
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

23.07.2018 року          № 5 

 

Присутні: 

ВУСИК С.М. - заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

КОНОНОВА Т.О.  - депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань 

планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку 

МИКИТЬОН Л.О. - начальник відділу з питань економічного розвитку та      

інвестицій виконкому селищної ради 

ДЕМЧЕНКО М.В. - начальник фінансового відділу виконкому селищної ради; 

ЛИСЕНКО Є.Ю. - головний спеціаліст юридичного відділу виконкому 

селищної ради 

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

сільський будинок культури» Слобожанської селищної 

ради 

ШЕРЕМЕТ М.О. - начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради 

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

ОЛІЙНИК Т.В. - начальник ЦНАП  

ЖОРНЯК Т.В. - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконкому селищної ради  

Відсутні: 

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

всіх» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

ОВЧИННИКОВ Р.А. - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконкому селищної ради 

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

Запрошені: 

ЛАГОДА Л.В. - секретар селищної ради (виконкому) 

ПОТАПОВА Т.А. - заступник селищного голови з питань діяльності 

виконавчих органів селищної ради 

 



МАЗУР О.М.  - начальник відділу з питань комунальної власності, ЖКГ, 

благоустрою, інфраструктури та охорони навколишнього 

природного середовища 

ДЕЙНЕКО О.В. - начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту та мобілізаційної роботи 

ГАМАСЕНКО О.І. - начальник відділу культури, національностей та релігій 

КРИВОРУЧКО О.Ф. - головний спеціаліст відділу молоді і спорту 

ЯРЕМЧУК О.В. - начальник відділу соціального захисту населення 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Заслуховування структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради 

щодо результатів проведеного аналізу проектних пропозицій. 

2. Про формування та затвердження переліку позитивно оцінених проектних 

пропозицій. 

3. Про формування та затвердження переліку негативно оцінених проектних 

пропозицій. 

4. Про забезпечення інформаційної кампанії щодо проведення голосування за 

проектні пропозиції. 

5. Про визначення пунктів голосування. 

6. Про визначення дати початку голосування.  

7. Про затвердження остаточної форми бюлетеня для голосування. 

8. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Вусик С.М., яка повідомила присутнім, що в рамках Бюджету участі подано                             

14 проектів, які можливо реалізувати у 2019 році за рахунок бюджету територіальної громади. 

Відповідно до п. 5 Положення про Бюджет участі (громадський проект) Слобожанської 

селищної територіальної громади (далі – Положення) відповідальними структурними 

підрозділами виконкому Слобожанської селищної ради та співвиконавцями було проведено 

аналіз проектів. 

За результатом проведеного аналізу відповідальними структурними підрозділами на 

розгляд Координаційної ради представлено Картки оцінки проектів (додаток 2 до Положення) 

для надання рекомендацій щодо внесення проектів до переліку проектів, які допущені до 

голосування.  

 У зв’язку з цим, необхідно заслухати керівників структурних підрозділів виконавчого 

комітету селищної ради щодо результатів проведеного аналізу проектних пропозицій та 

визначити проекти, які будуть допущені до голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Шеремет М.О., який запропонував Координаційній раді для затвердження 7 проектів, 

розгляд яких в компетенції відділу освіти:  

проект № 1 – «Квітни рідно школа»; 

проект № 3 – «Квітуча Україна, щастя для дитини»; 

проект № 4 – «А з нашого вікна»; 



проект № 5 – «Зелені куточки школи»; 

проект № 6 – «Телевізійна школа»; 

проект № 8 – «Полив зелених куточків школи»; 

проект № 9 – «Мовний центр «Веселка». 

            За результатом розгляду та оцінювання, на реалізацію у наступному році заслуговують 

6 проектів, які оцінено відділом освіти позитивно.  

            Не підлягає реалізації 1 проект - № 9 «Мовний центр «Веселка» (негативна оцінка), у 

зв’язку з тим, що на території громади працює КЗ «Центр соціальної підтримки дітей та сімей 

«Добре вдома», який має можливість надавати запропонований проектом перелік послуг. Між 

закладом та Слобожанською селищною радою укладено договір про співпрацю. 

