Протокол № 3
Засідання робочої групи з питань реалізації
громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові
стосовно реалізації у 2019 році проектів переможців 2018 року

15.06.2020 року

м. Чернігів

Присутні на засіданні:
- голова робочої групи Ломако О. А. – заступник міського голови;
- секретар робочої групи Брусильцева І. М. – начальник відділу
звернень громадян міської ради;
- члени робочої групи: Бузницький О. П. - начальник відділу
програмного та комп’ютерного забезпечення міської ради, Вареник А. А. керівник громадської організації ―Вело Че‖, Дейнеко Є. В. - заступник
начальника управління житлово-комунального господарства міської ради,
Кочерга І. В. - заступник начальника управління – начальник відділу
фінансів підприємств комунальної власності та з питань нових форм
господарювання фінансового управління міської ради, Кулич Є. В. –
заступник начальника відділу міжнародних відносин міської ради,
Лисенко О. Ю. - начальник фінансового управління міської ради,
Литвин К. А. - начальник відділу туризму та промоції міста управління
культури та туризму міської ради, Мельниченко О. І. - головний спеціаліст
відділу розвитку загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти та
виховання управління освіти міської ради, Науменко Д. П. – юрист
громадської приймальні громадської організації ―MART‖, Ніколенко –
Баєва А. М. – голова громадської організації ―Асоціація демократичного
розвитку‖, Романова Т. О. – виконавчий директор ГО ―Агенція міських
ініціатив‖, Семенець В. Г. – заступник начальника управління у справах
сім’ї, молоді та спорту міської ради, Синельник І. С. - від фракції ПП ―Наш
край‖, Тарасенко Т. І. - заступник начальника управління – начальник
бюджетного відділу фінансового управління міської ради;
- запрошені:
Горний Ю. Б. – начальник відділу підготовки будівництва управління
капітального будівництва міської ради, Мазур Л. О. – директор
Чернігівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді, автори проектів громадського бюджету.
Порядок денний:
Заслуховування звітів розпорядників бюджетних коштів міського
бюджету та авторів проектів щодо результатів реалізації у 2019 році
проектів-переможців 2018 року.
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СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який повідомив, що у зв’язку з
карантинними заходами пов’язаними з епідеміологічною ситуацією в країні
не було можливості зібрати робочу групу раніше та розпочати процес
реалізації бюджету участі у м. Чернігові у термін визначений Положенням
про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові, затвердженого
рішенням Чернігівської міської ради від 21.04.2017р. № 19/VII-2 зі змінами
(№ 29/VII-2, № 36/VII - 16).
У зв’язку з чим уповноваженим органом з питань реалізації
громадського бюджету був розроблений план заходів, відповідно до якого
подання проектів розпочнеться 15.06 та закінчиться 10.07 включно. Також
перенесено і процес голосування, який відбуватиметься з 20 вересня по 04
жовтня включно. Скорочено і термін розгляду проектів, а тому профільним
структурним підрозділам з метою здійснення аналізу доведеться прискорити
їх розгляд за для того, аби наприкінці серпня можна було б провести
засідання Робочої групи стосовно допуску проектів до процесу голосування.
Також повідомив, що після звітування відбудеться обговорення
пропозицій стосовно сувенірної продукції з логотипом бюджету участі, яку
планується вручати авторам проектів-переможців.
Запропонував представникам профільних структурних підрозділів, а
також авторам проектів що здійснювали реалізацію у 2019 році проектівпереможців 2018 року, надати інформацію Робочій групі стосовно
результатів їх реалізації.
Повідомив Робочій групі, що в ході реалізації, по деяким проектам,
запланованої суми коштів виявилось недостатньо, а тому міським головою
було прийнято рішення виділити додаткову суму коштів з міського бюджету
для завершення їх реалізації.
Запропонував Робочій групі під час розробки нового Положення, у
зв’язку зі зростанням цін, внести пропозицію по збільшенню граничних сум
проектів.
ВИСТУПИЛИ: Лозбень Н.М.- автор проекту ―Комплексні послуги
денного догляду, театро – терапії та
творчої зайнятості
людей з
інвалідністю‖;
Карасьова Л.В. - представник автора проекту ―ВУЛИК‖ - ГРУПА
ДЕННОГО ДОГЛЯДУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ‖, яка
