
Протокол № 1 

електронного голосування робочої групи з питань реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові 

 

16.04.2020 р. м. Чернігів 

 

Питання, які потребують вирішення: 

1. Погодження перенесення дати початку подання проектів 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові;  

2. Погодження внесення змін до проекту-переможця громадського 

бюджету (бюджету участі) 2019 року № 93 "Мобільний пункт харчування 

бездомних та малозабезпечених осіб м. Чернігова". 
 

Щодо питання № 1 
 

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради в особі заступника 

міського голови – голови робочої групи з питань реалізації громадського 

бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові за поданням уповноваженого 

робочого органу - відділу звернень громадян Чернігівської міської ради,  

що здійснює процес реалізації громадського бюджету (бюджету участі) у 

м. Чернігові, у зв’язку з обмежувальними заходами пов’язаними з 

епідеміологічною ситуацією в країні, зокрема і у місті Чернігові,  у зв’язку 

з чим призупинено роботу відділу звернень громадян Чернігівської міської 

ради зі зверненнями громадян, що унеможливлює надання консультацій з 

питань громадського бюджету (бюджету участі) безпосередньо у відділі та 

отримання проектів громадського бюджету у паперовому вигляді, у тому 

числі і оригінали підписів осіб, що підтримують проект, пропонує дату 

початку подання проектів громадського бюджету відтермінувати до 

завершення карантинних обмежень. Рішення про дату початку та термін 

подання проектів прийняти на відкритому засідання Робочої групи у 

найближчі дні після зняття вищевказаних обмежень.  

З метою вирішення зазначеного питання, членам Робочої групи через 

соціальні мережі та на електронні адреси надіслано копію офіційного 

листа від імені виконавчого комітету Чернігівської міської ради за 

підписом заступника міського голови О. Ломако для прийняття рішення 

шляхом електронного голосування, вибравши один з варіантів відповіді: 

“за”, “проти”, “утримався”. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 16 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

“Не голосували” – 14 

Всього проголосувало: 16 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: погодитись із запропонованою пропозицією. 



Щодо питання № 2 

 

До відділу звернень громадян, як до уповноваженого робочого 

органу що здійснює процес реалізації громадського бюджету (бюджету 

участі) у м. Чернігові, надійшло звернення від автора проекту № 93 

"Мобільний пункт харчування бездомних та малозабезпечених осіб 

м. Чернігова" з пропозицією про внесення змін до  проекту у частині 

розширення можливостей реалізації проекту, а саме забезпечення гарячим 

харчуванням безхатченків, малозабезпечених мешканців м. Чернігова не 

лише у холодну пору року, а в період випадків кризових та надзвичайних 

ситуацій (стихійних лих, катастроф, аварій, пожеж, епідемій, та ін.). 

Вартість проекту залишається незмінною. 

Дана пропозиція, на сьогодні, є надзвичайно актуальною у зв’язку з 

епідеміологічною ситуацією в країні пов’язаною з розповсюдженням 

короно вірусної інфекції COVID-19 і як наслідок оголошеним карантином. 

А саме ця особливо соціально незахищена категорія населення не взмозі 

дотримуватись карантинних обмежень через відсутність житла.   

З метою вирішення зазначеного питання, членам робочої групи через 

соціальні мережі та на електронні адреси надіслано копію звернення 

автора проекту № 93 та проект громадського бюджету (бюджету участі) з 

урахуванням змін для прийняття рішення шляхом електронного 

голосування, вибравши один з варіантів відповіді : “за”, “проти”, 

“утримався”. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 17 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

“Не голосували” – 13 

Всього проголосувало: 17 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: погодитись з внесенням змін до проекту-переможця 

громадського бюджету 2019 року № 93 "Мобільний пункт харчування 

бездомних та малозабезпечених осіб м. Чернігова". 

Додаток: 

 

1. Реєстр електронного голосування членів робочої групи з питань 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові щодо 

перенесення дати початку подання проектів громадського бюджету 

(бюджету участі) у м. Чернігові. 

2. Реєстр електронного голосування членів робочої групи з питань 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові щодо 

внесення змін до проекту бюджету участі № 93 "Мобільний пункт 

харчування бездомних та малозабезпечених осіб м. Чернігова". 



3. Відповіді членів робочої групи, надіслані на офіційну електронну 

адресу відділу звернень громадян Чернігівської міської ради та через 

соцмережі. 

 

Голова робочої групи О. ЛОМАКО 

 

Секретар робочої групи І. БРУСИЛЬЦЕВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


