
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

09.10.2019 року          № 7 

 

Присутні: 

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 відділу юридичної та договірної 

роботи 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 

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

«Смарт» Слобожанської селищної ради 

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

ОВЧИННИКОВ Р.А. - начальник відділу інформаційної діяльності,  комунікацій 

з громадськістю та електронного урядування виконкому 

селищної ради 

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

розвитку та інвестицій виконкому селищної ради 

 

Відсутні: 

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

всіх» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

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 



Запрошені: 

МАЗУР О.М. - заступник начальника відділу з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, 

благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього 

природного середовища виконкому селищної ради 

 

КРЮЧКОВА В.В. - директор КП "КК "ГОСПОДАР" Слобожанської 

селищної ради" 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Тимчасове обрання голови та секретаря Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади.  

2. Заслуховування керівників виконавчих органів селищної ради про хід виконання за 

9 місяців п.р. Плану заходів з реалізації проектів у 2019 році в рамках Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року.  

Затвердження Звітів про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі – 

2018 року за січень - вересень 2019 року (станом на 01.10.2019 року) 

4. Різне. 

 
1. СЛУХАЛИ: 

Микитьон Л.О., яка запропонувала присутнім тимчасово обрати голову та секретаря 

Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет), у зв’язку з 

відсутністю на засіданні голови Координаційної ради – Світлани Вусик та заступника голови 

Координаційної ради – Тетяни Кононової. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Воронюк Є.Ю., яка запропонувала присутнім тимчасово на це засідання обрати 

головою Координаційної ради Людмилу Микитьон. 

 Демченко М.В., яка внесла пропозицію обрати секретарем Координаційної ради Юрія 

Мельника.  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Тимчасово затвердити головою Координаційної ради із впровадження Бюджету участі 

Людмилу Микитьон, секретарем – Юрія Мельника. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (11 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Микитьон Л.О., яка ознайомила присутніх з подією, яка відбулася наприкінці вересня 

2019 року та тісно пов’язана з впровадженням Бюджету участі в нашій громаді.  

Так, на Фестивалі об’єднаних громад Дніпропетровської області - партнерів програми 

USAID DOBRE, який відбувся 28 вересня 2019 року в Царичанській ОТГ були представлені 

кращі практики залучення громадян до прийняття рішень, активізації молоді, спільних 



ініціатив влади та громадськості відбувся. За підсумками конкурсу «Голос громади» 

Слобожанська ОТГ отримала відзнаку у номінації «Найбільша кількість проектів поданих до 

Бюджету участі». 

В свою чергу, Софіївська ОТГ отримала відзнаку в номінації «Найкраща інформаційна 

кампанія щодо Бюджету участі». Тобто, слід скористатись кращим досвідом сусідніх громад 

щодо проведення більш ефективної агітаційній компанії з подання проектів та голосування за 

проекти, зокрема шляхом створення авторами проектів коротких промо-роликів на підтримку 

власних проектів. 

Проте, як зазначила Людмила Микитьон, головним критерієм ефективності 

впровадження Бюджету участі є саме кількість та відсоток реалізованих проектів.  

Саме тому одним з питань черги денної є питання заслуховування керівників 

структурних підрозділів, відповідальних за реалізацію проектів в рамках Бюджету участі – 

2018 за 9 місяців поточного року.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Половець В.І., яка повідомила, що в ході реалізації проекту «Розділи сміття щоб 

покращити життя» було використано майже всі передбачені проектом кошти. Проект був 

реалізований спільно з шкільним еко-товариством, а саме 20-21 вересня 2019 року проведено  

еко-день, розклеєно рекламні стікери на баки для сортування, розроблено та встановлено 

банери в 2-х школах та 1 дитячому садку селища Слобожанське.  

Під час еко дня мешканці громади охоче підтримували всі заходи з впровадження 

роздільного збору сміття в нашій громаді. 

Микитьон Л.О., яка запропонувала проводити такі заходи не одноразово, а на 

постійній основі. Звернути увагу, що для більшого залучення мешканців селища слід 

проводити такі заходи у вихідні та святкові дні. 

