
  

ПРОТОКОЛ №11/17 

Засідання робочої групи з питань 

Громадського Бюджету м.Миргорода (далі – РГ) 

 

 

м. Миргород         «01» грудня 2017 р. 

 

Проводила голова засідання: Т.Усик – начальник відділу муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради. 

Вела протокол секретар засідання: А.Саєнко – головний спеціаліст відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради. 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ: 

№ ПІП Підпис Посада 

1 
Усик Тетяна 

Дмитрівна 
 

начальник відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту Миргородської 

міської ради, голова РГ 

2 
Казімірова Ольга 

Леонідівна 
 

депутат міської ради, член постійної 

комісії з питань житлово-

комунального господарства, 

будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, 

зв’язку, екологічної політики, 

заступник голови РГ 

3 
Саєнко Анна 

Олексіївна 
 

головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту 

Миргородської міської ради, 

секретар РГ 

4 
Бельдій Олександр 

Володимирович 
 

керівник велогуртка Миргородської 

станції юних туристів 

5 
Бессонова Оксана 

Іванівна 
 

в.о. начальника управління 

архітектури та державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Миргородської міської 

ради 

6 
Булойчик Олена 

Михайлівна 
 

депутат міської ради, заступник 

головипостійної комісії з питань 

промисловості, приватизації та 

земельних ресурсів 

7 
Вовк Юрій 

Михайлович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

8 
Гошко Марина 

Вікторівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

9 
Грищенко Сергій 

Васильович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

10 
Денисенко Оксана 

Василівна 
 

депутат міської ради, член комісії з 

питань соціальної політики, 

охорони праці, забезпечення 

правопорядку та демократичного 

цивільного контролю над Воєнною 

організацією і правоохоронними 

органами, охорони здоров’я, 

материнства і дитинства 



11 
Дудник Вікторія 

Василівна 
 

інспектор сектора по роботі з 

органами самоорганізації населення 

організаційного відділу 

Миргородської міської ради 

12 
Золотарьова Леся 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

13 
Колибельнік Тетяна 

Миколаївна 
 

начальник відділу освіти 

Миргородської міської ради 

14 
Коломойцев Дмитро 

Геннадійович 
 

активний велогромадянин 

м.Миргорода 

15 
Коркішко Михайло 

Олександрович 
 

начальник відділу житлово-

комунального господарства 

Миргородської міської ради 

16 
Короленко Алла 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

17 
Косинська Юлія 

Миколаївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

18 
Приліпа  Василь 

Миколайович 
 

голова ради мікрорайону 

Центральний  

19 
Сіваченко Валентина 

Михайлівна 
 

директор центру соціальної 

реабілітації дітей інвалідів 

м.Миргорода 

20 
Синельник Олена 

Петрівна 
 

представник Районового козацького 

товариства "Миргородський Полк 

Українського Козацтва" 

21 
Скляр Сергій 

Миколайович 
 

начальник фінансового управління 

Миргородської міської ради 

22 
Цибульський Андрій 

Леонідович 
 Представник ГО "Передвижник" 

23 
Шумейко Арсен 

Олександрович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода, член МАНУ 

24 
Яковлєв Сергій 

Іванович 
 

голова ради мікрорайону Личанка, 

депутат міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Зміна особового складу робочої групи. 

2. Розгляд пропозицій по змінам до Положення про Громадський бюджет м.Миргорода. 

3. Інформація з ІІ Всеукраїнського форуму практиків партиципації. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Зміна особового складу робочої групи. 

Виступила: Усик Т. повідомила про заяви на вихід зі складу РГ від Тетяни Колибельник, 

Сергія Яковлєва та Василя Приліпи та на вступ до РГ від Вікторії Зосим, Катерини Дубовець 

та Юрія Бутенка. 

Голосували: 

"За" –  одноголосно    "Проти" –  

Вирішили: виключити з РГ Тетяну Колибельник, Сергія Яковлєва та Василя Приліпи та 

включити Вікторію Зосим, Катерину Дубовець та Юрія Бутенка. Підготувати 

розпорядження міського голови про затвердження складу РГ. 

 

2. Розгляд пропозицій по змінам до Положення про Громадський бюджет м.Миргорода. 

Виступила: Усик Т. підвела проміжний підсумок про виконану роботу та запропонувала 

наступні зміни до Положення: 

1. Автор проекту – це дієздатний громадянин України віком від 14 років, який має 

приналежність до м.Миргорода та має ідею щодо покращення м.Миргорода та 

оформив її у вигляді проекту у спосіб, що передбачений у Положенні про ГБ. 