Крім того, в закладах освіти громади працюють психологи, соціальні педагоги, 

логопеди. У двох закладах працює 4 логопедичні групи, в трьох закладах застосовується 

оксигенотерапія, у двох ЗДО застосовується солетерапія (спелеотерапія та галотерапія). Тобто, 

на території громади є можливість отримання послуг, визначених проектом, через комунальні 

заклади освіти та КЗ ЦСПДС «Добре вдома». 

 

Мазур О.М., який запропонував Координаційній раді для затвердження 4 проекти, 

розгляд яких в компетенції відділу з питань комунальної власності, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища:  

проект № 2 – «Встановлення біотуалетів на території Слобожанської ОТГ»; 

проект № 10 – «Будівництво спортивно-дитячого майданчика»; 

проект № 11 – «Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги в с. Степове»; 

проект № 14 – «Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. 

Сухомлинського, 52»; 

            За результатом розгляду та оцінювання, на реалізацію у наступному році заслуговують 

всі 4 проекти, які оцінено відділом з питань комунальної власності, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури та охорони навколишнього природного середовища позитивно.  

Зауважено, що 2 проекти можливо реалізувати за виконання певних умов, а саме:  

проект № 2 «Встановлення біотуалетів на території Слобожанської ОТГ» - за умови  

проведення громадського обговорення з визначення місця встановлення біотуалетів на 

території смт Слобожанське та с. Степове;  

 проект № 14 «Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по 

вул. Сухомлинського, 52» - за умови проведення переговорів з власником водонапірної башти 

щодо зміни  форми власності або укладення договору оренди. 

Потапова Т.А. зазначила, що проекти № 10 «Будівництво спортивно-дитячого 

майданчика» та № 11 «Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги в с. Степове» можливо 

реалізувати при умові виконання монтажу конструкцій дитячого ігрового обладнання самими  

мешканцями будинків, зазначених у проектах, у зв’язку з відсутністю витрат, пов’язаних з 

доставкою та установкою такого обладнання. 

При цьому, слід забезпечити монтаж дитячого ігрового обладнання з безумовним 

дотриманням правил техніки безпеки.  
 Яремко Т.Я., яка звернулася до членів Координаційної ради підтримати проекти № 10 

та № 11, посилаючись на ініціативність та активність мешканців села Степове у прагненні 

зробити свої прибудинкові території затишними та зручними для проживання та відпочинку.  

Дейнеко О.В., який запропонував Координаційній раді для затвердження 1 проект №7 



«Розділи сміття, щоб покращити життя». За результатом розгляду та оцінювання, проект 

заслуговує на реалізацію у наступному році та оцінено відділом з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту та мобілізаційної роботи позитивно.  

 

Гамасенко О.І., яка запропонувала Координаційної раді для затвердження 1 проект          

№ 12 «Літній кінотеатр в Слобожанському». За результатом розгляду та оцінювання, проект 

заслуговує на реалізацію у наступному році та оцінено відділом культури, національностей 

та релігій позитивно.  

При цьому зауважала, що на території громади відсутній вільний простір для реалізації 

даного проекту. Поруч з місцем показу кінофільму, визначеному  проектом, є 

багатоповерхові житлові будинки. Оскільки показ кінофільмів буде здійснюватися у вечірні 

часи (орієнтовно з 20.30 до 22.30), це може призвести до порушення тиші у вечірній час.  

Крім того, для показу кінофільмів є певні обмеження, а саме вони повинні бути 

україномовними, не містити нецензурну лексику тощо. Завантаження кінофільмів з інших 

джерел може привести до порушення авторських прав та поширення піратських копій, що 

призведе до порушення чинного законодавства. Для транслювання кінофільмів потрібно 

мати дозвільні документи (ліцензії) або укладений договір про надання послуг з існуючими 

кінотеатрами, які могли б надавати ліцензований контент в прокат.  

