
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

29.01.2021 року          № 1 

Присутні: 

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

з питань діяльності виконавчих органів селищної ради 

МИКИТЬОН Л.О. - заступник голови Координаційної ради, начальник відділу 

з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому 

селищної ради 

МЕЛЬНИК Ю.М. - секретар Координаційної ради, заступник начальника 

відділу з питань економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, 

депутат селищної ради 

РИБАЛКО М.П.  - депутат селищної ради, директор КЗ МЦ Смарт 

Слобожанської селищної ради 

ДЕМЧЕНКО М.В.  - начальник фінансового відділу Слобожанської селищної 

ради 

ШЕРСТЮК І.О.  - головний спеціаліст відділу юридичної та договірної 

роботи виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради 

ЖОРНЯК Т.В. - головний спеціаліст відділу культури, молоді, спорту та 

інформаційної політики виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

ПОЛОВЕЦЬ В.І. - громадська активістка смт Слобожанське 

МАСЛО Р.В. - фахівець КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської 

селищної ради, член ГО «Агенція місцевого розвитку – 17» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - громадський активіст смт Слобожанське 

БОЛБАС Н.І. - депутат селищної ради 

ШАБЛИКО І.П. - громадський активіст сіл Олександрівка та Василівка 

СОКОЛОВА А.В. - громадська активістка ж/м «Золоті ключі»  

ЛЕОНОВА Г.С. - громадська активістка смт Слобожанське 

КОСЕНКО І.М. - громадська активістка с. Балівка 

ЛОМАКІН Д.В. - член Молодіжної ради Слобожанської селищної ради 

Відсутні: 

БУРЯК І.М. - в.о. старости с. Партизанське 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання голови, заступника голови та секретаря Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади.   

2. Про внесення змін до рішення селищної ради від 28.09.2017 № 960-23/VII «Про 

затвердження Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної 

територіальної громади». 

3. Про затвердження Звіту про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади за 2020 рік. 

4. Про затвердження категорій проектів та частки їх фінансування.  

5. Про визначення та затвердження строків проведення Бюджету участі Слобожанської 

селищної територіальної громади у 2021 році. 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. привітала членів Координаційної ради та представила оновлений склад 

ради. Окрему увагу зосереджено на досвіді, набутому членами ради попереднього складу, які 

при цьому ввійшли і до нового складу ради, за три роки впровадження Бюджету участі. 

Світлана Миколаївна запропонувала новим членам ради представитись самостійно та коротко 

повідомити про особисту мотивацію бути членом Координаційної ради.    

Перше питання оновленої Координаційної ради - обрання голови, заступника голови та 

секретаря Координаційної ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. запропонувала обрати головою Координаційної ради Вусик Світлану 

Миколаївну. 

Болбас Н.І. запропонувала обрати заступником голови ради Микитьон Людмилу 

Олександрівну. 

Вусик С.М. запропонувала обрати заступника голови Координаційної ради з 

представників громадськості. 

Санжаровський Г.М. запропонував обговорити останню пропозицію, поскільки 

представники виконавчого комітету мають більше повноважень щодо здійснення 

організаційних заходів, ніж представники громадськості. 

Шаблико І.П. підтримав пропозицію Санжаровського Г.М. 

Рибалко М.П. запропонувала обрати заступником голови Координаційної ради 

Мельника Юрія Миколайовича. 

Мельник Ю.М. запропонував підтримати пропозицію Болбас Н.І. про обрання 

заступником голови Координаційної ради Микитьон Л.О. 

Масло Р.В. запропонував обрати секретарем Координаційної ради Мельника Юрія 

Миколайовича. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати головою Координаційної ради Вусик С.М., заступником голови – Микитьон Л., 

секретарем – Мельника Ю.М. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (16 осіб); 



«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила про необхідність внесення змін до Положення про Бюджет 

участі Слобожанської ТГ, у зв’язку з приєднанням до громади ще 4-х населених пунктів,  

врахуванням в Положенні кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду впровадження 

Бюджету участі, перегляду термінів проведення Бюджету участі у 2021 році та категорій 

проектів.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. ознайомила присутніх з результатами інтернет-опитування жителів 

громади, яке  проводилось у січні 2021 року та змінами, запропонованими відповідальним 

відділом (відділ з питань економічного розвитку та інвестицій). Всі запропоновані зміни  

узагальнені та представлені у вигляді порівняльної таблиці для обговорення (додається).  

Вусик С.М запропонувала надіслати всім членам Координаційної ради матеріали щодо 

внесення змін до Положення про Бюджет участі для опрацювання та надання пропозицій і 

зауважень.  

Питання про обговорення та затвердження змін до Положення про Бюджет участі 

включити до порядку денного ІІ засідання Координаційної ради, що заплановано у І декаді 

лютого поточного року. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Питання про обговорення та затвердження змін до Положення про Бюджет участі 

включити до порядку денного ІІ засідання Координаційної ради, що відбудеться в першій 

декаді лютого п.р.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (16 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила про необхідність заслухати та затвердити підсумковий звіт про 

стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської ТГ у 2020 році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. повідомила, що підсумковий Звіт про стан реалізації проектів 

Бюджету участі у 2020 році сформовано на підставі узагальнення звітів наданих 

відповідальними виконавцями. Звіт представлено в табличній  формі та у вигляді аналітичної 

довідки (додаються).  

