
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

28.08.2019 року          № 6 

 

Присутні: 

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

з питань діяльності виконавчих органів селищної ради 

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

ради, голова постійної комісії з питань планування, 

фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

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; 

ВОРОНЮК Є.Ю. - головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

селищної ради 

ШЕРЕМЕТ М.О. - начальник гуманітарного відділу Слобожанської селищної 

ради 

ЖОРНЯК Т.В. - заступник начальника відділу інформаційної діяльності,  

комунікацій з громадськістю та електронного урядування 

виконкому селищної ради  

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

ОЛІЙНИК Т.В. - начальник ЦНАП виконавчого комітету селищної ради 

 

Відсутні: 

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

всіх» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

РИБАЛКО М.П.  - депутат селищної ради, директор КЗ «Степнянський 

сільський будинок культури» Слобожанської селищної 

ради 

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

ОВЧИННИКОВ Р.А. - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконкому селищної ради 

 



Запрошені: 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

інфраструктури та охорони навколишнього природного  

Середовища 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків голосування за проекти, в рамках Бюджету участі 

Слобожанської ОТГ у 2019 році, яке проходило з 01 по 21 серпня 2019 року. 

Про затвердження переліку проектів-переможців згідно рейтингу, визначеного 

електронною системою «Громадський проект», та внесення пропозиції на чергове пленарне 

засідання селищної ради щодо затвердження даного переліку для реалізації проектів у 2020 

році за кошти бюджету територіальної громади. 

2. Розгляд спірних питань. 

3. Заслуховування керівників структурних підрозділів виконавчих органів селищної 

ради про хід виконання Плану заходів з реалізації проектів в рамках Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року за січень-серпень 2019 року.  

 4. Різне. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка ознайомила присутніх з результатами голосування за проекти 

Бюджету участі у 2019 році, яке тривало з 01 серпня по 21 серпня 2019 року. До голосування 

було допущено 30 проектів, у тому числі 3 проекти пройшли до етапу голосування за певних 

умов.  

Всього за проекти проголосували 1 139 мешканців громади (у 4,6 рази більше від 

попереднього року (250 осіб)), які віддали  4 544 голосів (2018 рік – 927), тобто в середньому 

кожен голосуючий віддав свій голос за 4 проекти із 5 можливих. Голосуванням було охоплено 

понад 7,6% від загальної чисельності населення Слобожанської селищної територіальної 

громади (смт Слобожанське та села Степове) (2018 рік – 2%). Необхідну кількість голосів (50 

голосів) набрали всі 30 проектів. 

Голосування у 2019 році здійснювалося шляхом on-line голосування в електронній 

системі «Громадський проект» та безпосереднього голосування у пунктах голосування. 

Голоси за категоріями були розподілені таким чином: «освіта» - 2 423 (53% від 

загальної кількості голосів (4 544)); «благоустрій» - 1 100 (24%); «спорт» - 437 (10%); 

«охорона навколишнього середовища» - 204 (4%); «дороги» - 192 (4%); «культура» -                   

188 (4%). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Мельник Ю.М., який повідомив присутнім, що підрахунок голосів відбувався в 

електронній системі «Громадський проект» в автоматичному режимі з додаванням до 

електронних голосів голоси, подані в паперовому вигляді в пунктах голосування.  

 За підсумками голосування було сформовано рейтинг проектів-переможців Бюджету 

участі, із зазначенням рейтингу (місця), назви та короткого змісту проекту, автора проекту, 

орієнтовної вартості проекту, кількості відданих голосів (за даними системи «Громадський 

проект») та відповідальних виконавців / співвиконавців за реалізацію проектів Бюджету участі 

в 2020 році.  

 Демченко М.В., яка повідомила присутнім, що при затвердженні проектів-переможців 

Бюджету участі – 2019 важливо врахувати вимоги п. 2.2 Положення про Бюджет участі, а саме, 

що загальний обсяг Бюджету участі на наступний бюджетний рік становить не менше                                



1 відсотка затвердженого обсягу власних доходів загального фонду бюджету територіальної 

громади.  

 Згідно п. 9.5 Положення про Бюджет участі рекомендованими до реалізації 

вважатимуться ті проекти, що набрали найбільшу кількість голосів, до вичерпання обсягу 

коштів бюджету участі, виділених на їх реалізацію на наступний рік.  

Таким чином, при затвердженні проектів-переможців слід врахувати, що даний перелік 

сформовано включно до 2 984,5 тис.грн., а отже, в разі затвердження обсягу коштів, 

передбачених на реалізацію проектів Бюджету участі в меншому обсязі, цей перелік підлягає 

перегляду та уточненню відповідно до затвердженого обсягу бюджету участі.   

Микитьон Л.О., яка  повідомила присутнім, що після етапу голосування попереду ще 

один важливий етап – затвердження проектів-переможців на засіданнях виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради, постійних комісіях селищної ради та депутатами на черговій 

пленарному засіданні селищної ради.  

