ПРОТОКОЛ
засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет)
Слобожанської селищної територіальної громади
04.09.2018 року

№7

Присутні:
ВУСИК С.М.

- голова Координаційної ради, заступник селищного голови
з питань діяльності виконавчих органів селищної ради

КОНОНОВА Т.О.

- заступник голови Координаційної ради, депутат селищної
ради, голова постійної комісії з питань планування,
фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку

МИКИТЬОН Л.О.

- секретар Координаційної ради, начальник відділу з питань
економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної
ради

ДЕМЧЕНКО М.В.

- начальник фінансового відділу виконкому селищної ради;

ПОЛОВЕЦЬ В.І.

- голова правління ЖБК «Мечта»

ЛИСЕНКО Є.Ю.

- головний спеціаліст юридичного відділу виконкому
селищної ради

ШЕРЕМЕТ М.О.

- начальник відділу освіти Слобожанської селищної ради

ЖОРНЯК Т.В.

- начальник відділу інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю виконкому селищної ради

ОВЧИННИКОВ Р.А.

- начальник відділу інформаційних технологій
електронного урядування виконкому селищної ради

та

Відсутні:
ДЕЙНЕКО В.М.

- депутат селищної ради, директор КЗ ССЦФЗН «Спорт для
всіх»

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М.

- депутат селищної ради

РИБАЛКО М.П.

- депутат селищної ради, директор КЗ «Степнянський
сільський будинок культури» Слобожанської селищної
ради

БУТ Л.Ф.

- директор КЗ «Милосердя Слобожанської селищної ради

ОЛІЙНИК Т.В.

- начальник ЦНАП

Запрошені:
ПОТАПОВА Т.А.

- заступник селищного голови з питань діяльності
виконавчих органів селищної ради

ШЕВЧЕНКО Г.А.

- депутат селищної ради, голова постійної комісії з питань
містобудування, будівництва, земельних відносин та
охорони навколишнього природного середовища

ЯРЕМКО Т.Я.

- начальник відділу розвитку та благоустрою с. Степове

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Підведення підсумків голосування за проекти Бюджету участі за період з 07 по
31 серпня 2018 року.
2. Розгляд спірних питань.
3. Про затвердження рейтингу проектів-переможців в рамках Бюджету участі, який
буде винесено для погодження на засідання виконавчого комітету Слобожанської ради та
рекомендований для розгляду сесією селищної ради для реалізації проектів Бюджету участі у
2019 році за кошти бюджету територіальної громади.
1. СЛУХАЛИ:
1. Вусик С.М., яка ознайомила присутніх про результати голосування за проекти
Бюджету участі у 2018 році, яке тривало з 07 серпня по 31 серпня 2018 року. До голосування
було допущено 13 проектів.
За проекти проголосували 250 жителів, які віддали 927 голосів, тобто в середньому
кожен голосуючий віддав свій голос за 3-4 проекти із 5. Охоплено голосуванням менше 2%
від загальної чисельності населення Слобожанської селищної територіальної громади (смт
Слобожанське та села Степове).
Необхідну кількість голосів (50 голосів) не набрав проект № 13 «Проведення інтерв’ю
з учасниками АТО Слобожанської громади» (29 голосів).
Відповідно до п. 5 Порядку голосування за проекти Бюджету участі (громадський
проект) Слобожанської селищної територіальної громади голосування у 2018 році
здійснювалося шляхом on-line голосування в електронній системі «Громадський проект» та
безпосереднього голосування у пунктах голосування.
Крім того, із проектів, які пройшли голосування 3 – пройшли до етапу голосування за
певних умов, які слід зазначити при визначенні рейтингу проектів-переможців Бюджету
участі..
ВИСТУПИЛИ:
2. Микитьон Л.О., яка повідомила присутнім, що підрахунок голосів відбувався в
електронній системі «Громадський проект» в автоматичному режимі додаванням до
електронних голосів голоси, подані в паперовому вигляді в пунктах голосування
відповідальними виконавцями.
Так, із 250 жителів, які проголосували в пунктах для голосування, 199 (80%)
проголосували в паперовому вигляді шляхом заповнення бюлетенів в пунктах для
голосування, решта 51 членів громади (20%) віддали голоси в електронному вигляді системи
«Громадський проект».
За підсумками голосування було сформовано рейтинг проектів-переможців Бюджету
участі, з зазначенням рейтингу (місця), назви та короткого змісту проекту, автора проекту,
орієнтовної вартості проекту, кількості відданих голосів (за даними системи «Громадський
проект», у т.ч. в електронному та паперовому вигляді) та відповідального виконавця за
реалізацію проекту у 2019 році (додаток додається).

