
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

09.02.2021 року          № 2 

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 

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

інформаційної політики виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

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

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

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - громадський активіст смт Слобожанське 

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

ЛЕОНОВА Г.С. - громадська активістка смт Слобожанське 

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

Відсутні: 

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

роботи виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради 

ПОЛОВЕЦЬ В.І. - громадська активістка смт Слобожанське 

КОСЕНКО І.М. - громадська активістка с. Балівка 

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

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

БОЛБАС Н.І. - депутат селищної ради 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення змін до Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) 

Слобожанської ТГ та додатків до нього. 

2. Затвердження Плану інформаційної кампанії Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської ТГ. 

3. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. запропонувала присутнім обговорити зміни до Положення про Бюджет 

участі та додатків до нього, запропоновані громадськістю та членами Координаційної ради з 

впровадження Бюджету участі. 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. ознайомила членів Координаційної ради зі змінами до Положення про 

Бюджет участі, які надійшли від жителів громади та членів Координаційної ради.  

До обговорення було запропоновано такі зміни:  

1. зміна словосполучення «мешканці громади» на словосполучення «жителі громади» 

по тексту Положення до додатків до нього. 

2. уточнення поняття «територіальна громада». 

3. уточнення поняття «Координаційна рада»: 

Микитьон Л.О. запропонувала визначитись зі статусом Координаційна рада:  

консультативно-дорадчий орган чи дорадчий орган. 

Шаблико І.П. запропонував статус консультативно-дорадчий орган. 

Рибалко М.П. підтримала пропозицію Шаблико І.П. 

3. збільшення вартості проекту (з 200 тис. грн до 300 тис. грн). 

4. доповнити пункти: «Принципи Бюджету участі» та «Правила Бюджету участі», 

«Права Координаційної ради».  

5. Врахування поняття гендерного аспекту при формуванні складу Координаційної 

ради: 

Шаблико І.П. зазначив, що питання гендерної рівності на даний час є актуальним та  

важливим. 

Санжаровський Г.М. підтримав Ігоря Петровича та зазначив, що виключення цієї 

норми може свідчити про ігнорування гендерних проблем, тому поняття гендерної рівності 

необхідно обов’язково включити до Положення. 

Рибалко М.П. зазначила, що корисно враховувати досвід жінок та чоловіків у всіх 

сферах життєдіяльності громади. 

6. доповнити повноваження Координаційної ради функцією «контроль за ефективним 

та цільовим використанням продукту Бюджету участі, що отриманий в результаті 

реалізації проектів в попередніх роках». 

7. внесення змін до п. 14 «Список мешканців, які підтримують проект» Положення в 

частині зміни кількості підписів членів громади, які підтримують проект:  

Леонова Г.С. запропонувала підтримати пропозицію встановити 30 підписів до  

проекту. 

Санжаровський Г.М. запропонував встановити кількість підписів в залежності від 

вартості проекту. 

Масло Р.В. зауважив, що збір підписів є складним та тривалим етапом і збільшення 

кількості підписів може негативно вплинути на бажання мешканців подавати проекти. 

Вусик С.М. винесла на голосування пропозицію в залежності від вартості проектів:  

30 підписів - для проектів до 100 тис. грн,   



50 підписів - для проектів від 100 до 300 тис. грн. 

виключення: 20 підписів - для проектів с. Василівка.  

 

8. змінити кількість голосів при визначенні проектів-переможців (проектами-

переможцями вважати ті проєкти, що набрали не менше 120 голосів, виняток - для населених 

пунктів чисельністю менше 1 тис. осіб – не менше 50 голосів та в межах обсягу фінансування 

кожної категорії, визначеної у відсотках до загального обсягу Бюджету участі.  

 

9. внести зміни до категорій проектів: 

Вусик С.М. зазначила, що в минулому році в категорії «Соціальний захист населення» 

не надано жодного проекту, проте на дану категорії було передбачено 10% від загального 

обсягу фінансування проектів Бюджету участі. 

Микитьон Л.О. повідомила, що в минулому році в категорії «Інфраструктура» був 

недобір до визначеного фінансування (40%), у зв’язку з дублюванням заходів з місцевими 

цільовими програмами. 

Шаблико І.П. запропонував категорію «Соціальний захист населення» розширити та 

доповнити категорією «Охорона здоров’я».  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити зміни до Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) 

Слобожанської ТГ та рекомендувати відповідальному відділу (відділ з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконкому) подати проект рішення про затвердження Положення про 

Бюджет участі на чергове пленарне засідання для розгляду та затвердження. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (11 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. запропонувала до обговорення План інформаційної кампанії з 

впровадження Бюджету участі Слобожанської ТГ у 2021 році. 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. представила членам Координаційної ради проект Плану 

інформаційної кампанії Бюджету участі Слобожанської ТГ на 2021 рік. 

Шаблико І.П. запропонував провести навчання з підготовки проектів серед жителів  

с. Олександрівка та с. Василівка у вихідний день. Про час та місце проведення даного заходу 

необхідно попередньо попередити жителів сіл шляхом поширення рекламної продукції на сто-

рінках соцмереж та в громадських місцях (приміщення закладів охорони здоров’я, навчальних 

закладів, об’єкти культурного призначення, заклади торгівлі тощо). 

Рибалко М.П. зазначила, що проведення інформаційної кампанії слід забезпечити на 

території всіх приєднаних населених пунктів громади згідно затвердженого плану-графіку, з 

визначенням часу, місця проведення та відповідальних виконавців.  

Мельник Ю.М. запропонував на етапі подання проектів (з 1 квітня по 30 квітня п.р.) 

запланувати щотижневі інформаційно-навчальні зустрічі потенційних авторів проектів з від-

повідальним підрозділом виконкому (відділ з питань економічного розвитку та інвестицій).  

Так, проведення особистих консультацій запланувати щоп’ятниці з 09:00 до 15:00 го-

дини (перерва з 12:00 до 12:45 год.) в кабінеті 301 (ІІІ поверх) приміщення Слобожанської 

селищної ради за адресою: смт Слобожанське, вул. В. Сухомлинського, 56 б. 



Крім того, за участі комунальних закладів громади, створити проморолики про впрова-

дження Бюджету участі у 2021 році та забезпечити їх трансляцію на офіційному сайті сепли-

щної ради, сторінках соціальних мереж та на платформі «Громадський проект». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

«за» - одноголосно (11 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

 

СЕКРЕТАР          Ю. МЕЛЬНИК 