 Людмила Микитьон запропонувала затвердити проекти-переможці в рамках Бюджету 

участі – 2019 року згідно автоматично сформованого системою «Громадський проект» 

рейтингу за кількістю голосів (додається) на загальну суму 2 984,5 тис.грн. та внести 

пропозицію щодо затвердження даного переліку для реалізації проектів у 2020 році за кошти 

бюджету територіальної громади на чергове пленарне засідання селищної ради. 

В разі затвердження обсягу коштів, передбачених на реалізацію проектів Бюджету 

участі в меншому обсязі, перелік проектів-переможців необхідно переглянути та уточнити 

відповідно до затвердженого обсягу бюджету участі.   

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити перелік проектів-переможців згідно рейтингу, визначеного електронною 

системою «Громадський проект» та внести пропозицію щодо затвердження даного переліку 

для реалізації проектів у 2020 році за кошти бюджету територіальної громади на чергове 

пленарне засідання селищної ради. 

Відділу з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної ради 

підготувати проект рішень про затвердження проектів-переможців в рамках Бюджету участі 

для обговорення на засіданні виконкомі селищної ради, постійних депутатських комісіях 

селищної ради та пленарному засіданні селищної ради.   

При внесенні пропозицій про затвердженні проектів-переможців Бюджету участі – 

2019 врахувати вимоги п. 2.2 Положення про Бюджет участі, а саме, що загальний обсяг 

Бюджету участі на наступний бюджетний рік становить не менше 1 відсотка затвердженого 

обсягу власних доходів загального фонду бюджету територіальної громади.  

В разі затвердження проектів на сесії селищної ради, розглянути питання про 

нагородження спеціальними відзнаками авторів проектів-переможців та запросити їх на 

офіційне нагородження, яке орієнтовно відбудеться до Дня місцевого самоврядування.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (9 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність розгляду спірних та 

проблемних  питань, які були виявлені в рамках проведення Бюджету участі – 2019 року в 

цілому, зокрема, під час проведення голосування. 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка зауважила, що Бюджет участі 2019 року суттєво відрізняється від  

попереднього року, зокрема, тим, що кількість голосуючих мешканців зросла у 4,6 рази і 

становить 1 139 осіб.  

Це пов’язано з наступними чинниками:  

по-перше, збільшення кількості поданих проектів у 2019 році порівняно з 2018 роком 

у 2,8 рази (з 14 до 39 проектів);  

по-друге, налагодження комунікації авторів проектів з мешканцями громади в частині 

проведення широкомасштабної інформаційно-роз’яснювальної роботи, пов’язаної з 

популяризацією Бюджету участі та своїх проектів, насамперед, серед родичів, сусідів, друзів, 

знайомих, батьків та родичів учнів шкіл.  

Так, за сформованим рейтингом 4 перші місця посіли проекти, автори яких є 

мешканцями ж/м «Золоті ключі», 3 послідуючих – проекти мешканців села Степове, ще 2 

проекти - авторів смт Слобожанське, і завершує місце в першій десятці проект, автором якого 

є мешканець села Степове.  

Проте слід зазначити, що голоси за категоріями були розподілені таким чином: 

 «освіта»           - 2 423 (53% від загальної кількості голосів (4 544)); 

 «благоустрій» - 1 100 (24%); 

 «спорт»            - 437 (10%); 

 «охорона навколишнього середовища» - 204 (4%); 

 «дороги»          - 192 (4); 

 «культура»     - 188 (4%). 

Така ситуація пов’язана з тим, що впродовж двох років впровадження Бюджету участі 

Слобожанської ОТГ майже половина з поданих проектів - за категорією «освіта» (довідково: 

2018 рік – 6 проектів (43% від загальної кількості поданих проектів (14 проектів)), 2019 рік – 

17 проектів (44% від загальної кількості поданих проектів (39 проектів)).  

Тобто, по категорії «освіта» щорічно спостерігається кількісна перевага над проектами 

інших категорій, а відповідно, і кількості голосів, оскільки авторами проектів, якими є  

педагогічний колектив шкіл, до голосування залучаються батьки та родичі учнів, а це значний 

контингент голосуючих.  

Мельник Ю.М., який запропонував для розгляду письмове звернення Половець В.І. 

щодо включення до переліку проектів-переможців проектів № 7 «Чистота – запорука 

здоров’я» (автор Микита Сірідюк, 104 голоси) та № 14 «Чисті підлоги – здорові діти» (автор 

Іванна Міщенко, 100 голосів), оскільки під час голосування Сірідюк Микита перебував у 

таборі відпочинку (тато - учасник АТО) та зібрав лише 104 голоси.   

