Протокол № 4
Засідання робочої групи з питань реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові
щодо встановлення підсумків голосування та визначення проектівпереможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові на 2016 - 2020 роки
12.10.2021 р.

м. Чернігів

Присутні на засіданні:
- голова робочої групи Ломако О. А. – заступник міського голови;
- секретар робочої групи: Брусильцева І. М. – начальник відділу звернень
громадян;
- члени робочої групи: Вареник А. А. - керівник громадської організації
“Вело Че”, Дарницька Ю. Г. - депутат міської ради 8 - го скликання,
Кочерга І. В. - заступник начальника управління – начальник відділу
фінансів підприємств комунальної власності та з питань нових форм
господарювання фінансового управління міської ради, Лисенко О. Ю. начальник фінансового управління міської ради, Науменко Д. П. - юрист
громадської приймальні Громадської організації “MART”, Ревко А. М. представниця фракції ПП “Наш край”, Семенець В. Г. - заступник
начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради,
Тарасенко Т. І. - заступник начальника управління – начальник бюджетного
відділу фінансового управління міської ради.

Рейтинг

СЛУХАЛИ: Ломако О. А. повідомив усіх присутніх про те, що за
результатами голосування 2021 року у голосуванні прийняли участь 29 161
людина і вони віддали 66 645 голосів.
Цього року було подано 92 проєкти, до голосування допущено 85
проєктів, у тому числі: 44 великих та 41 малий проєкт.
За результатами голосування 10 великих проєктів та 9 малих отримали
достатню кількість голосів, щоб бути визнаними переможцями і
реалізованими у 2022 році.
Голосування відбулось відкрито і прозоро, виключно в електронному
варіанті. Найбільша кількість голосів, які були віддані за проєкт складає 2727,
найменша – 1035 голосів.
За результатами голосування запропонував визнати переможцями та
рекомендувати до реалізації за кошти громадського бюджету у 2022 році
серед великих проектів, які набрали найбільшу кількість голосів, наступні
проекти:
№
проекту

1

63

Назва проекту
«Сучасним дітям-сучасний спортивний зал та
медичний кабінет- здоров'я учасників освітнього
процесу"

Кількість
голосів

Орієнтовна
вартість
проекту, грн

2727

1 476 208

2

89

3

3

4
5
6

75
1
21

7

38

8

11

9

42

10

17

Комплексний спортивний майданчик
Благоустрій території міського пологового
будинку
Творча майстерня "Креативний простір"
Красиве довкілля – здорова нація!
Спортивний майданчик по вул. 1го Травня 191в
Веслування на байдарках і каное для дітей, молоді
і осіб з інвалідністю
Спортивний простір активного відпочинку для
жителів мікрорайону Подусівка
Фестиваль "Зелена Сцена" - ювілейний 10 сезон!
"ВУЛИК" - групи денного догляду за дітьми та
молоддю з інвалідністю

2601

1 500 000

2516

1 497 353

2480
2410
2395

1 497 000
1 492 800
1 500 000

2373

1 500 000

2359

1 477 700

2359

1 499 798

2348

1 499 000

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“За” – 9
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
“Не голосували” – 0
Всього проголосувало: 9
Прийнято.
ВИРІШИЛИ: Визнати переможцями перелічені проєкти.

Рейтинг

За результатами голосування запропонував визнати переможцями та
рекомендувати до реалізації за кошти громадського бюджету у 2022 році
серед малих проектів, які набрали найбільшу кількість голосів, наступні
проекти:
№
проекту

1
2

66
64

3

45

4
5

59
49

6

72

7

67

8

50

9

83

Назва проекту
Стерилізація тварин незахищених верств населення
Сучасна бібліотека - простір нових можливостей
Облаштування комплексного дитячого майданчику у
дворі Доценка - Пухова
«Пізнавай, мандруй, твори!»
«Захисти себе і свою родину»
Мобільний пункт харчування бездомних та
малозабезпечених осіб м.Чернігова
reVal Smart City. Контейнери для роздільного збору
сміття в Чернігові
Культурно-мистецький проєкт «Театр без меж»
Облаштування спортивного майданчика на
Стрілецькій набережній для мешканців мікрорайону
Єськова.

Кількість
голосів

Орієнтовна
вартість
проекту, грн

1755
1670

299 411
297 675

1397

300 000

1365
1242

298 755
299 540

1218

296 880

1193

299 980

1036

293 573

1035

300 000

Повідомив, що загальний обсяг коштів громадського бюджету на
реалізацію великих та малих проектів складає 18 027 400 гривень. У тому
числі: на реалізацію великих проектів – 15 323 290 грн; на реалізацію малих
проектів – 2 704 110 гривень.