після доповіді звернулась до заступника міського голови Ломако О.А. з
проханням включити до окремої міської програми громадські організації, які
опікуються дітьми з інвалідністю для їх фінансування на постійній основі.
Ломако О.А. повідомив, що міський бюджет прийнятий і на
теперішній час немає можливості внесення змін до нього. До розгляду цього
питання можна буде повернутися у листопаді місяці під час формування
міського бюджету на 2021 рік за умови, що на таку програму будуть кошти у
міському бюджеті.
Мозговий В.І. – автор проекту "Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою
країну", який по завершенню своєї доповіді зауважив, що дуже важко
конкурувати громадській організації, яка має невелику кількість осіб з
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комунальними закладами та запропонував передбачити у положенні про
громадський бюджет окрему номінацію для громадських організацій,
комунальних закладів та шкіл щоб конкуренція відбувалась серед проектів
одного типу.
Ломако О.А. повідомив, що у цьому році закінчується дія Програми і
при розробці нової будемо розглядати усі пропозиції по її удосконаленню.
Довгошея І. – представник автора проекту ―Від війни — до миру‖.
повідомила, що проект повністю реалізовано.
Ломако О.А. запропонував робочій групі подивитись та обговорити
макети сувенірної продукції, а потім продовжити заслуховування
доповідачів.
За результатами обговорення, відповідно до внесених пропозицій
членами робочої групи, вирішили замовити додаткові звізуалізовані макети
сувенірної продукції для порівняння і затвердження.
ВИСТУПИЛИ: Мельниченко О. І. - головний спеціаліст відділу
розвитку загальної середньої, дошкільної і позашкільної освіти та виховання
управління освіти міської ради звітував щодо виконання проектів:
- ―Інтерактивні театральні постановки для школярів‖;
- ―Школи Чернігова-територія толерантності. Навчання підлітків
безконфліктній поведінці‖.
Повідомив, що всі проекти виконані.
Дейнеко Є. В. - заступник начальника управління житловокомунального господарства міської ради звітував щодо виконання проектів:
- ―Реконструкція яблуневого саду по вул. Козацькій ―Art-сад імені
І. Г. Рашевського‖;
- ―Створення дитячого майданчику та спортивного комплексу‖;
- ―Стерилізація безпритульних тварин‖.
Повідомив, що проект ―Стерилізація безпритульних тварин‖
реалізовано повністю, а реалізацію інших двох перенесено на 2020 рік.
Ускладнення з реалізацією проектів виникло через земельні питання.
Земельна ділянка на якій планувалось здійснити реконструкцію
яблуневого саду знаходиться у державній власності, а тому узгодження
земельних питань зайняло багато часу.
Земельна ділянка на якій планувалось збудувати дитячий майданчик
була виділена під забудову, а тому повернення її у комунальну власність
також зайняло багато часу. На даний час укладено договір з підрядною
організацією, яка вже почала будівельні роботи.
Горний Ю. Б. – начальник відділу підготовки будівництва управління
капітального будівництва міської ради звітував щодо виконання проектів:
- ―Грайся і навчайся‖;
- ―Створення зони відпочинку за адресою проспект Миру, 40‖;
- ―Сучасний мультиспортивний комплекс на території ЗНЗ №13‖.
Повідомив, що проект ―Грайся і навчайся‖ у 2019 році був виконаний
лише частково, оскільки передбачених коштів на запланований обсяг робіт
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не вистачило і тому він буде дореалізований у 2020 році за кошти міського
бюджету. Решта проектів виконані повністю.
Семенець В. Г. – заступник начальника управління у справах сім’ї,
молоді та спорту міської ради звітував щодо виконання проектів:
―Олімпійські надії у Тхеквондо‖;
―Школа шиття (Професія дітям)‖;
―Здорова дитина - щаслива Україна!‖ комплекс безкоштовних
фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей‖;
―Free English‖ (доступна англійська) - створення умов для
безкоштовного вивчення англійської мови‖;
―Кіно про тебе і про мене‖.
Повідомив, що всі проекти виконані.
Литвин К. А. - начальник відділу туризму та промоції міста
управління культури та туризму міської ради звітувала щодо виконання
проекту ―Міська Меdiатека на Шерстянці: територія креативного навчання,
спілкування та дозвілля громади‖. Повідомила, що проект повністю
реалізовано.

Голова робочої групи

О. ЛОМАКО

Секретар робочої групи

І. БРУСИЛЬЦЕВА
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