Крючкова В.В., яка повідомила, що затримка в реалізації двох проектів в селі Степове:   

«Будівництво спортивно-дитячого майданчика» та «Затишний двір по вулиці 30 років 

Перемоги с. Степове» пов’язана з тим, що автори цих проектів не передбачили монтаж 

обладнання. Без сертифікованого монтажу жодна організація не зможе взяти на баланс та 

обслуговування дане обладнання та нести відповідальність за безпеку життя дітей.  

Як зазначила Вікторія Крючкова, вже в жовтні поточного року реалізацію проекту 

планується завершити. Так, на даний час вже зареєстровані договори з підрядною організація, 

яка зобов’язується реалізувати проект, зокрема виконати монтаж обладнання.  

Мазур О.М., який повідомив, що по проекту «Естетичне облаштування водонапірної 

башти в смт Слобожанське по вул. В. Сухомлинського 52» на пленарному засіданні 42 сесії  

селищної ради планується передбачити кошти на монтаж вхідний дверей для проведення 

технічного огляду водонапірної башти. 

Микитьон Л.О., яка зауважила, що реалізацію проекту потрібно було розпочати не в 

кінця літа, а з початку року, і реалізація проекту повинна бути завершена до кінця поточного 

року.  

Запропоновано відповідальному підрозділу надати дорожню карту щодо реалізації 

даного проекту. 

Мазур О.М., який повідомив, що в жовтні цього року будуть встановлені двері для 

проведення технічного огляду стану башти, в листопаді планується провести технічний огляд 

башти для отримання висновку щодо її актуального стану.  

Половець В.І., яка повідомила, що башта в її сучасному стані виглядає неестетично і, 

на її думку, варто реалізувати цей проект. 

Мазур О.М., який повідомив, що для реалізації проекту «Встановлення біотуалетів на 

території Слобожанської ОТГ» їх підрозділу було доручено пошук альтернативних варіантів 

розміщення стаціонарних громадських вбиралень, з урахуванням встановлених норм ДБН та 

можливостями скористатися ними маломобільною групою населення.  



Олег Мазур вважає доречним реалізацію альтернативної версії проекту, який буде 

більш комфортним для мешканців громади. 

Рибалко М.П., яка зазначила, що запропонові проектом біотуалети потребують 

подальшого обслуговування, вони є мобільними, а тому є загроза, що їх можливо вкрасти, 

перевернути або здійснити інші злочинні та вандальні дії. 

Микитьон Л.О., яка повідомила, що згідно проекту можна розглянути можливість 

реалізувати проект частково, лише для села Степове та вважає, що цілком відмовлятися від 

реалізації проекту не можна, у зв’язку з тим, що пройдено декілька етапів, на яких даний 

проект отримав підтримку мешканців села і ми не маємо цей проект відхилити. 

Мазур О.М., який повідомив, що на теперішній час на балансі комунальних 

підприємств громади відсутнє необхідне обладнання для обслуговування біотуалетів, а 

запропонований автором проекту фекальний насос не є ефективним.  

Рибалко М.П., яка зауважила, що якщо комунальні підприємства громади не в змозі 

обслуговувати біотуалети, то вона, як автор проекту, робить висновки про те, що в такому 

випадку проект взагалі не потрібно реалізовувати.  

На  додачу Мирослава Рибалко зазначила, що на відміну від європейських міст, в яких  

працюють як стаціонарні туалети так і біотуалети, місцеві комунальні підприємства в змозі 

обслуговувати біотуалети, а наша громада - чомусь ні. 

Микитьон Л.О., яка запропонувала кожному члени Координаційної ради висловити 

свою думку щодо необхідності продовження реалізації проекту по встановленню біотуалетів. 

Половець В.І., яка вважає що на території громади не потрібні біотуалети, а потрібно 

встановити стаціонарні туалети, краще один стаціонарний, ніж 6 біотуалетів. 