У 2020 році за кошти Бюджету участі реалізовано 22 проекти із 24 проектів, допущених 

до реалізації у 2021 році. Загальний обсяг видатків, передбачених місцевим бюджетом на 

реалізацію 24-х проектів склав 3 269,8 тис. грн., фактичні видатки на реалізацію 22-х проектів 

склали 2539,9 тис.грн., або 77,7% від запланованого обсягу видатків (економія –  

729,9 тис.грн.), у тому числі за категоріями проектів: 

▪ «Освіта» - 14 проектів на загальну суму 1 688,4 тис. грн (63,7% від загальної кількості 

реалізованих проектів;  

▪ «Культура» - 1 проект на суму 72,7 тис. грн (4,5%);  



▪ «Благоустрій» - 5 проектів на суму 541,0 тис. грн (22,8%);  

▪ «Спорт» - 1 проект на суму 140,4 тис. грн (4,5%);  

▪ «Охорона навколишнього середовища» - 1 проект на суму 97,4 тис. грн (4,5%). 

Найбільша кількість профінансованих проектів стосувались сфери освіти та благоуст-

рою (63,7% та 22,8% відповідно), решта проектів передбачали вирішення питань організації 

дозвілля дітей та молоді, санітарно-екологічного стану громади тощо.  

За населеними пунктами проекти Бюджету участі реалізовано таким чином:  

смт Слобожанське: 15 проектів на суму 1 775,7 тис.грн., у тому числі:  

14 – категорія «Освіта» (проекти з покращення навчального процесу в школах громади); 1 – 

«Благоустрій» (проект із встановлення собачих вбиралень);                

село Степове: 5 проектів на загальну суму 530,6 тис.грн., у тому числі:  

3 – категорія «Благоустрій» (облаштування 2-х дитячих майданчиків, освітлення вулиці  

30 років Перемоги), 1 – «Культура» (створення Likezone в будинку культури), 1 -  «Спорт» 

(проведення наметового табору).  

ж/р «Золоті ключі» смт Слобожанське: 2 проекти на загальну суму 246,0 тис.грн., у 

тому числі: 1 – категорія «Охорона навколишнього середовища» (проект з влаштування 

сортувальної станції для роздільного збору сміття); 1 – «Благоустрій» (облаштування 

існуючого дитячого майданчика гумовим покриттям).  

У зв’язку з самостійною відмовою авторів від реалізації проектів не реалізовано  

2 проекти: 1 – «Спорт» (облаштування спортивного майданчика для ігор з м’ячем);  

1 – «Дороги» (алея на ж/р «Золоті ключі»).  

Вусик С.М. додала, що після завершення реалізації проектів в кожному населеному 

пункті громади, в урочистій обстановці селищний голова Івана Камінського нагороджував 

авторів проектів дипломами та цінними подарунками. На церемонії нагородження  

демонструвалися відеоролики, створені комунальними закладами громади. Відеопродукція 

спрямована на популяризації Бюджету участі, обмін досвідом авторів проектів, починаючи  

від ідеї та завершуючи демонстрацією результатів реалізації проектів. 

Мельник Ю.М. запропонував присутнім переглянути відеоролики про реалізацію 

проектів у 2020 році під рубрикою: «Проекти Бюджету участі - від А до Я»: частина І. 

«Степове»; частина ІІ. «Слобожанське», частина ІІІ. «Освіта». 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити підсумковий Звіт про стан реалізації проектів Бюджету участі 

Слобожанської ТГ за 2020 рік.  

Відповідальному відділу оприлюднити підсумковий звіт за 2020 рік у розділі 

«Аналітика» електронної системи «Громадський проект» та на порталі Єдиний державний 

веб-портал відкритих даних (data.gov.ua).   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (16 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила про необхідність затвердження категорій проектів та частки їх 

фінансування на 2021 рік. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Микитьон Л.О. нагадала, що члени Координаційної ради матимуть можливість 

детально ознайомитися з категоріями проектів та частки їх фінансування (додаток 8 до 



Положення про Бюджет участі), оскільки на їх електронну пошту будуть надіслані всі 

необхідні матеріали для опрацювання та надання пропозицій. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Питання про обговорення та затвердження переліку категорій проектів та частки їх 

фінансування на 2021 рік включити до порядку денного ІІ засідання Координаційної ради, що 

заплановано в І декаді лютого п.р.  

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (16 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. запропонувала обговорити та затвердити етапи та строки проведення 

Бюджету участі Слобожанської ТГ у 2021 році (додаток 7 до Положення про Бюджет участі). 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Микитьон Л.О. нагадала, що члени Координаційної ради матимуть можливість 

детально ознайомитися з етапами та строками проведення Бюджету участі, оскільки будуть 

надіслані на електронні пошти всіх членів Координаційної ради для надання пропозицій. 

    

ВИРІШИЛИ: 

Питання про обговорення та затвердження етапів та строків проведення Бюджету 

участі у 2021 році включити до порядку денного ІІ засідання Координаційної ради, що 

відбудеться в І декаді лютого п.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

СЕКРЕТАР          Ю. МЕЛЬНИК 


