
Протокол 

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 

 

 

10.10.2017 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: Баклажова Т. О. - голова громадської організації 

“Українська Асоціація Матерів”, Вареник А. А. - керівник громадської 

організації “Вело Че”, Індило О. В. - голова правління громадського 

об’єднання “Спілка учасників бойових дій та активних громадян”, 

Комарчук Л. А. - учасник громадської організації “Чернігівська 

правозахисна спілка”, 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, Ніколенко Ю. О. – член громадського формування 

“Самооборона Чернігівщини”, Плескач Т. М. - заступник голови 

громадської організації “Українська Асоціація Матерів”, Семенець В. Г. – 

начальник відділу у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради, 

Чусь Н. М. - начальник прес-служби міської ради; 

- запрошені відповідальні особи у пунктах голосування: 

Сенченко Н. В., Якуб О. В., Мазур Л. О., Єфіменко І. А., Шаш А. Р., 

Нікуліна Л. М., Пилипенко О. М. 

СЛУХАЛИ: Ломако О. А., який зачитав назви проектів, що набрали 

найбільшу кількість голосів та можуть бути рекомендованими до реалізації у 

2018 році за рахунок коштів громадського бюджету. 
 

ВИСТУПИЛИ: Ніколенко Ю. О., яка зауважила, що  проект 

№ 81“Територія дитинства” у своєму кошторисі має статті витрат, які не 

відповідають принципу загальнодоступності та складають майже половину 

кошторисної вартості проекту (кований паркан, стовбці до кованого паркану, 

ковані ворота, калитка). 



Ломако О. А. погодився з висловленим зауваженням і запропонував 

виключити з кошторису проекту № 81 пункти, що не відповідають принципу 

загальнодоступності. 

Вареник А. А. зауважив, що на засіданні робочої групи, яке відбулося 

перед початком голосування за проекти, питання щодо проекту № 81 вже 

піднімалось і в результаті голосування було прийняте рішення про допуск 

проекту № 81 до голосування за умови виключення з його кошторису 

витрати на придбання кованого паркану, стовбців до кованого паркану, 

кованих воріт та калитки. Це рішення повинно було бути зафіксоване у 

протоколі засідання, який необхідно оприлюднити. 

Також висловив пропозицію про необхідність перерахунку бланків для 

голосування з метою якісної перевірки результатів паперового голосування. 

Ломако О. А. погодився з запропонованим рішенням та запропонував 

продовжити засідання робочої групи після результатів підрахунку голосів з 

бланків для голосування. 

 

12.10.2017 р. 

Продовження засідання робочої групи 

 

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: Баклажова Т. О. - голова громадської організації 

“Українська Асоціація Матерів”, Вареник А. А. - керівник громадської 

організації “Вело Че”, Індило О. В. - голова правління громадського 

об’єднання “Спілка учасників бойових дій та активних громадян”, 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, Ніколенко Ю. О. - член громадського формування “Самооборона 

Чернігівщини”, Плескач Т. М. - заступник голови громадської організації 

“Українська Асоціація Матерів”, Чусь Н. М. - начальник прес-служби 

міської ради. 

 

Ломако О. А.: - Повертаючись до питання стосовно проекту № 81 

“Територія дитинства”, пропоную наступне рішення. З кошторису витрат 

цього проекту вилучаємо пункти, які стосуються кованого паркану, стовбців 

до нього, кованих воріт та калитки, а це пункти 1, 2, 5, 6 на загальну суму 

736 250 грн. Орієнтовна вартість проекту № 81 у результаті коригування 

складатиме 763 526 гривень. 



Загальна сума орієнтовної вартості великих проектів, які набрали 

найбільшу кількість голосів, а це проекти № 96, 15, 46, 77, 81, 52, складає 

6 124 726 грн. Сума коштів, яка визначена на реалізацію великих проектів у 

2018 році становить 7 179 102 грн. Таким чином, залишок коштів на 

реалізацію великих проектів складає 1 054 376 гривень. 

У зв’язку з тим, що проект № 1 “Для кожного - сучасна школа № З. 

Встановлення двох сучасних майданчиків зі штучним, гумовим покриттям” 

за кількістю голосів є наступним після проекту № 52, пропоную зменшити 

суму коштів передбачених у кошторисі витрат проекту № 1 на металеву 

огорожу для спортмайданчиків на 166 784 грн і включити його у перелік 

великих проектів, рекомендованих до реалізації за кошти громадського 

бюджету у 2018 році. 

