
Протокол № 4 

електронного голосування робочої групи з питань реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові 

 

18.06.2020 р. м. Чернігів 

 

Питання, яке потребує вирішення: 

1. Погодження продовження терміну реалізації проекту-переможця 

громадського бюджету (бюджету участі) 2019 року № 11 “Культурно-

просвітницький центр для вразливих верств населення “Наша сила в 

єдності”. 
 

У зв’язку з надходженням до уповноваженого робочого органу з 

питань реалізації громадського бюджету у м. Чернігові-відділу звернень 

громадян Чернігівської міської ради звернення автора проекта-переможця 

2019 року № 11 “Культурно-просвітницький центр для вразливих верств 

населення “Наша сила в єдності”, з проханням погодити продовження 

терміну реалізації проекту до кінця 2020 року, оскільки у розділі 5 проекту, 

автор обмежила термін його реалізації до червня місяця поточного року. 

Але у зв’язку з карантинними обмеженнями реалізація проекту була 

призупинена, що у свою чергу унеможливило його реалізацію до 

визначеного автором терміну. 

Таким чином для поновлення та продовження фінансування заходів 

зазначених у проекті № 11 необхідно прийняти відповідне рішення шляхом 

голосування. 

  Зважаючи на обмежувальні заходи пов’язані з епідеміологічною 

ситуацією в країні, що унеможливлює прийняття рішення шляхом 

відкритого голосування під час засідання Робочої групи, уповноважений 

робочий орган з питань реалізації громадського бюджету у м. Чернігові 

направляє до членів Робочої групи текст звернення автора проекту 

громадського бюджету № 11 для прийняття рішення шляхом електронного 

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

“утримався”. 

Відповідь надсилати на електронну адресу відділу звернень громадян 

Чернігівської міської ради zverngr@chernigiv-rada.gov.ua або через сервіси 

обміну миттєвими повідомленнями (Messenger,Viber). 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

“За” – 15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

“Не голосували” – 9 

Всього проголосувало: 16 

Прийнято. 



ВИРІШИЛИ: погодити термін реалізації проекту-переможця 

громадського бюджету 2019 року № 11 до кінця 2020 року. 

Додаток: 

 

1. Реєстр електронного голосування членів робочої групи з питань 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові щодо 

погодження продовження терміну реалізації проекту бюджету участі № 11 

“Культурно-просвітницький центр для вразливих верств населення “Наша 

сила в єдності”. 

2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознайомлені з протоколом: 

№ ПІБ Посада Підпис 

1 
Ломако  

Олександр Анатолійович 
- заступник міського голови, голова робочої групи   

2 
Брусильцева 

Ірина Михайлівна 

- начальник відділу звернень громадян міської ради, 

секретар робочої групи 
  

3 
Бакшун 

Іван Миколайович 

- депутат міської ради 7-го скликання, від фракції 

політичної партії ВО “Батьківщина” (за згодою) 
  

4 
Бузницький  

Олег Петрович 

- начальник відділу програмного та комп’ютерного 

забезпечення міської ради 
  

5 
Вареник  

Андрій Анатолійович 

- керівник громадської організації “Вело Че” (за 

згодою) 
  

6 
Вауліна 

Юлія Миколаївна  

- заступник голови громадського об’єднання 

“Чернігівська дія” (за згодою) 
  

7 
Дейнеко  

Євгеній Васильович 

- заступник начальника управління житлово-

комунального господарства міської ради 
  

8 
Живенко 

Світлана Віталіївна 

- депутат міської ради 7-го скликання, від фракції 

територіальної організації політичної партії 

"Опозиційний блок" (за згодою) 

  

9 
Кочерга  

Інна Віталіївна 

- заступник начальника управління – начальник 

відділу фінансів підприємств комунальної власності 

та з питань нових форм господарювання фінансового 

управління міської ради 

  

10 
Кулич  

Євген Володимирович 

- заступник начальника відділу міжнародних відносин 

міської ради 
  

11 
Лисенко  

Олена Юріївна 
- начальник фінансового управління міської ради   

12 
Литвин Катерина 

Андріївна 

- начальник відділу туризму та промоції міста 

управління культури та туризму міської ради 
  

13 

Мельниченко Олександр 

Іванович  

- головний спеціаліст відділу розвитку загальної 

середньої, дошкільної і позашкільної освіти та 

виховання управління освіти міської ради 

  

14 
Миколаєнко  

Роман Сергійович  
- начальник юридичного відділу міської ради   

15 
Науменко  

Дмитро Петрович 

- юрист громадської приймальні Громадської 

організації “MART” (за згодою) 
  

16 
Ніколенко-Баєва 

Анна Михайлівна 

- голова громадської організації “Асоціація 

демократичного розвитку” (за згодою) 
  

17 
Палькова - Свірчевська 

Ольга Сергіївна 
- голова правління ЧО МГО “Світанок” (за згодою)   

18 
Рись  

Ольга Олександрівна 

- засновник спільноти мультибатьків “CheTwins” (за 

згодою) 
  

19 
Романенко  

Діана Вікторівна 

- голова ініціативної групи “Вартові “Березового гаю” 

(за згодою) 
  

20 
Романова  

Тетяна Олександрівна  

- від фракції політичної партії “Демократичний 

Альянс” (за згодою) 
  

21 
Семенець 

Валерій Григорович 

- заступник начальника управління у справах сім'ї, 

молоді та спорту міської ради 
  

22 
Синельник 

Ірина Сергіївна 
- від фракції ПП “Наш край” (за згодою)   

23 
Тарасенко 

Тетяна Іванівна 

- заступник начальника управління – начальник 

бюджетного відділу фінансового управління міської 

ради 

  

24 
Федорова 

Світлана Віталіївна 

- голова Чернігівського міського громадського 

об’єднання “Шанс” (за згодою) 
  



25 
Шерстюк 

Жанна Володимирівна 

- депутат міської ради 7-го скликання, від фракції 

Радикальної партії Олега Ляшка (за згодою)» 
  

 


