, передбачені Програмою реформування і розвитку 

житлово-комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 

2016-2020 роки. Так, по вулиці Будівельників, 1 смт Слобожанське заплановано роботи по 

облаштуванню зовнішнього освітлення частини вулиці, по якій відсутнє освітлення.   

При розробці проектно-кошторисної документації проекту «Капітального ремонту 

прибудинкової території буд. 13 та 17 вулиці 8 Марта смт Слобожанське заплановано роботи 

по облаштуванню зовнішнього освітлення. З врахуванням вищезазначеного, даний проект 

пропонується відхилити. 

 По проекту № 35 «Сортуємо сміття» Вікторія Дерев’янко зазначила, що проект може 

бути допущений до голосування за умови укладання договорів на вивезення сміття з 

мешканцями приватного сектору. 

 

ВИРІШИЛИ:     

 

За результатом аналізу проектів, проведених структурними підрозділами виконавчих 

органів селищної ради та обговорення членами Координаційної ради: 

проект № 1 – «Створення комфортного місця для проведення дозвілля у Будинку культури с. 

Степове «Likezonе» - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

проект № 2 –  «Собачі вбиральні на території смт Слобожанське» - прийнято без зауважень 

та допущено до голосування; 



проект № 3 – «Інтерактивно-мультимедійна мовна лабораторія: «Smart Class» - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування;  

проект № 4 – «Здорова Україна» - майданчик з вуличними тренажерами!» - з врахуванням 

зауважень запропоновано відхилити; 

проект № 5 – «Загадковий світ навчання» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 6 – «Сучасні технології в школу!» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект №7 – «Чистота — запорука здоров’я» - проект може бути допущений до голосування 

за умови передбачення місця для зберігання підлогомийної машини, наявності у персоналу 

закладу допусків та дозвільних документів, передбачених чинним законодавством; 

проект № 8 – «Здорове та різноманітне харчування - запорука гарного навчання» - з 

врахуванням зауважень відхилити; 

проект № 9 – «Освітлення вулиці 30 років Перемоги» - прийнято без зауважень та допущено 

до голосування; 

проект № 10 – «Придбання медичної апаратури для мешканців Слобожанської ОТГ» - з 

врахуванням зауважень запропоновано відхилити; 

проект № 11 – «Дитячий майданчик «Мрiя» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 12 – «Облаштування шкільної оранжереї» - прийнято без зауважень та допущено 

до голосування; 

проект № 13 – «Театральний костюм - важлива складова виховних можливостей художнього 

образу» - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

проект № 14 – «Чисті підлоги - здорові діти» - проект може бути допущений до голосування 

за умови передбачення місця для зберігання підлогомийної машини, наявності у персоналу 

закладу допусків та дозвільних документів, передбачених чинним законодавством; 

проект № 15 – «Затишний куточок на вулиці Тихій» - прийнято без зауважень та допущено 

до голосування; 

проект № 16 – «Сучасний кабінет математики. Впровадження проектної технології в 

навчально-виховному процесі» - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

проект № 17 – «Перші кроки до мультиплікації» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 18 – «Облаштуємо мультстудію меблями» - прийнято без зауважень та допущено 

до голосування; 

проект № 19 – «Виховуємо майбутніх чемпіонів!» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 20 – «Забезпечимо сучасною апаратурою кабінет музичного мистецтва» - прийнято 

без зауважень та допущено до голосування; 



проект № 21 – «Спортивний майданчик для ігор з м’ячом» - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

проект № 22 – «Лего в освітньому просторі школи» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 23 – «Медичне обладнання для Слобожанської амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини» - з врахуванням зауважень запропоновано відхилити; 

проект № 24 – «Будівництво площадки для стоянки автомобілів для мешканців будинків №7-

10 по вул. 30 років Перемоги» - з врахуванням зауважень запропоновано відхилити; 

проект № 25 – «Озеленення дитячого майданчика» - з врахуванням зауважень запропоновано 

відхилити; 

проект № 26 – «Алея щастя» - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

проект № 27 – «Проведення наметового дитячого табору-змагань «БлаБлаБла» - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування; 

проект № 28 – «Місто дітей» - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

проект № 29 – «Інтерактивна бібліотека в сучасній школі» - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

проект № 30 – «Інтерактивне навчання – шлях до успіху» - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

проект № 31 – «Транспорт для жителів села Степове» - з врахуванням зауважень 

запропоновано відхилити; 

проект № 32 – «Новітні смарт-технології для інтенсивного навчання» - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування; 

проект № 33 – «Робототехніка у сучасній школі» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 34 – «Граємо разом» - з врахуванням зауважень запропоновано відхилити; 

проект № 35 – «Сортуємо сміття» - допускається за умови укладання договорів на вивезення 

сміття з мешканцями приватного сектору; 

проект № 36 – «Незалежне освітлення темних куточків» - з врахуванням зауважень 

запропоновано відхилити; 

проект № 37 – «Майданчик настільних ігор» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 38 – «Арт алея на шкільному подвір'ї» - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

