
Протокол № 3 

Засідання робочої групи з питань реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) в місті Чернігові 

щодо встановлення підсумків голосування та визначення проектів-

переможців, які будуть фінансуватися в рамках Програми реалізації 

громадського бюджету (бюджету участі) у м. Чернігові на 2016 - 2020 роки 

 

 

05.10.2018 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”,  Кулич Є. В. - 

заступник начальника управління стратегічного розвитку міста міської 

ради, Ніколаєнко – Баєва А. М. – голова громадської організації “Асоціація 

демократичного розвитку”,  Палькова-Свірчевська О. С. – голова правління 

ЧО МГО “Світанок”, Римаренко С. С. – депутат міської ради 7-го 

скликання, від фракції політичної партії “Об’єднання “Самопоміч” , 

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”, Шерстюк Ж. В. - 

депутат міської ради 7-го скликання, від фракції Радикальної партії Олега 

Ляшка; 

СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який повідомив усіх присутніх про те, що за 

рішенням робочої групи, у 2018 році був здійснений перехід на електронне 

голосування за проекти громадського бюджету. У створених пунктах 

технічної підтримки проголосувало 6 808 мешканців, за допомогою Bank ID- 

6 552 мешканця. У голосуванні прийняли участь 12 694 особи і вони віддали 

33 179 голосів. 

Загальний бюджет великих проектів, які набрали найбільшу кількість 

голосів склав 11 898 636 грн, залишок коштів від розрахункового бюджету на 

великі проекти склав 319 755 грн. 

Загальний бюджет малих проектів, які набрали найбільшу кількість 

голосів склав 2 056 040 грн, залишок коштів від розрахункового бюджету на 

малі проекти склав 100 147 гривень. 



Сумарний залишок коштів за великими та малими проектами склав 

419 902 гривні. 

ВИСТУПИЛИ: Палькова-Свірчевська О. С., яка запропонувала 

врахувати у наступному бюджетному році під час реалізації Програми 

наступні пропозиції: 

- підключити до співпраці АТ “Ощадбанк” з метою голосування за проекти 

громадського бюджету за допомогою його терміналів; 

- з’ясувати причини відсутності можливості голосування у електронному 

вигляді за допомогою Bank ID АТ “Ощадбанк” та ID kard; 

- напрацювати механізм дій, за допомогою якого можна було б припинити 

порушення під час голосування за проекти; 

- забезпечити пункти голосування списками проектів; 

- вмотивувати відповідальних працівників у пунктах голосування для 

якісного виконання ними своїх обов’язків; 

- посилити інформаційну компанію щодо громадського бюджету у м. 

Чернігові; 

- вчасна підготовка протоколів засідань робочої групи; 

- передбачити відповідальність за порушення під час голосування за 

проекти громадського бюджету. 

СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який запропонував визнати переможцями 

та рекомендувати до реалізації за кошти громадського бюджету у 2019 році 

серед малих проектів, які набрали найбільшу кількість голосів, наступні 

проекти: №  70, 78, 60, 50, 39, 36, 97, 38. 

№ 

проекту 
Назва проекту 

Кількість 

голосів 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

70 "Подорожувати – право кожного!" 1434 274 800 

78 Стерилізація безпритульних тварин 1322 299 000 

60 
"Школи Чернігова-територія толерантності. Навчання 
підлітків безконфліктній поведінці" 

838 290 000 

50 
"Життя у місті Чернігові.  Що думають чернігівці про 

умови  життя у своєму районі, на своїй вулиці». 
697 240 000 

39 "Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну" 696 297 000 

36 
Міська Меdiатека на Шерстянці: територія креативного 

навчання, спілкування та дозвілля громади 
649 256 440 

97 Захисти свою родину 644 298 800 

38 Інтерактивні театральні постановки для школярів 615 100 000 

РАЗОМ 2 056 040 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 14 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 1 

“Не голосували” – 0 

Всього проголосувало: 15 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти запропоновані пропозиції. 



СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який запропонував визнати переможцями 

та рекомендувати до реалізації за кошти громадського бюджету у 2019 році 

серед великих проектів, які набрали найбільшу кількість голосів, наступні 

проекти: № 9, 56, 65, 29, 41, 43, 21, 100, 2, 63. 

