
Протокол № 2 

електронного голосування робочої групи з питань реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові 

 

08.05.2020 р. м. Чернігів 

 

Питання, яке потребує вирішення: 

1. Погодження внесення змін до проекту-переможця громадського 

бюджету (бюджету участі) 2019 року № 68 “Булінг в школі: хто є стрілок, а 

хто – мішень?” - інтерактивні заходи з практичними вправами та 

теоретичною частиною, проти булінгу вчителів”. 
 

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 № 68 “Булінг в школі: хто 

є стрілок, а хто – мішень?” - інтерактивні заходи з практичними вправами та 

теоретичною частиною, проти булінгу вчителів” з пропозицією внесення 

змін до проекту у частині зміни місця проведення тренінгів, а саме замість 

проведення передбачених проектом 4-х тренінгів у клубах за місцем 

проживання, всі заплановані тренінги провести у закладах освіти, оскільки 

управління освіти ЧМР, як з’ясувалось в ході реалізації проекту, не може 

фінансувати витрати на проведення заходів у закладах, що не належить до 

сфери управління освіти. Вартість проекту залишається незмінною. 

З метою вирішення зазначеного питання, членам робочої групи через 

соціальні мережі та на електронні адреси надіслано копію звернення автора 

проекту № 68 та проект громадського бюджету (бюджету участі) з 

урахуванням змін для прийняття рішення шляхом електронного 

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

“утримався”. 

Пропозиції членів робочої групи: Палькова – Свірчевська О. С. 

запропонувала перенести голосування після завершення карантинних 

обмежень для додаткового обговорення за участі автора проекту та управління 

освіти. 

Ніколенко-Баєва А. М. також запропонувала розглянути це питання після 

завершення карантинних обмежень. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ 

щодо внесення змін до проекту-переможця громадського бюджету 

2019 року № 68: 

“За” – 13 

“Проти” – 1 

“Утримались” – 3 

“Не голосували” – 13 

Всього проголосувало: 17 

Прийнято. 



ВИРІШИЛИ: погодитись з внесенням змін до проекту-переможця 

громадського бюджету 2019 року № 68 “Булінг в школі: хто є стрілок, а хто 

– мішень?” - інтерактивні заходи з практичними вправами та теоретичною 

частиною, проти булінгу вчителів”. 

Додаток: 

 

1. Реєстр електронного голосування членів робочої групи з питань 

реалізації громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові щодо 

внесення змін до проекту бюджету участі № 68 “Булінг в школі: хто є 

стрілок, а хто – мішень?” - інтерактивні заходи з практичними вправами та 

теоретичною частиною, проти булінгу вчителів”. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


