
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

04.12.2019 року          № 8 

 

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 

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  

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» 

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

розвитку та інвестицій 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 

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

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

з громадськістю та електронного урядування виконкому 

селищної ради 



Запрошені: 

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

житлово-комунального господарства, благоустрою, 

інфраструктури та охорони навколишнього природного 

середовища виконкому селищної ради 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Презентація реалізованих у 2019 році проектів в рамках Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади 2018 року.  

 2. Опрацювання результатів інтернет-опитування щодо внесення змін до Положення 

про Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади. 

 3. Затвердження переліку змін до Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади та  включення даного питання до черги 

денної пленарного засідання селищної ради. 

 4. Обговорення питання щодо запровадження рубрики «Проекти Бюджету участі – від 

А до Я».   

    5. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала присутнім переглянути презентацію реалізованих у 

2019 році проектів в рамках Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади 

2018 року.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Мельник Ю.М., який представив фотозвіт реалізованих проектів в рамках Бюджету 

участі – 2018 року. Крім того, зазначив, що на даний час з 12 проектів у 2019 році вдалося 

завершити 8 проектів, у тому числі:  

 5 проектів по облаштуванню квітників на території Слобожанського НВК № 1;  

 3 проекти: «Літній кінотеатр в Слобожанському», «Телевізійна студія», «Розділи 

сміття, щоб покращити життя».     

Залишилися не реалізованими 4 проекти, з них:  

 2 проекти на стадії завершення (облаштування дитячих майданчиків на території вул. 

30 років Перемоги с. Степове),  

 2 проекти, які не планується завершувати за погодженням з авторами проектів 

(«Встановлення біотуалетів на території Слобожанської ОТГ», «Естетичне облаштування 

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

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

покращити життя» було використано майже всі передбачені проектом кошти. Разом з тим, 

Валентина Половець зазначила, що на даний час на території смт Слобожанське не розміщено 

ще 4 банера «Слобожанське сортує», які були передбачені та виготовлені за проектом.  

Дерев’янко В.М., яка повідомила, що 2 проекти: «Будівництво спортивно-дитячого 

майданчика» та «Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги с. Степове» на завершальній 

стадії. На початку грудня планується завершити монтажні роботи по встановленню 

обладнання для дитячого ігрового майданчика.  

За погодженням з автором проекту «Естетичне облаштування водонапірної башти в смт 

Слобожанське по вул. В. Сухомлинського 52» (автор – Ігор Атісков) проект не буде 

реалізовано, у зв’язку з додатковими витратами, які виникли в ході його реалізації (монтаж 

вхідний дверей для проведення технічного огляду водонапірної башти, послуги експерта для 

отримання висновку щодо її актуального стану тощо). 



За погодженням з автором проекту «Встановлення біотуалетів на території 

Слобожанської ОТГ» (автор – Мирослава Рибалко) проект не буде реалізовано, у зв’язку з тим, 

що проектом «Капітальний ремонт вул. 8 Марта» передбачено встановлення стаціонарних 

громадських вбиралень, з урахуванням встановлених норм ДБН та облаштуванням їх 

додатковими пристосуваннями для маломобільних груп населення.  

 

ВИРІШИЛИ: 

У грудні 2019 року забезпечити виконання заходів, передбачених Планом заходів з 

реалізації проектів в рамках Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади 

2018 року, з обов’язковою фотофіксацією етапів реалізації проектів та участі авторів проектів. 

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

керівникам відповідальних структурних підрозділів необхідно підготувати річний 

(заключний) Звіт про стан реалізації проектів Бюджету участі – 2018 року відповідно до 

додатку 5 та надати аналітичну інформацію щодо впровадження Бюджету участі 2018 року та 

реалізації проектів-переможців у 2019 році.  