Таким чином, рекомендованими до реалізації за кошти громадського 

бюджету у 2018 році серед великих проектів пропонуються наступні 

проекти: 

 

№ 

проекту 
Назва проекту 

Кількість 

голосів 

Орієнтовна 

вартість 

проекту 

96 Парк європейського періоду 1725 1 500 000 

15 
Група денного догляду для дітей та молоді з 

інвалідністю 
1323 761 200 

46 
Міні футбольне поле із штучним покриттям для 

жителів мікрорайону "П'ять кутів" 
1160 830 000 

77 Відпочиваємо разом! 1111 800 000 

81 Територія дитинства 1078 763 526 

52 "Здорова Людина - щаслива Україна!" 871 1 470 000 

1 
Для кожного-сучасна школа № З “Встановлення двох 

сучасних майданчиків зі штучним, гумовим покриттям” 
857 1 054 376 

РАЗОМ 7 179 102 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

“Не голосували” – 0 

Всього проголосувало: 11 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти запропоновані пропозиції. 

 

Ломако О. А.: - Що стосується малих проектів, то пропоную наступне. 

Загальна сума орієнтовної вартості малих проектів, які набрали найбільшу 

кількість голосів, а це проекти № 85, 8, 17, 18, 27, 79, 7, 6, 5, 53, 20, складає 

2 213 001 грн. Сума коштів, яка визначена на реалізацію малих проектів у 

2018 році становить 2 393 034 грн. Таким чином, залишок коштів на 

реалізацію малих проектів складає 180 033 гривні. 



У зв’язку з чим, пропоную до переліку малих проектів, 

рекомендованих до реалізації за кошти громадського бюджету у 2018 році, 

включити проект № 62 “Вулична скульптура “ЧЕРНІГІВ - місто легенд” з 

бюджетом у 150 000 гривень. 

Таким чином, рекомендованими до реалізації за кошти громадського 

бюджету у 2018 році серед малих проектів пропонуються наступні проекти: 

 

№ 

проекту 
Назва проекту 

Кількість 

голосів 

Орієнтовна 

вартість 

проекту 

85 
Соціальна адаптація людей з особливими потребами через 

залучення їх до інклюзивного туризму 
1597 187 200 

8 
Учні школи 25 хочуть кращими ще стать! Їм майданчик 

цей потрібен для навчання і для ігор! 
753 174 590 

17 
Спортивний комплекс для жителів мікрорайону 

“Градецький” та учнів ліцею № 32 
722 75 580 

18 Стерилізація безпритульних тварин 591 288 000 

27 
Послуги соціальної реабілітації, денного догляду та 

зайнятості для людей з інвалідністю 
582 299 800 

79 Пізнаємо рідний край, пізнаємо свою країну 542 295 917 

7 
Подих творчості крізь призму арт-терапії на уроках 

трудового навчання 
505 281 550 

6 Міні-музей Олександра Довженка в Чернігові 493 94 420 

5 
Школи Чернігова-територія толерантності. Навчання 

підлітків безконфліктній поведінці 
390 155 000 

53 
Культурно-просвітницький центр для внутрішньо 
переміщених осіб “Наша сила - в єдності” 

357 299 000 

20 Знайди себе в “Фортовому” клубі! 305 61 944 

62 Вулична скульптура “ЧЕРНІГІВ - місто легенд” 217 150 000 

РАЗОМ 2 363 001 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

“Не голосували” – 0 

Всього проголосувало: 11 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Прийняти запропоновані пропозиції. 

 

ВИСТУПИЛИ: Вареник А. А.: - Пропоную, робочій групі, з метою 

удосконалення процесу реалізації Положення “Про громадський бюджет 

(бюджет участі) у місті Чернігові, здійснити аналіз цьогорічного та 

минулорічних підготовчих процесів до початку голосування та самого 

процесу голосування за проекти громадського бюджету, та подати 

розроблені пропозиції на розгляд робочої групи для внесення змін до 

Положення “Про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Чернігові”. 



Також пропоную надати пропозиції розробнику інтернет - платформи 

“Громадський проект” доопрацювати систему в частині відображення 

інформації стосовно кількості голосів окремо зареєстрованих в електронному 

вигляді та введених з бланків для голосування. 

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ: 

“За” – 11 

“Проти” – 0 

“Утримались” – 0 

“Не голосували” – 0 

Всього проголосувало: 11 

Прийнято. 

ВИРІШИЛИ: Погодитись з запропонованою пропозицією. 

 

 

Голова робочої групи О. А. Ломако 

 

 

Секретар робочої групи І. М. Брусильцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


