Протокол № 2
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
15.10.2019 р.

м. Чернігів

Присутні на засіданні:
- голова робочої групи: Ломако О. А. – заступник міського голови;
- заступник голови робочої групи: Лисенко О. Ю. - начальник фінансового
управління міської ради;
- секретар робочої групи: Брусильцева І. М. – начальник відділу звернень
громадян;
- члени робочої групи: Бузницький О. П.- начальник відділу програмного
та комп`ютерного забезпечення Чернігівської міської ради, Вареник А. А. керівник громадської організації “Вело Че”, Вауліна Ю. М. – заступник
голови громадського об’єднання “Чернігівська дія”, 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 управління
стратегічного розвитку міста міської ради, Миколаєнко Р. С.- начальник
юридичного відділу міської ради, Семенець В. Г. – начальник відділу у
справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, Синельник І. С.– від фракції
політичної партії “Наш край”, Тарасенко Т. І. - заступник начальника
управління – начальник бюджетного відділу фінансового управління
міської ради, Федорова С. В.- від фракції партії “Блок Петра Порошенка
“Солідарність”;
СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який повідомив усіх присутніх про те, що за
результатами голосування 2019 року, у створених пунктах голосування,
проголосувало 8 839 мешканців, за допомогою Bank ID - 11 941 мешканець.
Загалом у голосуванні прийняли участь 19 980 осіб і вони віддали 53 979
голосів.
Загальний бюджет великих проектів, які набрали найбільшу кількість
голосів склав 15 614 821 грн, залишок коштів від розрахункового бюджету на
великі проекти склав 1 262 881 гривню.
Загальний бюджет малих проектів, які набрали найбільшу кількість
голосів, склав 2 961 948 грн, залишок коштів від розрахункового бюджету на
малі проекти склав 16 470 гривень.
ВИСТУПИЛИ: Лисенко О. Ю., яка запропонувала залишок коштів, що
склався за малими проектами перенести до залишку коштів за великими
проектами, оскільки серед малих проектів відсутні проекти, бюджет яких би
дорівнював або був би меншим за 16 470 грн. Таким чином загальний залишок
складе 1 279 351 гривню.

Запропонувала цей залишок коштів спрямувати на фінансування
наступного за рейтингом проекту № 3 “Навчально-розвивальний майданчик
(технічна лабораторія) “РобоСвіт”, якщо автор проекту погодиться зменшити
бюджет проекту на 220 632 гривні. Якщо ні, то кошти будуть спрямовані на
фінансування наступного за рейтингом проекту.
Автор проекту № 81 “Захисти свою родину” Лісовецька І. М., яка
повідомила усіх присутніх про соціальну значимість свого проекту та
звернулася з проханням до членів Робочої групи прийняти рішення щодо
спрямування залишку коштів на користь проекту № 81.
Синельник І. С. повідомила, що члени Робочої групи усвідомлюють
соціальну значимість проекту № 81 та зауважила, що при прийнятті рішення
члени Робочої групи перш за все керуються нормами Положення про
громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові.
Миколаєнко Р. С. повідомив, що згідно Положення, фінансуванню за
рахунок коштів громадського бюджету підлягають проекти, які набрали
найбільшу кількість голосів у межах коштів виділених на цю мету. Якщо
автор проекту відмовиться зменшити бюджет проекту до необхідного обсягу,
тоді фінансуванню підлягає наступний проект.

Рейтинг

СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який запропонував визнати переможцями та
рекомендувати до реалізації за кошти громадського бюджету у 2020 році
серед малих проектів, які набрали найбільшу кількість голосів, наступні
проекти: № 93, 91, 51, 33, 11, 34, 43, 63, 54, 29, 68, 32, 9.
№
проекту

1

93

2

91

3
4

51
33

5

11

6

34

7

43

8

63

9
10

54
29

11

68

12

32

13

9

Назва проекту

Мобільний пункт харчування бездомних та
малозабезпечених осіб м.Чернігова
Чіпування домашніх та безпритульних тварин.
Крок до гуманності. Крок до відповідальності.
Відеокаталог “Дерев'яне мереживо Чернігова”
Сучасна арт-студія
Культурно-просвітницький центр для
вразливих верств населення "Наша сила в
єдності"
Спортивний Клуб “МСТИСЛАВ” - соціальний
зал з бойових єдиноборств
“Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну”
Відкидні столики для сповивання і стільчики з
ременями безпеки в дитячих поліклініках
Чернігова
Безкоштовні курси української мови
ПОКОЛІННЯ Z: КРОК ДО УСПІХУ
“Булінг в школі: хто є стрілок, а хто мішень?” -інтерактивні тренінги
Бокси життя: якщо можеш - віддай, якщо
хочеш - візьми
Соціальна творчість студентського театру
«EX LIBRIS»: свобода від наркотиків.

Кількість
голосів

Орієнтовна
вартість
проекту, грн

1473

292 000

1209

300 000
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257 600
97 168
299 900

1065

297 000

1044
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299 000
130 500

978
943
885

250 000
299 200
80 050

880

59 680

867

299 850

РАЗОМ

2 961 948

Рейтинг

Визнати переможцями та рекомендувати до реалізації за кошти
громадського бюджету у 2020 році серед великих проектів, які набрали
найбільшу кількість голосів, наступні проекти: № 4, 60, 41, 19, 65, 5, 56, 17,
21, 84, 13, 2.
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Назва проекту

Кількість
голосів

Орієнтовна
вартість
проекту, грн

2267

1 118 664

2075

1 496 000

1984

1 500 000

1942

1 390 224

1814

1 480 180

1683

1 493 200

1623

808 000

1561

1 197 000

1513

1 495 000

1416

749 503

1300

1 500 000

1153

1 387 050

Центр дозвілля та відпочинку осіб з інвалідністю
та людей поважного віку
Універсальний спортивний майданчик для
волейболу та баскетболу для жителів
мікрорайону Подусівка.
Реконструкція спортивного майданчика
Спортивний військово-патріотичний табір "Я
Українець"
Школа №20 – комфортна та безпечна для всіх
"Вулик" - групи денного догляду для дітей та
молоді з інвалідністю
Фестиваль “Зелена Сцена”
Здорове тіло, здоровий дух, здорова нація –
успішне майбутнє!
Реконструкція баскетбольного майданчика на
території СЗСШ№1.
Створення ландшафтних естетзон для безпечного
та змістовного дозвілля
«Комплексні послуги денного догляду, театро –
терапії та творчої зайнятості людей з
інвалідністю
Сучасний спортивно-освітній простір «Active
Space»

РАЗОМ

15 614 821

Додатково запропонував визнати переможцем проект № 3 “Навчальнорозвивальний майданчик (технічна лабораторія) “РобоСвіт”, який посів у
рейтингу проектів 13 місце за умови, що автор зменшить кошторис свого
проекту мінімум на 220 632 гривні.
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ:
“За” – 13
“Проти” – 0
“Утримались” – 0
“Не голосували” – 0
Всього проголосувало: 13
Прийнято.
ВИРІШИЛИ: Прийняти запропоновані пропозиції.
Голова робочої групи

О. ЛОМАКО

Секретар робочої групи

І. БРУСИЛЬЦЕВА

