
ПРОТОКОЛ №1 

 

засідання координаційної ради із впровадження Бюджету 

участі (громадський бюджет) Слобожанської територіальної 

громади 

18.05.2022 року смт Слобожанське 

Засідання координаційної ради проходить в онлайн та офлайн режимі.  

Присутні:  

Голова координаційної ради:  

ВУСИК  

Світлана Миколаївна 

- заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів селищної ради 

 

Заступник голови координаційної ради:  

МИКИТЬОН 

Людмила Олександрівна 

- начальник відділу з питань економічного 

розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

Секретар координаційної ради:  

МЕЛЬНИК 

Юрій Миколайович 

- начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради, депутат селищної ради 

Члени координаційної ради:  

БУРЯК 

Іван Миколайович 

- староста с. Партизанське 

РИЖАК 

Валерій Петрович 

- староста с. Балівка 

ШЕРСТЮК  

Ірина Олександрівна 

- т.в.о. начальника юридичного відділу 

виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради 

ПОЛОВЕЦЬ 

Валентина Іллівна 

- громадська активістка смт Слобожанське 

МАСЛО 

Ростислав Васильович 

- фахівець КЗ «Молодіжний центр «Смарт» 

Слобожанської селищного ради 

САНЖАРОВСЬКИЙ  

Генадій Миколайович 

- громадський активіст смт Слобожанське 

РИБАЛКО 

Мирослава Петрівна  

- директор КЗ « Молодіжний центр «Смарт» 

Слобожанської селищного ради, депутат 

селищної ради 

БОЛБАС 

Ніна Іванівна 

- депутат Слобожанської селищної ради 



ЛОМАКІН 

Денис Валерійович 

 

Відсутні: 
ДЕМЧЕНКО 

Марія Володимирівна 

ЖОРНЯК  

Таміла Володимирівна 

ШАБЛИКО 

Ігор Петрович 

СОКОЛОВА 

Анна Вікторівна 

ЛЕОНОВА 

Галина Сергіївна 

- голова Молодіжної ради Слобожанської 

селищної ради 

 

- начальник фінансового відділу Слобожанської 

селищної ради 

- головний спеціаліст відділу культури, молоді, 

спорту та туризму Слобожанської 

селищної ради 

- громадський активіст с. Олександрівка та 

Василівка 

- громадська активістка ж/м «Золоті ключі»  

смт Слобожанське 

- громадська активістка смт Слобожанське 

Запрошені:  

ШАПОВАЛОВ 

Ігор Васильович 

- перший заступник селищного голови  

ГАМАСЕНКО 

Роман Миколайович 

  - начальник відділу культури , туризму, молоді 

та спорту Слобожанської селищної ради 

ВОЛОВИЧ 

Руслана Анатоліївна 

 

КОРЖ 

Ірина Олександрівна 

- завідувач сектором охорони здоров’я 

виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради 

- заступник начальника фінансового відділу  

Слобожанської селищної ради 

ОВЧИННІКОВ 

Руслан Анатолійович 

- начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради 

БУТ 

Любов Федорівна 

- директор КЗ «Центру надання соціальних 

послуг» Слобожанської селищної ради 

 

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про організацію впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади у 2022 році в умовах воєнного стану.  

2. Про реалізацію проектів-переможців в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 2021 року, рекомендованих для реалізації за 

кошти бюджету територіальної громади у 2022 році, в умовах воєнного стану. 

3. Різне. 

  

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила присутніх про необхідність прийняття Координаційною радою 

рішення щодо організації впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади у 2022 році в умовах дії воєнного стану в 

Україні.  

 

  ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. зазначила, що у лютому 2022 року до порядку денного пленарного 

засідання селищної ради відділом з питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого 

комітету селищної ради було внесено питання про внесення змін до додатку 7 «Етапи 



проведення Бюджету участі (громадський бюджет) у 2022 році» та додатку 8 «Категорія 

проєктів Бюджету участі (громадський бюджет)» до Положення про Бюджет участі 

(громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади, затвердженого 

рішенням селищної ради від 18.03.2021 № 377-5/VIII.  

Зокрема, запропоновано зміни до строків проведення етапів Бюджету участі у 2022 році 

та категорію «Інфраструктура» доповнити словами «та екологія».  

 Проте, у зв’язку з оголошенням воєнного стану в Україні, питання про внесення змін 

до Положення про Бюджет участі селищною радою не розглядалося.  

Мельник Ю.М. зазначив, що за оперативними даними в перші місяці воєнних дій 

спостерігалася масова евакуація жінок з дітьми, у т.ч. учнівською молоддю до західних 

областей та країн Європейського Союзу. Тобто, не всі бажаючі можуть взяти участь в процесі 

Бюджету участі, зокрема, на етапах подання проектів, що унеможливлює проведення 

повноцінного процесу Бюджету участі у 2022 році.  
Рибалко М.П. висловила думку, що під час військових дій стану місцева влада повинна 

подбати про безпеку своїх жителів та погодилася з пропозицією про призупинення процесу 
Бюджету участі в поточному році.  

