
ПРОТОКОЛ №1 

засідання Координаційної ради Сєвєродонецької міської ради 

з питань впровадження громадського бюджету в м. Сєвєродонецьку 

 

12 січня 2018 р.         м. Сєвєродонецьк 

 

Всього членів координаційної ради - 20 

Присутні - 16  

Ярош О.І, Багрінцева М.І., Анцупова Г.В., Вернер А.Ш., Колєснік Н.С., Каширіна О.Г., 

Войтенко С.А., Ніжельська О.С., Проскурова Ю.В., Малєванець О.А., Агафонова В.П., Попсуй 

В.В., Сафронова І.В., Кравцова Ч.Е., Блінов А.Ю.,Щербак О.С. 
 

Засідання Координаційної ради є правомочним (п. 4.7. Положення про Координаційну Раду, 

затвердженого рішенням Сєвєродонецької міської ради № 1372 від 18.05.2017 р)  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Особливості громадського бюджету м.Сєвєродонецька 

2. Обрання голови та секретаря Координаційної Ради 

3. Обрання логотипу громадського бюджету міста Сєвєродонецька 

4. Затвердження орієнтовного календарного плану реалізації громадського бюджету в 2018 

році. 

 

1) СЛУХАЛИ: Багрінцеву М.І. з інформацією щодо впровадження в місті Громадського 

бюджету та його особливостей. В своєму виступі вона звернула увагу на такі питання, 

як:  

 що таке Громадський бюджет м.Сєвєродонецька (частина бюджету м.Сєвєродонецька, з 

якого здійснюється фінансування,  визначених шляхом голосування безпосередньо 

мешканцями міста Сєвєродонецька,  проектів, що стали переможцями конкурсу) 

 хто може подавати проекти (будь-який громадянин України віком від 16 років, при цьому не 

більше 3-х проектів від одного автора протягом бюджетного року).  

 в якій формі можна подати проект (заповнення спеціальної форми на веб-сайті 

Сєвєродонецької міської ради або в паперовому вигляді (з наданням електронної копії 

матеріалів) до відділу внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Сєвєродонецької 

міської ради  

 Було розглянуто питання, а що собою представляє проект (це пропозиція, яка подана 

громадянином України віком від 16 років, в якій відображено план дій, комплекс робіт, 

задум, ідея, викладені у вигляді опису з відповідним обґрунтуванням, розрахунками витрат, 

у разі необхідності кресленнями (картами, схемами) та фотографіями, що розкривають 

сутність задуму та можливість його практичної реалізації за рахунок громадського бюджету 

м.Сєвєродонецька та оформлена за формою згідно з додатком 1 до Положення. 

  

 В своєму виступі М.І.Багрінцева розповіла про наявність істотних вимог до проекту, а 

саме: лаконічність назв,яка відображає зміст проекту. Звернула увагу на той факт, що реалізація 

проекту належить до компетенції Сєвєродонецької міської ради, а результати проекту мають 

бути загальнодоступним для всіх жителів міста, а сам проект повинен бути спрямований на 

кінцевий результат. Крім цього, загальний час реалізації проекту не може перебільшувати 365 

календарних днів 

  

 Для того, щоб розрахувати вартість проекту, Координаційна Рада повинна затвердити 

цінник типових робіт, який має на меті допомогу авторам проектів на етапі розрахунку вартості 

проектів. Вартість малих проектів не може перебільшувати  - 250 000 грн., вартість великих від 

250 001 до 500 000 грн. Положенням про Громадський бюджет передбачено співвідношення 



малих та великих проектів – 50%/50% загального обсягу громадського бюджету. Обсяг 

фінансування Громадського бюджету у 2018 році становить – 5 млн.грн. 

  

 Під час свого виступу, Багрінцева М.І., детально розповіла про процедуру розгляду 

проектів, їх реєстрації, розподілу між головними розпорядниками коштів та проведення аналізу 

та надання висновків, на основі яких формуються реєстри позитивно та негативно оцінених 

проектів, що в подальшому затверджує та передає Координаційній Раді для їх затвердження. 

Відповідно до затвердженого Положення про громадський бюджет, Координаційна рада 

призначає час та місце презентації проектів та затверджує графік презентацій. За результатами 

презентацій Рада затверджує проекти, що допускаються до голосування.  

  

 Було надана інформація щодо повноваження самої Координаційної Ради, як 

колегіального, постійно діючого консультативного органу, що координує процес здійснення та 

функціонування громадського бюджету, забезпечує дотримання Положення  про громадський 

бюджет, здійснює нагляд за відбором проектів для фінансування, їх виконанням. До складу 

Координаційної Ради, згідно положення, входять посадові особи місцевого самоврядування, не 

менше 30% представників громадських організацій, не менше 30% депутатів міської ради. 

