
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

06.08.2018 року          № 6 

 

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 

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. - кандидат на відповідальну особу за проведення 

голосування в пункті голосування – КЗ «Милосердя, 

директор КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради  

ОЛІЙНИК Т.В. - кандидат на відповідальну особу за проведення 

голосування в пункті голосування – ЦНАП, начальник 

ЦНАП  

ЖОРНЯК Т.В. - начальник відділу інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю виконкому селищної ради  

ОВЧИННИКОВ Р.А. - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування виконкому селищної ради 

Відсутні: 

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

всіх» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - депутат селищної ради 

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

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

 

 



Запрошені: 

ДЕМЕНКО Н.А. - кандидат на відповідальну особу за проведення 

голосування в пункті голосування – громадська 

приймальня селищної ради, діловод відділу загально-

організаційного забезпечення виконкому селищної ради 

ЯРЕМКО Т.Я. - кандидат на відповідальну особу за проведення 

голосування в пункті голосування – Степнянський 

старостат, начальник відділу розвитку та благоустрою с. 

Степове 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про затвердження рекламної продукції щодо проведення голосування за проекти 

Бюджету участі. 

2. Про затвердження рекламної продукції по кожному проектів Бюджету участі.  

3. Визначення відповідальних осіб за проведення голосування (далі – відповідальна 

особа) в офіційно затверджених пунктах для голосування. 

 4. Ознайомлення з Порядком голосування за проекти Бюджету участі Слобожанської 

ОТГ у 2018 році. 

 5. Презентація роботи системи «Громадський проект» при додаванні голосуючих та 

голосів, поданих в друкованому вигляді (п. 10.1  та п. 10.2 Інструкції адміністратора системи 

«Громадський проект») та роботи з розділом «Електронний збір підписів за проект» . 

 6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

1. Вусик С.М., яка ознайомила присутніх з рекламною продукцією, яка буде 

використана під час проведення голосування за проекти Бюджету участі з 07 по 31 серпня      

2018 року та підлягає затвердженню Координаційною радою із впровадження Бюджету участі. 

Рекламна продукція розроблена відділом інформаційної діяльності та комунікацій з 

громадськістю та містить рекламу всіх проектів, затвердженими до голосування, яку 

планується розмістити на біл-борд в центрі смт Слобожанське. 

Рекламна продукція по кожному проекту буде розміщена в 4 пунктах для голосування  

(громадська приймальня Слобожанської селищної ради, ЦНАП, КЗ «Милосердя» 

Слобожанської селищної ради», Степнянський старостат), на офіційному сайті Слобожанської  

селищної ради та в соціальних мережах (Facebook, Instagram) та на інформаційних стендах 

приміщення Слобожанської селищної ради. Зазначена рекламна продукція містить назву 

проекту, ПІБ автора, очікувану вартість та короткий опис та візуалізацію проекту до та після 

реалізації проету).  

 
ВИСТУПИЛИ: 

 

 Жорняк Т.В., яка повідомила про важливість розповсюдження рекламної продукції 

(буклети, листівки, плакати, біл-борд тощо), яка стосується залучення членів громади до 

голосування за відібрані проекти в рамках Бюджету участі. Рекламну продукцію заплановано 

розмістити в офіційно визначених та затверджених пунктах голосування, на офіційному сайті 

селищної ради, в системі «Громадський проект», соціальних мережах, на інформаційних 

стендах селищної ради тощо. 

 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, самим авторам проектів також слід активізувати 



роботу по проведенню промо-кампанії свого проекту серед своїх друзів, знайомих, родичів, 

сусідів тощо.      

 З метою спрощення пошуку інформації про проекти, в рекламній продукції 

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

«Громадський проект» за допомогою камери мобільного телефону. 

 Крім того, на сайті Слобожанської селищної ради передбачено розміщення плинної 

стрічки про початок голосування членами громади за проекти Бюджету участі, яка буде на 

першою серед новин протягом всього переіоду голосування (по 31 серпня включно).  