проект № 39 – «Сучасний універсальний спортивний майданчик» - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно); 

«проти» - 0 осіб; 



«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила про необхідність затвердження переліку позитивно 

оцінених проектів, що включатиме 30 проектів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мельник Ю.М., який зазначив, що відповідно до вимог п. 7.7 Положення про Бюджет 

участі перелік позитивно оцінених проектів необхідно оприлюднити на офіційному сайті 

селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. В зазначених 

переліках варто зазначити: номер проекту; назву проекту; автора проекту; короткий опис 

проекту; орієнтовну вартість проекту.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік позитивно оцінених проектів Бюджету участі Слобожанської 

селищної територіальної громади (додаток 1) та забезпечити його оприлюднення на 

офіційному сайті селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно ); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність затвердження переліку 

негативно оцінених проектних пропозицій, який включатиме 9 проектів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мельник Ю.М., який зазначив, що відповідно до вимог п. 7.7 Положення про Бюджет 

участі перелік негативно оцінених проектів необхідно оприлюднити на офіційному сайті 

селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. В зазначених 

переліках необхідно  зазначити: номер проекту; назву проекту; автора проекту; короткий опис 

проекту; підставу негативної оцінки.  

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік негативно оцінених проектів Бюджету участі Слобожанської 

селищної територіальної громади (додаток 2) та забезпечити його оприлюднення на 

офіційному сайті селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно ); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 



4. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність забезпечення інформаційної 

кампанії впродовж всього етапу голосування та нагадала, що кожен член громади, якому 

виповнилось 16 років, має можливість проголосувати не більше ніж за 5 проектів, які 

вважатиме корисними та цікавими для нашої громади. Для перемоги в голосуванні кількість 

голосів за проект повинна бути не менше 50. Голосувати можна в електронному вигляді через 

систему BankID (ЕЦП) або в паперовому вигляді шляхом заповнення бланку для голосування 

в одному з пунктів для голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Жорняк Т.В., яка повідомила, що для проведення на належному рівні промо-кампанії 

етапу голосування заплановано виготовлення білборду про необхідність голосування за 

проекти Бюджету участі та розміщення його в центрі смт Слобожанське за адресою:                               

вул. Теплична 31. Крім того, на головній сторінці сайту селищної ради буде розміщено 

швидкоплинну стрічку з повідомленням про терміни етапу голосування, в розділі «Новини» -  

регулярно оновлюватись інформація про хід голосування.  

Для активізації голосування важливо, щоб автори проекту також підключались до 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та самостійно поширювали інформацію 

про власний проект серед друзів, знайомих, родичів, сусідів.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Активізувати авторів проекту на проведення агітаційної роботи щодо поширення 

інформації про свій проект серед друзів, знайомих, родичів, сусідів. Протягом етапу 

голосування забезпечити постійне інформування громадськості про хід голосування на сайті 

селищної ради. 

Для забезпечення безперебійного проведення етапу голосування налагодити 

комунікацію мешканців громади, які мають намір проголосувати за проекти, з модератором 

електронної системи «Громадський проект» в електронному вигляді, у будь-який зручний для 

них час. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно ); 

 «проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

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

голосування в паперовому вигляді, з використанням затверджених бюлетенів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Мельник Ю.М., який запропонував 4 пункти для голосування, а саме: 

1. громадська приймальня Слобожанської селищної ради; 

2. ЦНАП; 

3. КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради; 

4. Будинок культури в с. Степове. 

Пункти для голосування працюватимуть відповідно до режиму роботи установи. 

 



ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити 4 пункти для голосування: 

 
№ 

п/п 

 

Назва установи/закладу Адреса Режим роботи 

1. Центр надання адміністративних 

послуг 

смт Слобожанське,  

вул. Будівельників, 18 

пн., сер., чт.: з 08.00 до 17.00   

вт.: з 08.00 до 20.00 

пт.: з 08.00 до 15.45      

перерва: з 12.00 до 12.45     

сб. – нд.: вихідні 

2. Слобожанська селищна рада смт Слобожанське,  

вул. В. Сухомлинського, 56б,  

громадська приймальня 

пн.–чт.: з 08.00 до 17.00               

пт.: з 08.00 до 15.45 

перерва: з 12.00 до 12.45          

сб. – нд.: вихідні 

3. КЗ «Милосердя» Слобожанської 

селищної ради 

смт Слобожанське,                           

вул. В. Сухомлинського, 36 

пн.–чт.: з 08.00 до 17.00      

пт.: з 08.00 до 15.45      

перерва: з 12.00 до 12.45     

сб. – нд.: вихідні 

4. Будинок культури с. Степове с. Степове, вул. Центральна, 12 пн., сер.: з 08.00 до 19.00           

вт., чт.: з 08.00 до 17.00  

пт.: з 08.00 до 21.00      

перерва: з 12.00 до 12.45     

сб. – нд.: вихідні 

 

Оприлюднити зазначений перелік пунктів для голосування на офіційному сайті 

селищної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

 

 

СЕКРЕТАР          Ю. МЕЛЬНИК 