Тобто, даний проект можливо реалізувати за умови зміни місця показу кінофільмів, з 

врахуванням ЗУ "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", 

визначення відповідальних осіб за транслювання кінофільмів. 

 

Жорняк Т.В., яка запропонувала Координаційної раді для затвердження 1 проект          

№ 13 «Проведення інтерв’ю з учасниками АТО Слобожанської громади». За результатом 

розгляду та оцінювання, проект заслуговує на реалізацію у наступному році та оцінено 

відділом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю позитивно.  

 

ВИРІШИЛИ: 

              За результатом аналізу проектів, проведених структурними підрозділами виконкому  

Слобожанської селищної ради та обговорення членами Координаційної ради: 

проект № 1 – «Квітни рідно школа» - прийнято без зауважень; 

проект № 2 – «Встановлення біотуалетів на території Слобожанської ОТГ» - прийнято із 

зауваженнями: проект можливо реалізувати за умови проведення громадського обговорення з 

визначення місця встановлення біотуалетів на території смт Слобожанське та с. Степове;  

проект № 3 – «Квітуча Україна, щастя для дитини» - прийнято без зауважень; 

проект № 4 – «А з нашого вікна» - прийнято без зауважень; 

проект № 5 – «Зелені куточки школи» - прийнято без зауважень; 

проект № 6 – «Телевізійна школа» - прийнято без зауважень; 

проект № 7 - «Розділи сміття, щоб покращити життя» - прийнято без зауважень; 

 

проект № 8 – «Полив зелених куточків школи» - прийнято без зауважень; 

проект № 9 – «Мовний центр «Веселка» - не рекомендовано для внесення проекту до переліку 

проектів для голосування; 

проект № 10 – «Будівництво спортивно-дитячого майданчика» - прийнято без зауважень; 

проект № 11 – «Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги в с. Степове» - прийнято без 

зауважень; 



проект № 12 - «Літній кінотеатр в Слобожанському» - прийнято із зауваженнями: проект 

можливо реалізувати за умови зміни місця показу кінофільмів, з врахуванням Закону України  

"Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", визначення 

відповідальних осіб за транслювання кінофільмів. 

 

проект № 13 «Проведення інтерв’ю з учасниками АТО Слобожанської громади» - прийнято 

без зауважень; 

проект № 14 – «Естетичне облаштування водонапірної башти в смт Слобожанське по вул. 

Сухомлинського, 52» - прийнято із зауваженнями: проект можливо реалізувати за умови 

проведення переговорів з власником водонапірної башти щодо зміни  форми власності або 

укладення договору оренди. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність затвердження переліку 

позитивно оцінених проектних пропозицій, який включатиме 13 проектів, та переліку 

негативно оцінених проектних пропозицій, який включатиме 1 проект.        

 

ВИСТУПИЛИ: 

          Микитьон Л.О., яка зазначила, що відповідно до вимог Положення перелік позитивно 

та негативно оцінених проектів необхідно оприлюднити на офіційному сайті селищної ради, в 

системі «Громадський проект» та офіційних пунктах для голосування.  

          В зазначених переліках варто зазначити: номер проекту; назву проекту; автора проекту; 

короткий опис проекту; орієнтовну вартість проекту. До переліку негативно оцінених проектів 

необхідно внести графу «підстава негативної оцінки». 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік позитивно та негативно оцінених проектів Бюджету участі 

Слобожанської селищної територіальної громади розпорядженням селищного голови та 

забезпечити їх оприлюднити на офіційному сайті селищної ради, в системі «Громадський 

проект» та офіційних пунктах для голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність забезпечення інформаційної 

кампанії впродовж всього етапу проведення голосування за проекти, відібрані 

Координаційною радою, як такі, що можливі для реалізації у 2019 році. 



При цьому, кожен член громади має можливість проголосувати не більше ніж за                         

5 проектів, які можуть бути реалізованими у 2019 році. Кількість відданих голосів за проект 

повинна бути не менше 50. Голосувати можна в електронному вигляді через систему BankID 

або ЕЦП та паперовому вигляді шляхом заповнення бланку голосування в пункті для 

голосування.   