У зв’язку з наявністю залишку коштів у сумі 401 727 грн визначеного,
як різниця між сумою коштів, що передбачена для реалізації малих та великих
проєктів та сумою бюджетів проєктів-переможців, запропонував визнати
переможцями наступні два проєкти серед малих проєктів, а саме: проект № 8
“Спортивна молодь – успішне майбутнє!” з бюджетом у сімі 299 857 грн, який
посів 10 місце у рейтингу та проєкт № 15 “З любов’ю дітям”. Дитячий
майданчик на вулиці Козацька”, який посів у рейтингу проектів 11 місце, за
умови, що автор проекту зменшить його кошторисну вартість до суми, що не
перевищуватиме 101 870 гривень. Попередньо з автором домовленість
досягнуто.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“За” – 9
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
“Не голосували” – 0
Всього проголосувало: 9
Прийнято.
ВИРІШИЛИ: Визнати переможцями перелічені проєкти.
СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який повідомив, що у соціальних мережах,
серед членів робочої групи, депутатського корпусу йдуть жваві дискусії щодо
вдосконалення положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті
Чернігові з метою підняття довіри до даного процесу. Зокрема відсторонення
шкіл від участі у громадському бюджеті.
Погодився з тим, що заклади комунальної сфери мають більший ресурс
для голосів, але виключення їх з даного процесу є не доцільним. Висловив
думку, що процес бюджету участі повинен мати мінімальну кількість
обмежень. На шляху вдосконалення бюджету участі вже зроблено три речі: 1загальнодоступність, 2- можливість голосувати за три великих та три малих
проєкти, 3- електронне голосування.
Для подальшого вдосконалення процесу бюджету участі запропонував
відділу звернень громадян та юридичному відділу міської ради підготувати
проєкт змін до Положення передбачивши наступні зміни:
1. Жодна категорія неповинна мати більше ніж 50% проєктівпереможців;
2. Категорію проєкту затверджує Робоча група на своєму засіданні
кількістю голосів не менше 2/3 її складу;
3. Збільшення граничної вартості великих, а можливо і малих проєктів.
Запропонував підготовлений проєкт змін до 1 листопада розіслати всім
членам Робочої групи. Протягом наступного тижня після цього на засіданні
Робочої групи обговорити пропозиції та прийняти зважені рішення.
Голова робочої групи

О. ЛОМАКО

Секретар робочої групи

І. БРУСИЛЬЦЕВА

Ознайомлені з протоколом:
Ломако
Олександр Анатолійович
Брусильцева
Ірина Михайлівна
Бузницький
Олег Петрович
Вареник
Андрій Анатолійович
Голець Віталій
Віталійович
Дарницька Юлія
Геннадіївна
Дейнеко
Євгеній Васильович
Демченко Катерина
Костянтинівна
Должикова Ірина
Олександрівна
Кирієнко Сергій
Владиславович
Корзаченко Олександр
Сергійович
Кочерга
Інна Віталіївна

Кулич
Євген Володимирович
Кунтиш Ольга
Михайлівна
Лисенко
Олена Юріївна
Литвин Катерина
Андріївна
Лобачова Юлія
Миколаївна
Мандровний Ігор
Олександрович

- заступник міського голови, голова
робочої групи
- начальник відділу звернень громадян
міської ради, секретар робочої групи
- начальник відділу програмного та
комп’ютерного забезпечення міської
ради
- керівник громадської організації “Вело
Че” (за згодою)
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП ОПЗЖ (за згодою)
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП “РІДНИЙ ДІМ” (за згодою)
- заступник начальника управління
житлово-комунального господарства
міської ради
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП “СЛУГА НАРОДУ”
(за згодою)
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП “РІДНИЙ ДІМ” (за згодою)
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП “РІДНИЙ ДІМ” (за згодою)
- культурний діяч (за згодою)
- заступник начальника управління –
начальник відділу фінансів підприємств
комунальної власності та з питань нових
форм господарювання фінансового
управління міської ради
- заступник начальника відділу
економічної та інвестиційної політики
управління економічного розвитку міста
міської ради
- представник ГО “Центр розвитку
громад Чернігівської області” (за згодою)
- начальник фінансового управління
міської ради
- начальник відділу туризму та промоції
міста управління культури та туризму
міської ради
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП “РІДНИЙ ДІМ” (за згодою)
- депутат міської ради 8-го скликання, від
фракції ПП “Європейська Солідарність”
(за згодою)

Мельниченко Олександр
Іванович
Миколаєнко
Роман Сергійович
Науменко
Дмитро Петрович
Ніколенко-Баєва
Анна Михайлівна
Палькова - Свірчевська
Ольга Сергіївна
Петренко Євгеній
Сергійович
Ревко Альона
Миколаївна
Романова
Тетяна Олександрівна
Семенець
Валерій Григорович
Синельник
Ірина Сергіївна
Тарасенко
Тетяна Іванівна

- головний спеціаліст відділу розвитку
загальної середньої, дошкільної і
позашкільної освіти та виховання
управління освіти міської ради
- начальник юридичного відділу міської
ради
- юрист громадської приймальні
Громадської організації “MART” (за
згодою)
- голова громадської організації
“Асоціація демократичного розвитку” (за
згодою)
- голова правління ЧО МГО “Світанок”
(за згодою)
- голова міського осередку “Молодої
просвіти” (за згодою)
- представниця фракції ПП “Наш край”
(за згодою)
- представниця Громадської організації
“Агенція міських ініціатив” (за згодою)
- заступник начальника управління у
справах сім'ї, молоді та спорту міської
ради
- представниця регіонального відділення
ВАССР (Всеукраїнської асоціації
сільських та селищних рад) (за згодою)
- заступник начальника управління –
начальник бюджетного відділу
фінансового управління міської ради