Бут Л.Ф., Олійник Т.В., Жорняк Т.В, Шеремет М.О., Воронюк Є.Ю.,                           

Демченко М.В. підтримали ініціативу Валентини Половець. 

Овчинников Р.А., який повідомив, що питання необхідності туалетів не є логічним, 

оскільки туалети потрібні завжди. В свою чергу, для функціонування стаціонарного туалету 

потрібні відповідні комунікації, дозвільні документи. Тому, він вважає, що для мешканців 

буде комфортніше відвідувати стаціонарний туалет, але він усвідомлює всі складнощі, 

пов’язані із обранням місця та встановленням такого туалету. 

Мельник Ю.М., який нагадав членам Координаційної ради, що рік тому саме вони 

рекомендували депутатському корпусу прийняти цей проект, наразі існує варіант відхилити 

цей проект, що може в подальшому мати негативні відгуки від авторів проектів та їх 

прихильників.  

Встановлення стаціонарних туалетів у селі Степове не можливе, у зв’язку з відсутністю 

мережі каналізації, проте встановлення біотуалетів з вакуумом повертає нас до питання його 

обслуговування.  

Рибалко М.П., яка запропонувала членам Координаційної ради зняти свій проект з 

реалізації, у зв’язку з неможливістю обслуговування біотуалетів. 

Шеремет М.О., який повідомив, що проекти на території Слобожанського НВК № 1 

«А з нашого вікна…», «Зелені куточки школи», «Квітни, рідна школо», «Квітуча Україна, 

щастя для дитини!» будуть реалізовані після реалізації проекту «Полив зелених куточків 

школи», який завершено у вересні п.р. Відповідно до проекту «Полив зелених куточків 

школи» на шкільній території було обладнано свердловину та систему поливу квітників.  

Для завершення проектів з облаштування квітників залишилось висадити квіти та 

дерева. Завершення проекту планується в кінці жовтня поточного року. 

Микитьон Л.О., яка повідомила що однією з вимог є фіксування на фото реалізацію 

проекту. 

Половець В.І., яка повідомила що з наступної неділі будуть садити дерева та квіти та 

запевнила що реалізація даних проектів є позачерговими для школи. 

 

 

 



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 листопаді 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.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (11 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Микитьон Л.О., яка повідомила, що з метою напрацювання оптимальних змін, які б 

максимально враховували пропозиції широкого кола осіб заплановано проведення вивчення 

громадської думки.  

Відділом з питань економічного розвитку та інвестицій буде розроблено анкету 

(опитування) щодо внесення змін до Положення про Бюджет у часті. Анкетування планується 

здійснити у соціальній мережі Facebook, у розділі «Бюджет / Бюджет участі» сайту селищної 

ради за посиланням на гугл-форму. 

В свою чергу, всі члени Координаційної ради можуть внести пропозиції щодо внесення 

змін до проекту анкети та до Положення про Бюджет участі. 

Після проведення опитування результати будуть узагальнені та винесені на розгляд 

Координаційної ради з впровадження Бюджету участі для внесення змін до Положення про 

Бюджет участі. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Половець В.І., яка запропонувала внести зміни до терміну голосування (весінній або 

осінній період) та здійснювати розподіл проектів по населених пунктах та житлових районів з 

врахуванням частки їх населення.  

Демченко М.В., яка запропонувала внести доповнення щодо пропорційного розподілу 

коштів на кожний з напрямків проектів, наприклад, освіта – 20%, благоустрій – 20% тощо. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Врахувати пропозиції до проекту анкети (опитування) та запустити . За результатом 

анкетування здійснити аналіз наданих мешканцями пропозицій та винести їх на розгляд  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/GBKMSK/
https://www.facebook.com/GBKMSK/
https://forms.gle/s3MNqNnF7x4HnXyt5


засідання Координаційної ради, на якому будуть представлені усі отримані від мешканців  

пропозиції до внесення змін до Положення про Бюджет участі.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (11 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          Л. МИКИТЬОН

  

 

 

СЕКРЕТАР          Ю. МЕЛЬНИК 