Свої засідання Координаційна Рада проводить гласно та відкрито, але, відповідно до 

Положення про ГР, під час голосування в залі засідання не мають право бути присутні автори 

проектів. 

  

 Було привернуто увагу на процедурні питання голосування: голосувати мають право 

члени територіальної громади м.Сєвєродонецька віком від 16 років та внутрішньо переміщені 

особи, які мають довідку про взяття на облік  в УПтаСЗН міської ради. Кожен учасник 

голосування 2 голоси та може особисто проголосувати за 1 великий і 1 малий проект. 

Голосування буде відбуватися , як в електронному вигляді для членів територіальної громади 

м.Сєвєродонецька через е-сервіс «Громадський бюджет Сєвєродонецька» на офіційному сайті 

Сєвєродонецької міської ради, так і, у визначених Координаційною Радою, пунктах 

голосування, яке триває 15 календарних днів. 

 

 Координаційна Рада затверджує підсумки голосування не пізніше 7 робочих днів після 

останнього дня голосування. Інформація про проекти-переможці публікується на офіціальному 

сайті Сєвєродонецької міської ради. Головні розпорядники бюджетних коштів реалізують 

проекти-переможці протягом поточного або наступного року. Автор проекту погоджує 

документи щодо оформлення результатів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Прийняти інформацію щодо Особливостей громадського бюджету в 

м.Сєвєродонецьку до відома. 

За – 16.Проти -0, Утрималися – 0 

 

2) СЛУХАЛИ: Обрання голови Координаційної Ради 

 

На розгляд членів Координаційної Ради було запропоновано розглянути три кандидатури  на 

посаду голову Координаційної Ради, а саме: Ярош О.І., Малєванець О.А., Багрінцева М.І. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: Ярош О.І.  «ЗА»-2 голоси 

Малєванець О.А.   «ЗА»- 5 голосів 

Багрінцева М.І     «ЗА»- 8 голосів (Багрінцева М.І. не голосувала)  

 

Головою Координаційної ради обрано Багрінцеву Марину Іванівну ( на громадських засадах). 

 

СЛУХАЛИ: Обрання секретаря Координаційної Ради. 

На розгляд членів Координаційної Ради було запропоновано кандидатуру на посаду секретаря 

Координаційної Ради Попсуй Віру Володимирівну. 



 

ГОЛОСУВАЛИ: 

Попсуй В.В.- «ЗА»- 15 (Попсуй В.В. не голосувала) 

Секретарем Координаційної ради обрано Попсуй Віру Володимирівну ( на громадських 

засадах) 

 

3) СЛУХАЛИ: Обрання логотипу Громадського бюджету міста Сєвєродонецьку 

 

Багрінцева М.І. щодо подання пропозицій стосовно логотипів міста Сєвєродонецьку   

(додаток 1 д протоколу) 

Пропозиції надійшли  від 5 претендентів. (додаток 1) 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

1 варіант    «За» - 0 

2 варіант  Варіант 2А – «За» - 0,  Варіант 2Б – «За»- 0 

3 варіант  Варіант 3А – «За» - 12,  Варіант 3Б – «За»- 2 

4 варіант  Варіант 4А – «За» - 0,  Варіант 4Б – «За»- 0  Варіант 4С – «За» - 0,   

  Варіант 4D – «За»- 2 

5 варіант Варіант  –  «За»- 0 

 

Визнати:  

Варіант 3А  таким, що є логотипом Громадського бюджету м.Сєвєродонецьку. 

 

4) СЛУХАЛИ: Багрінцеву М.І. Про затвердження орієнтовного календарного плану 

реалізації громадського бюджету в 2018 році. 

Вона запропонувала на розгляд  членів Координаційної ради орієнтовний календарний план 

реалізації громадського бюджету на 2018 рік в м.Сєвєродонецьк,  а саме: 

 

1  Інформаційно-освітня кампанія Ознайомлення мешканців 

з процесом ГБ  
до 10.02.2018 –  

та протягом року  

2  Підготовка та подання проектів  з 10.02 по 10.03  

3  Аналіз проектів профільними структурними підрозділами.  
Підготовка переліку проектів, допущених до голосування  

з 11.03 по 15.04  

4  Голосування  з 16.04 по 30.04  

5  Затвердження списку проектів, які отримують 

фінансування та будуть реалізовані міською радою у 2018 

році  

з 01.05 по 10.05  

6  Реалізація проектів  з 11.05 по 31.12.2018  

 

ГОЛОСУВАЛИ: Затвердити орієнтовний календарний план реалізації громадського бюджету 

на 2018 рік в м.Сєвєродонецьк 

 

 
Голова Координаційної ради     М.І.Багрінцева 

Секретар Координаційної ради     В.В.Попсуй 

 