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Жорняк Т.В., яка повідомила важливість розроблення рекламної продукції (буклети, 

листівки, плакати, банер тощо), яка стосується залучення членів громади до голосування за 

відібрані проекти в рамках Бюджету участі. Рекламна продукція має бути розміщена в 

офіційних пунктах голосування, на офіційному сайті Селищної ради та в системі 

«Громадський проект», соціальних мережах. 

 Для забезпечення активного голосування за проекти, необхідно розмістити інформацію 

про кожний проект окремо, з візуалізацією нинішнього стану об’єкта та запланованого 

проектом (після реалізації). Одночасно, слід активізувати самих авторів проекту на 

проведення активної промо-кампанії свого проекту серед друзів, знайомих, родичів, сусідів.      

 З метою спрощення пошуку інформації про проекти, запропоновано в рекламній 

продукції передбачити QR–код, за допомогою якого можна дуже швидко перейти до системи 

«Громадський проект» за допомогою камери мобільного телефону. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

До початку голосування розробити рекламну продукцію (буклети, листівки, плакати, 

банер тощо), у тому числі  в розрізі проектів, допущених до голосування, та розмістити її в 

пунктах голосування, на офіційному сайті Селищної ради та в системі «Громадський проект». 

Протягом етапу голосування забезпечити постійне інформування громадськості про хід 

голосування, із зазначенням загальної кількості голосів по кожному проекту (електронних та 

паперових). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила про необхідність визначення пунктів голосування для 

голосування в паперовому вигляді, з використанням бюлетенів для голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка запропонувала визначити пункти для голосування наступні 

приміщення:  

 громадська приймальня Слобожанської селищної ради; 

 ЦНАП; 

 КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради; 

 Степнянський старостат. 

Пункти для голосування працюватимуть відповідно до режиму роботи установи. 

  

 



ВИРІШИЛИ: 

 Визначити пункти для голосування приміщення: 

 громадська приймальня Слобожанської селищної ради – режим роботи установи; 

 ЦНАП - режим роботи установи; 

 КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради - режим роботи установи; 

 Степнянський старостат - режим роботи установи. 

Затвердити пункти для голосування розпорядженням селищного голови та  

оприлюднити пукти для голосування на сайті селищної ради, в друкованій рекламній 

продукції, із зазначенням адреси та режиму роботи установи.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила про необхідність визначення дати початку голосування за 

проекти.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка зазначила, що з врахуванням терміну оприлюднення  інформації 

про перелік офіційних пунктів голосування, форми бюлетеня, визначеного п. 6.2 Положення  

голосування повинно розпочатися з 07 серпня 2018 року та тривати до 31 серпня 2018 року. 

ВИРІШИЛИ: 

 Визначити період проведення голосування з 07 по 31 серпня 2018 року включно. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

6. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила про необхідність визначення остаточної форми бюлетеня 

для голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка зазначила, що до Бланку для голосування  будуть внесені                                

13 проектів, допущених до голосування, із зазначенням номеру, назви проекту та відмітки про  

обрання проекту особи, що голосує (не більше 5 проектів). 

Крім того, враховуючи той факт, що документом, що підтверджує проживання в 

Слобожанській селищній територіальній громаді є виключно паспорт або ID-картка, з бланку 

для голосування слід виключити пункт «документ, що підтверджує проживання в 

Слобожанській селищній територіальній громаді». 



З огляду на те, що громадяни з пересторогою відносяться до повідомлення свого 

ідентифікаційного коду одночасно з паспортними даними, з бланку для голосування доцільно  

виключити пункт «ідентифікаційний код».  

 

ВИРІШИЛИ: 

 Підтримати запропоновані уточнення до Бланку для голосування та затвердити 

остаточний варіант розпорядженням селищного голови.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С.М. Вусик  

 

 

 

СЕКРЕТАР          Л.О. Микитьон 

 

 

 

 

 