Документами, що підтверджують приналежність до м.Миргород, є: свідоцтво про 

народження у м.Миргород; реєстрація місця проживання у м.Миргород; довідка з 

місця проживання, завірена відповідним чином; довідка з місця навчання, з місця 

роботи або з місця служби у м.Миргород (п.1.2) – одноголосно. 

2. Розділити проекти на категорії: великі й малі проекти. Вказати максимальні межі: 

великі – від 100 тис. тис. грн., малі – від 20 тис. грн. до 100 тис. грн., на великі 

виділити 60% бюджету, на малі 40%. Внести відповідні зміни до бланку проекту 

(п.1.3, 2.5.1, 7.2, бланк п.2 + онлайн – окрема графа після назви) – одноголосно. 

3. Проекти стосуються об'єктів загального користування, результати загальнодоступні 

(п.4.5, пп. 6) – одноголосно. 

4. Актуальність проекту автор підтверджує підписами мешканців міста. До великого 

проекту автор додає бланк з підписами 40 мешканців, до малого – 20. Внести зміни 

до бланку проекту (п.4.5, пп.8, бланк п.6 + на платформі окрема графа для 

завантаження скан-копії) – одноголосно.  

5. Один автор може подати 1 великий та 1 малий проекти за один рік (п.4.8) – 

одноголосно. 

6. Голова РГ підписує І розділ бланку аналізу проекту до передачі головному 

розпоряднику (п.5.2, бланк) – одноголосно. 

7. Аналіз і погодження головним розпорядником коштів – 50 календарних днів (5.3, 

5.3.1) – одноголосно. 

8. Голосування проводиться тільки онлайн на онлайн-платформі (п.1.5, 6.1, 6.2, 

видалити бланк паперовогоголосування). Плюси паперового голосування: більше 

мешканців голосує; зручно тим, хто не працює за комп'ютером. Мінуси: 

зловживання; помилки у заповненні бланків; великі затрати часу на організацію 

голосування і підрахунку; матеріальні затрати   – 10 за, 2 проти. 

9. (Знято з голосування) Якщо залишається паперове голосування, то: 

- Потрібно чітко вказати перелік документів, що підтверджує особу. З огляду на 

технічні можливості сайту це може бути паспорт (6.2.1) 

- Вказати перелік документів, що підтверджує приналежність до Миргорода для 

голосування. Це: свідоцтво про народження, свідоцтво про реєстрацію місця 

проживання, довідка з місця навчання, роботи, служби (6.2.2). 

10. Змінити кількість проектів, за які може проголосувати одна особа: 1 великий та 1 

малий (п.6.7) – одноголосно.  



11. Додати строки: затвердження рейтингів великих та малих проектів та визначення 

переможців у кожній категорії робочою групою відбувається протягом 10 робочих 

днів після завершення голосування (7.2) – одноголосно. 

12. Додати: головні розпорядники коштів, до компетенції яких відносяться проекти-

переможці, готують документацію, необхідну для прийняття міською радою рішення 

щодо включення цього проекту до складу видатків бюджету міста на плановий рік. 

Міська рада приймає рішення про реалізацію проектів-переможців при затвердженні 

бюджету міста на плановий рік (7.3) – одноголосно. 

13. У разі, якщо великі або малі проекти мають залишок коштів, кошти можуть 

переходити на іншу категорію проектів. Якщо наступний за рейтингом після проекту-

переможця проект дорожчий, ніж залишок коштів, РГ звертається до автора із 

пропозицією зменшити вартість та об'єм робіт та, за згодою автора, рекомендує до 

реалізації зменшений проект (7.4) – одноголосно.  

14. У разі нестачі коштів на реалізацію чергового проекту з рейтингу проектів головний 

розпорядник коштів, до компетенції якого входить цей проект, готує інформацію та 

документацію щодо нього, необхідну для прийняття міською радою рішення щодо 

включення цього проекту до складу видатків бюджету міста на плановий рік. Рішення 

щодо реалізації або не реалізації цього проекту приймається міською радою при 

затвердженні бюджету міста на плановий рік. (7.4) – одноголосно 

 

Голосували: таблиця голосування додається.  

Вирішили:  

 

 

3. Інформація з ІІ Всеукраїнського форуму практиків партиципації. 

Виступила: Сіваченко В. з інформацією з Форума. 

Вирішили: інформацію взяти до відома. 

 

 

 

 

 

Голова РГ    _______________________   Т.Усик 

 

 

Секретар РГ    _______________________  А.Саєнко  

 

 

01 грудня 2017 року 