  Половець В.І. підтримала попередніх членів Координаційної ради та зазначила, що 

кошти бюджету слід направляти на підтримку ЗСУ.  

  

ВИРІШИЛИ: 

  Враховуючи заборони та обмеження введенні на період дії воєнного стану в Україні  

та проаналізувавши можливості проведення Бюджету участі у 2022 році, вирішити   

відтермінувати процес впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) до 2023 року. 

 

  ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 12 осіб; 

 «проти» - 0 осіб; 

 «утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. зазначила, про необхідність розглянути питання щодо реалізації в умовах 

воєнного стану проектів-переможців в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) -  

2021 року, рекомендованих для реалізації за кошти бюджету територіальної громади у 2022 

році. 

Світлана Вусик нагадала присутнім, що у 2022 році  планувалося реалізувати  

18 проєктів, на реалізацію яких з місцевого бюджету було передбачено 4,5 мільйонів гривень. 

Найбільше проєктів в категоріях «Інфраструктура» (7) та «Освіта» (4). Решта категорій: 

«Культура, молодь, спорт» - 3 проєкти, «Охорона здоров’я» - 2, ІТ та соціальний захист – по 1 

проєкту».  

В період дії воєнного стану діяльність органів місцевого самоврядування 

регламентується змінами до бюджетного та податкового законодавства, іншими 

нормативними актами. У зв’язку з цим переглянуто пріоритетність видатків місцевого 

бюджету та призупинено фінансування місцевих цільових Програм, у тому числі Програми 

реалізації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної 

громади. 

При цьому, пріоритетність здійснення видатків Казначейством регулюється 

постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку 

виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах 

воєнного стану». Так, відповідно до п. 19 зазначеної постанови передбачено, що органи 

казначейства здійснюють платежі за дорученням клієнтів в певній черговості, а саме: 

1) видатки на національну безпеку і оборону та на здійснення заходів правового режиму 

воєнного стану, 

2) оплата праці працівників бюджетних установ; 



• погашення та обслуговування державного та місцевого боргу, виконання 

гарантійних зобов’язань; 

• виплата пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 

• соціальне забезпечення, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 

придбання води, та ін. 

3) інші видатки. 

Тобто, оплата робіт та послуг, зазначених в проектах, віднесено до 3 черги та з початку 

запровадження воєнного стану органом казначейства майже не проводилось фінансування 

видатків 3 черги платежів. 

 

  ВИСТУПИЛИ: 
Шерстюк І.О. наголосила, що на сьогодні змінено потреби і проекти, які стали 

переможцями у 2021 році, на сьогодні можливо втратили свою актуальність. В свою чергу, 
війна в Україні висуває інші пріоритетні інфраструктурні проєкти, зокрема облаштування 
найпростіших укриттів та будівництво бомбосховищ.  

Шаповлов І.В. підтримав Ірину Шерстюк та додав, що можливо авторам проєктів слід 
переглянути та зменшити бюджет своїх проєктів. Все ж, по можливості, необхідно 
реалізувати проєкти Бюджету участі, подані та затверджені у 2021 році. 

Микитьон Л.О. зазначила, що повномасштабне військове вторгнення росії на 
територію України боляче вдарило по бізнесу в усіх сферах. Деякі підприємства малого і 
середнього підприємництва та підприємці  громади значно зменшили свої обсяги чи навіть 
припинили діяльність, у зв’язку з чим зменшили перерахування ПДФО, єдиного податку, 
акцизного податку та інших податків та зборів до місцевого бюджету. Так, наприклад, 
Законом України від 15.03.2022 № 2120-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану“ з  
1 квітня 2022 року фізичні особи-підприємці І та ІІ груп єдиного податку дозволено не 
сплачувати єдиний податок незалежно від того, чи мали вони дохід.  

Виходячи з вищезазначеного, ситуація з надходженнями до місцевого бюджету 
залишатиметься непрогнозованою доки триватиме війна, у зв’язку з чим фінансовим відділом 
запроваджено щоденний аналіз виконання планових показників місцевого бюджету та 
порівняльний аналіз з минулорічними надходженнями для визначення першочерговості 
видатків місцевого бюджету. 
 

  ВИРІШИЛИ:  

Відтермінувати реалізацію проєктів-переможців в рамках Бюджету участі 

(громадський бюджет) 2021 року, рекомендованих для реалізації за кошти бюджету 

територіальної громади у 2022 році, до завершення в країні воєнного стану.  

 

  ГОЛОСУВАЛИ: 

 «за» - 12 осіб; 

 «проти» - 0 осіб; 

 «утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 
Голова                                                   Світлана  ВУСИК  

 
 
 
 
 

Секретар                                                  Юрій  МЕЛЬНИК  

https://tax.gov.ua/data/normativ/000/004/77303/Zakon.pdf
https://tax.gov.ua/data/normativ/000/004/77303/Zakon.pdf