Валентина Половець запропонувала «проводити голосування не під час 

відпусток  вчителів та канікул в учнів. Ми всі дбаємо про сучасну українську школу, тому наші 

проекти заради  покращення знань в учнів  та їх комфорту. Більшість людей селища байдужа 

до всього. Треба умовляти, щоб проголосували. Самі цього робить не будуть». 

Юрій Мельник також повідомив присутнім, що під час голосування були непоодинокі 

випадки, коли голосуючі використовували інші варіанти для підвищення рейтингу проектів, 

що не передбачені Положенням про Бюджет участі. Зокрема, голосування здійснювалося за                 

6 і більше проектів, в результаті чого протягом всього етапу голосування електронною 

системою «Громадський проект» було видалено 202 голоси, які перевищили 5 можливих 

голосів. 

Також, були спроби голосування одночасно в електронному та паперовому вигляді, та 

в різних пунктах голосування. Всі ці спроби автоматично блокувались системою 

«Громадський проект», після чого модератор повідомляв голосуючим засобами електронного 

та телефонного зв’язку про виявлені та усунені порушення порядку голосування. 

 При голосуванні в електронному вигляді через BankID були масові нарікання 

голосуючих на роботу системи «Громадський проект» в частині присвоєння мешканцю 

громади (місце реєстрації - смт Слобожанське) статусу «нерезидент». За результатом 



проведеного аналізу таких звернень було встановлено, що така ситуація пов’язана з тим, що 

клієнти банку своєчасно не звернулися до установи банку для ідентифікації, пов’язаної зі 

зміною місця реєстрації. Зазначена проблема вирішувалася під час голосування шляхом 

термінової ідентифікації місця реєстрації в установах банків голосуючим або заміни 

електронного голосування на паперове безпосередньо в пункті голосування. 

Кононова Т.О., яка зауважила, що змінити порядок визначення проектів-переможців 

згідно звернення Половець В.І., в інтересах авторів проектів № 7 та № 14, не можливо. Всі 

проекти, які за рейтингом не ввійшли до категорії потенційних переможців, на затвердження 

сесією селищної ради не будуть виноситися, без будь-яких виключень.  

Крім того, Тетяна Олексіївна погодилася з тим, що до діючого Положення про Бюджет 

участі можуть бути внесені зміни. Насамперед, це стосується закріплення граничної кількості 

проектів за кожним з визначених Положенням категорій (тематикою) для максимального 

врахування інтересів широкого кола мешканців громади за різними напрямками.  

 

ВИРІШИЛИ: 

           Систематизувати всі зауваження, які виникли на всіх етапах реалізації Бюджету участі 

у 2019 році, та врахувати пропозиції шляхом внесення змін до Положення про Бюджет участі. 

Для цього можливо необхідно розглянути питання проведення опитування у соціальній 

мережі Facebook. 

За результатом опитування варто проаналізувати всі отримані пропозиції від мешканців 

громади та членів Координаційної ради з впровадження Бюджету, внести відповідні зміни та 

доповнення до Положення про Бюджет участі Слобожанської ОТГ та винести їх на 

обговорення чергового засідання Координаційної ради та пленарного засідання селищної 

ради. 
 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (9 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила про необхідність заслуховування керівників структурних 

підрозділів виконавчих органів селищної ради про хід виконання Плану заходів з реалізації 

проектів в рамках Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року 

за січень-серпень 2019 року.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шеремет М.О., який ознайомив присутніх про хід реалізації проектів за категорією 

«освіта». Зокрема, у серпні завершено реалізацію ще одного проекту «Полив зелених куточків 

школи». Це вже третій реалізований проект у 2019 році, відповідальним за реалізацію яких є 

гуманітарний відділ селищної ради.  

Після завершення саме цього проекту планується розпочати реалізацію решти проектів 

на шкільному подвір’ї Слобожанського НВК №1, зокрема, з облаштування квітників, та 

орієнтовно завершити їх реалізацію у жовтні поточного року.  

Дерев’янко В.М., яка повідомила, що на стадії реалізації перебувають 2 проекти з 

облаштування дитячих майданчиків по вул. 30 років Перемоги в селі Степове та проект 

«Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. В. Сухомлинсь-

кого, 52». 

 

https://www.facebook.com/GBKMSK/
https://www.facebook.com/GBKMSK/


ВИРІШИЛИ: 

Забезпечити виконання заходів, передбачених Планом заходів з реалізації проектів в 

рамках Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року, з 

дотриманням встановлених термінів та обов’язковою фотофіксацією етапів реалізації проектів 

за участю авторів проектів. 

Відповідно до п. 10.3 Положення про Бюджет участі за результатом реалізації проектів 

у вересні поточного року керівникам відповідальних структурних підрозділів необхідно 

підготувати щоквартальний Звіт про стан реалізації проектів Бюджету участі – 2018 року та 

бути готовими доповісти на черговому засіданні Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі.  

 Термін – до 10 жовтня 2019 року.  

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

 

СЕКРЕТАР          Л. МИКИТЬОН 

 

 

 

 