 

Микитьон Л.О., яка запропонувала членам Координаційної ради затвердити рекламну 

продукцію та розмістити її в пунктах для голосування: громадській приймальні 

Слобожанської селищної ради, ЦНАП, КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради», 

Степнянському старостаті, на офіційному сайті Слобожанської селищної ради, в соціальних 

мережах (facebook, instagram) та на інформаційних стендах приміщення Слобожанської 

селищної ради. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити рекламну продукцію для проведення голосування за проекти Бюджету 

участі за всі проекти Бюджету участі, які пройшли етап відбору Координаційною радою 

Бюджету участі (13 проектів), та в розрізі кожного з проектів Бюджету участі.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність призначення відповідальних 

осіб за проведення голосування в офіційно затверджених чотирьох пунктах для голосування 

(далі – відповідальна особа) та  ознайомлення з Порядком голосування за проекти Бюджету 

участі Слобожанської ОТГ у 2018 році, затвердженого розпорядженням селищного голови від 

24.08.2018 № 236-р (далі – Порядок) (додаток 5).  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка зазначила, що відповідно до п. 2 Порядку № 236-р голосування за 

проекти Бюджету участі офіційно розпочинається 07 серпня та закінчується 31 серпня                        

2018 року.  

Відповідно до п. 5 Порядку голосування здійснюється в електронному вигляді через 

систему BankID або ЕЦП або паперовому вигляді шляхом заповнення бланку голосування в 

офіційно  затверджених пунктах голосування.   

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

5 проектів. Кількість відданих голосів за проект повинна бути не менше 50. 

              Не пізніше дня, наступного за днем голосування, голоси, подані на бланках для 

голосування, вносяться відповідальними особами до електронної системи «Громадський 

проект» для автоматичного підрахунку всіх голосів та підтримання даних про хід голосування 

в актуальному режимі. 

 



             Жорняк Т.В., яка запропонувала призначити відповідальними особами за проведення 

голосування в офіційно затверджених чотирьох пунктах для голосування: 

            ОЛІЙНИК Т.В. – начальник ЦНАП; 

            БУТ Л.Ф. – директор КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради; 

ДЕМЕНКО Н.А. - діловод відділу загально-організаційного забезпечення виконкому 

селищної ради; 

ЯРЕМКО Т.Я. - начальник відділу розвитку та благоустрою с. Степове. 

                

ВИСТУПИЛИ: 

Бут Л.Ф., яка зазначила про необхідність оформлення та розміщення в пунктах 

голосування зразок заповнення бюлетеня для голосування, що має спростити роботу 

відповідальної особи при проведенні роз’яснювальної роботи серед бажаючих проголосувати.  

 

ВИРІШИЛИ: 

             Призначити відповідальними особами за проведення голосування в офіційно 

затверджених пунктах голосування: 

            1.  ОЛІЙНИК Т.В. – начальник ЦНАП; 

2. БУТ Л.Ф. – директор КЗ «Милосердя» Слобожанської селищної ради; 

3. ДЕМЕНКО Н.А. - діловод відділу загально-організаційного забезпечення 

виконкому селищної ради; 

4.  ЯРЕМКО Т.Я. - начальник відділу розвитку та благоустрою с. Степове. 

 Відповідальним особам за проведення голосування безумовно дотримуватися Порядку 

голосування за проекти Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади, 

затвердженого розпорядженням селищного голови від 24.08.2018 № 236-р; оформити та 

розмістити в пунктах голосування зразок заповнення бюлетеня для голосування. 

 Після проведення голосування відповідальні особи передають до відділу з питань 

економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету селищної ради заповнені бланки 

для голосування для підрахунку голосів, наданих в паперовому вигляді та зберігання бланків.     

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність ознайомлення відповідальних 

за проведення голосування з роботою системи «Громадський проект», зокрема, при додаванні 

голосуючих та голосів, поданих в друкованому вигляді (п. 10.1  та п. 10.2 Інструкції 

адміністратора системи «Громадський проект») та роботи з розділом «Електронний збір 

підписів за проект» . 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 Овчинников Р.А., який повідомив, що відповідальним особам за проведення 

голосування, в обов’язковому порядку, необхідно зареєструватися в системі «Громадський 

проект» в якості операторів для наступному проведення додавання голосуючих та голосів, 

поданих в друкованому вигляді в розділі «Електронний збір підписів за проект». 

 



 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Відповідальним особам при роботі в розділі «Голосування – Голоси» електронної 

системи «Громадський проект» безумовно дотримуватися вимог п. 10.2 Інструкції 

адміністратора системи «Громадський проект» при проведенні додавання голосуючих та 

голосів, поданих в друкованому вигляді. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

 

«за» - «одноголосно (10 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С.М. Вусик  

 

 

 

СЕКРЕТАР          Л.О. Микитьон 

 

 

 

 

 