ВИРІШИЛИ:
За підсумками голосування за проекти Бюджету участі за період з 07 по 31 серпня 2018
року з 13 проектів, які були допущені до голосування, набрали 50 необхідних голосів
12 проектів на загальну суму 827 563 грн., у тому числі за напрямками:
«збереження навколишнього середовища» - 1 проект
- 1 проект на суму 12 180 грн. по проведення агітаційної та рекламної кампанії щодо
роздільного збирання сміття на території громади, згідно рейтингу – 1 місце;
«культура» - 1 проект
- 1 проект на суму 68 353 грн. по створенню літнього кінотеатру в смт Слобожанське,
згідно рейтингу – 2 місце;
«освіта» - 6 проектів
- 4 проекти на суму 255 270 грн. - благоустрій пришкільної території Слобожанського
НВК № 1 шляхом створення квітників із застосуванням ландшафтного дизайну, згідно
рейтингу - 5, 9, 10, 11 місця;
- 1 проект на суму 68 967 грн. по створенню системи поливу зелених насаджень на
пришкільної території Слобожанського НВК № 1, згідно рейтингу – 7 місце;
- 1 проект на суму 59 951 грн. по створенню телевізійної студії в Слобожанському НВК,
згідно рейтингу – 8 місце;
«естетичне облаштування населених пунктів громади» - 4 проекти
- 4 проекти на суму 362 842 грн. по естетичному облаштуванню території населених
пунктів смт Слобожанське та с. Степове, згідно рейтингу – 3, 4, 6 та 12 місця.
Відповідно до набраних голосів скласти рейтинг проектів-переможців Бюджету участі
за підсумками голосування у 2018 році.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - «одноголосно (9 осіб);
«проти» - 0 осіб;
«утримались» - 0 осіб.
2. СЛУХАЛИ:
Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність визначення проблемних
питань на етапі голосування.
ВИСТУПИЛИ:
Половець В.І., яка зазначила, що не зважаючи на проведення рекламної кампанії
автором проекту № 13 «Проведення інтерв’ю з учасниками АТО Слобожанської громади» не
всі бажаючі проголосувати за його громадський проект, у зв’язку з чим проект зібрав лише
29 членів голосів з 50 необхідних. Причиною тому є те, що в електронному вигляді жителі
будинків по вул. В. Сухомлинського (наприклад № 44) не змогли проголосувати, у зв’язку з
тим, що система їх ідентифікувала як жителів м. Дніпро.
Крім того, при голосування в електронному вигляді при реєстрації в системі
«Громадський проект» необхідно було прикріпляти сканований варіант паспорту, що також
впливало на зменшення бажаючих голосувати, оскільки не у всіх вдома знаходився
сканований варіант паспорту, або пристрій для його сканування.
І врешті, не всіх бажаючих проголосувати влаштовував графік роботи пунктів
голосування, оскільки їх графік роботи співпадав з режимом робота установи, в яких
розміщалися пункти голосування за проекти.

Овчинников Р.А., який зазначив, що з проблемних питань, які могли зашкодити
проголосувати членам громади за проект № 13, до відділу ІТ жоден член громади та в тому
числі автор проекту, ні в усному, ні в письмовому вигляді (на електронну пошту
info@slobozhanska-gromada.gov.ua), за період голосування, не звертався.
Всі проблемні питання як на етапах подання проектів, так і голосування, пов’язаних з
адресою по вул. В. Сухомлинського, яка відноситься територіально до м. Дніпро та
смт Слобожанське, вирішувалося модератором системи «Громадський проект» при
пред’явленні паспорту особисто членом громади. Модератором також вирішувалось питання
прикріплення сканкопій при реєстрації в електронній системі.
Вусик С.М. повідомила, що відповідно до графіка роботи, ЦНАП кожного вівторка
працює до 19.00 години, і бажаючі проголосувати могли заповнити бюлетені після 17.00
години.
ВИРІШИЛИ:
Врахувати всі зауваження, які виникли під час голосування за проекти і врахувати
пропозиції щодо покращення проведення Бюджету участі у 2019 році шляхом внесення змін
до Положення про Бюджет участі та Порядку голосування за проекти Бюджету участі.
Запропонувати автору проекту Репану О.А. свій громадський проект «Проведення
інтерв’ю з учасниками АТО Слобожанської громади» подати для розгляду на інші конкурси
для отримання коштів для реалізації, у тому числі в рамках фінансування міні-проектів
програми ДОБРЕ, або подати проект в рамках Бюджету участі у 2019 році.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - «одноголосно (9 осіб);
«проти» - 0 осіб;
«утримались» - 0 осіб.
3. СЛУХАЛИ:
Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність затвердження рейтингу
проектів-переможців в рамках Бюджету участі, який буде винесено для погодження на
засідання виконавчого комітету Слобожанської ради та рекомендований для розгляду сесією
селищної ради для реалізації проектів Бюджету участі у 2019 році за кошти бюджету
територіальної громадиознайомлення 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:
2. Микитьон Л.О., яка повідомила присутнім, що після етапу голосування попереду
ще один важливий етап – затвердження проектів-переможців на засіданнях виконавчого
комітету Слобожанської селищної ради, постійних комісіях селищної ради та депутатами на
черговій сесії селищної ради.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити рейтинг проектів-переможців Бюджету участі (громадський проект),

рекомендованих для реалізації у 2019 році за кошти бюджету Слобожанської селищної
територіальної громади згідно додатку, що додається.
Відділу з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому селищної ради
підготувати проекти рішень про затвердження проектів-переможців для обговорення їх на
виконкомі селищної ради, постійних депутатських комісіях селищної ради, сесії селищної
ради
Розглянути питання щодо нагородження спеціальними відзнаками авторів проектів, в
разі затвердження їх проектів на сесії селищної ради до реалізації у 2019 році та запросити їх
на офіційне нагородження, яке орієнтовно відбудеться до Дня місцевого самоврядування.
Одночасно нагородити автора логотипа Бюджету участі.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - «одноголосно (9 осіб);
«проти» - 0 осіб;
«утримались» - 0 осіб.

ГОЛОВА

С.М. Вусик

СЕКРЕТАР

Л.О. Микитьон