Термін - до 20 січня 2020 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала заслухати результати інтернет-опитування щодо 

внесення змін до Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади, розроблене працівниками відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради, проведене за посиланням на 

google-форму (додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Мельник Ю.М., який повідомив результати анкетування, зокрема: 

1. «Чи існує потреба у зміні правил Бюджету участі»  

так – 89,5% 

ні – 10,5%  

2. «У якому місяці слід розпочинати прийом проектів» 

березень - 78,9% 

інше – 21,1% 

3. «Подання проектів повинно тривати»  

30 днів – 55,3% 

45 днів – 13,2% 

60 днів - 7,8% 

21 день – 23,7%   

4. «Голосування за проекти повинно тривати»  

30 днів – 43% 

60 днів – 2% 

14 днів – 19% 

21 днів – 31% 

7 днів – 5% 

5. «Скільки повинно бути напрямків проектів» 



4 напрямки (1 – інфраструктура; 2 – освіта, 3 – культура і спорт; 4 – соціальний захист) – 42,1%; 

5 напрямків (1 – інфраструктура; 2 – освіта, 3 – культура і спорт; 4 – соціальний захист; 5 – ІТ, 

безпека та громадський порядок) – 44,7%; 

інше -  13,2%. 

6. «Чи потрібно передбачити частку фінансування кожного з напрямків проекту» 

так – 52,6% 

ні – 21,1% 

інше – 26,3% 

Микитьон Л.О., яка повідомила, що відповідно до 6-го питання переважна більшість 

респондентів (52,6%) зазначила про необхідність визначення частки фінансування кожного з 

напрямків проекту.  

Мельник Ю.М. запропонував підтримати І варіант розподілу фінансування проектів:  

інфраструктура  - 40%  

освіта                  - 30%  

культура і спорт - 10% 

соціальний захист - 10%  

ІТ, безпека та громадський порядок - 10% 

Воронюк Є.Ю. запропонувала ІІ варіант розподілу фінансування проектів:  

інфраструктура    - 40%  

освіта                     - 25%  

культура і спорт    - 15% 

соціальний захист  - 10%  

ІТ, безпека та громадський порядок - 10%. 

Вусик С.М., яка запропонувала проголосувати за кожний із запропонованих  варіантів 

окремо.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

І варіант     ІІ варіант 

«за» - 7 осіб;     «за» - 3 особи; 

«проти» - 3 особи;    «проти» - 7 осіб; 

«утримались» - 0 осіб.   «утримались» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

За результатом проведеного аналізу анкетування мешканців громади та пропозицій 

членів Координаційної ради врахувати запропоновані зміни та внести їх до Положення про 

Бюджет участі.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала внести обговорені зміни до Положення про Бюджет 

участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади та включити  

дане питання до черги денної пленарного засідання селищної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 



 Микитьон Л.О., яка зазначила, що відповідно до наданих пропозицій термін подачі 

проектів планується перенести з квітня на березень, у зв’язку з чим пропозиції щодо внесення 

змін до Положення про Бюджет участі Слобожанської селищної територіальної громади слід 

надати до черги денної пленарного засідання селищної ради (січень-лютий 2020 року). 

ВИРІШИЛИ: 

Внести зміни до Положення про Бюджет участі Слобожанської селищної територіаль-

ної громади, затвердженого рішенням селищної ради від 28.09.2017 № 960-23/VII та включити 

дане питання до черги денної першого пленарного засідання селищної ради 2020 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка запропонувала обговорити питання щодо запровадження рубрики 

«Проекти Бюджету участі – від А до Я».   

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка запропонувала запровадити рубрику «Проекти Бюджету участі – 

від А до Я» на сайті селищної ради, в якій на постійній основі висвітлювати хід впровадження 

проектів Бюджету участі, за безпосередньої участі авторів проектів (коментарі,  реклама 

власної ідеї, обмін досвідом та результатами реалізації проекту  тощо) та створити «Школу 

проектного менеджменту», щоб націлити потенційних авторів на створення соціально 

важливих проектів. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Запровадити рубрику «Проекти Бюджету участі – від А до Я» для висвітлювання 

реалізованих проектів Бюджету участі та створити «Школу проектного менеджменту» для 

навчання потенційних авторів створенню проектів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

СЕКРЕТАР          Л. МИКИТЬОН 