№ 

проекту 
Назва проекту 

Кількість 

голосів 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн 

9 Олімпійські надії у Тхеквондо 1470 1 417 000 

56 
“ВУЛИК” - група денного догляду для дітей та молоді з 
інвалідністю 

1465 1 494 600 

65 
Сучасний мультиспортивний комплекс на території ЗНЗ № 

13 
1204 1 500 000 

29 
“Комплексні послуги  денного догляду, театро – терапії та  
творчої зайнятості  людей з інвалідністю” 

1129 1 380 500 

41 
Реконструкція яблуневого саду по вул. Козацькій “Art-сад 

імені І. Г. Рашевського” 
1092 1 489 000 

43 
Створення дитячого майданчику та спортивного 
комплексу 

862 1 500 000 

21 
“Здорова дитина – щаслива Україна!” комплекс 

безкоштовних фізкультурно-оздоровчих заходів для дітей 
861 611 400 

100 Від війни — до миру 819 470 000 

2 Грайся і навчайся 750 1 426 636 

63 Створення зони відпочинку за адресою проспект Миру, 40 709 609 500 

РАЗОМ 11 898 636 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 15 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

“Не голосували” – 0 

Всього проголосувало: 15 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти запропоновані пропозиції. 

СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який повідомив, що сумарний залишок 

коштів за малими та великими проектами склав 419 902 грн. 

ВИСТУПИЛИ: Лисенко О. Ю., яка зауважила, що відповідно до 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові у 

разі, якщо пропозиції завершують список пропозицій, які можна реалізувати 

за рахунок коштів громадського бюджету в межах суми коштів передбачених 

на реалізацію такого типу пропозицій (проектів), до списку включається та 

пропозиція (проект), орієнтовна кошторисна вартість реалізації якого не 

призведе до перевищення зазначеної вище граничної суми коштів в межах 

одного типу пропозицій (проектів). 

Залишок коштів за малими та великими проектами, який склав 

100 147 грн та 319 755 грн відповідно, не дозволяє реалізувати жоден з 

наступних проектів за відповідним типом проектів. 



Запропонувала об’єднати залишки та направити їх на реалізацію двох 

наступних проектів з переліку малих проектів, а саме: проект № 49 “Кіно про 

тебе і про мене” з бюджетом - 180 000 грн та проект № 14 “Школа шиття” 

(“Професія дітям”) з бюджетом - 148 380 гривень. 

Ломако О. А. погодився з даною пропозицією та запропонував 

членам робочої групи шляхом голосування визнати переможцями  та 

рекомендувати до реалізації за кошти громадського бюджету у 2019 році, 

проекти: № 49 “Кіно про тебе і про мене” та № 14 “Школа шиття” 

(“Професія дітям”). 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 13 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 2 

“Не голосували” – 0 

Всього проголосувало: 15 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Погодитись з запропонованою пропозицією. 

ВИСТУПИЛИ: Лисенко О. Ю., яка повідомила, що після визнання 

переможцями проектів № 14 та 49, залишок коштів склав 91 522 грн. Дану 

суму коштів можна залишити нерозподіленою або направити на реалізацію 

проекту № 83 “Програма самозахисту населення “Сильний Чернігів”, але 

він набрав лише 62 голоси. 

Ломако О. А. зауважив що, якщо дотримуватись правила, за яким ми 

визначили переможцями попередні два проекти, то цей залишок необхідно 

запропонувати автору проекту № 10 “Спортивний майданчик по вулиці 

О. Кошового, 35”. Якщо автор погодиться зменшити бюджет свого проекту 

до 91 522 грн, тоді цей проект буде реалізовано у 2019 році. Якщо ні,- дана 

сума коштів буде запропонована для реалізації автору наступного проекту 

№ 47 “Free English” (доступна англійська) - створення умов для 

безкоштовного вивчення англійської мови” і так далі. 

Він також запропонував начальнику відділу звернень громадян 

міської ради, як робочому органу з питань реалізації громадського 

бюджету у м. Чернігові Брусильцевій І. М., зв’язатись по черзі з авторами 

проектів, запропонувати їм для реалізації своїх проектів зменшити їх 

бюджет до утвореного залишку коштів, а саме до 91 522 гривні. 

Переможцем буде визнаний той проект, автор якого погодиться на 

зазначену вище пропозицію.  

 

Голова робочої групи О. А. Ломако 

 

Секретар робочої групи І. М. Брусильцева 

 


