
 

ПРОТОКОЛ №1/17 

Засідання робочої групи з розробки  

положення Громадського Бюджету (далі – РГ) 

 

м. Миргород         «25» травня 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 

 

Експерт проекту "Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та залучення 

громадськості" Наталія Винниченко. 

Заступник міського голови Сергій Павленко. 

 

ЗАЯВНИКИ У ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ: 

№ ПІП Підпис Посада 

1 
Бельдій Олександр 

Володимирович 
 

керівник велогуртка Миргородської 

станції юних туристів 

2 
Бессонова Оксана 

Іванівна 
 

в.о. начальника управління 

архітектури та державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Миргородської міської 

ради 

3 
Булойчик Олена 

Михайлівна 
 

депутат міської ради, заступник 

головипостійної комісії з питань 

промисловості, приватизації та 

земельних ресурсів 

4 
Вовк Юрій 

Михайлович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

5 
Гошко Марина 

Вікторівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

6 
Грищенко Сергій 

Васильович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

7 
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 

8 
Дудник Вікторія 

Василівна 
 

інспектор сектора по роботі з 

органами самоорганізації населення 

організаційного відділу 

Миргородської міської ради 

9 
Золотарьова Леся 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

10 
Казімірова Ольга 

Леонідівна 
 

депутат міської ради, член постійної 

комісії з питань житлово-

комунального господарства, 

будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, 



зв’язку, екологічної політики 

11 
Колибельнік Тетяна 

Миколаївна 
 

начальник відділу освіти 

Миргородської міської ради 

12 
Коломойцев Дмитро 

Геннадійович 
 

активний велогромадянин 

м.Миргорода 

13 
Коркішко Михайло 

Олександрович 
 

начальник відділу житлово-

комунального господарства 

Миргородської міської ради 

14 
Короленко Алла 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

15 
Косинська Юлія 

Миколаївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

16 
Приліпа  Василь 

Миколайович 
 

голова ради мікрорайону 

Центральний  

17 
Саєнко Анна 

Олексіївна 
 

головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту 

Миргородської міської ради 

18 
Сіваченко Валентина 

Михайлівна 
 

директор центру соціальної 

реабілітації дітей інвалідів 

м.Миргорода 

19 
Синельник Олена 

Петрівна 
 

представник Районового козацького 

товариства "Миргородський Полк 

Українського Козацтва" 

20 
Скляр Сергій 

Миколайович 
 

начальник фінансового управління 

Миргородської міської ради 

21 
Усик Тетяна 

Дмитрівна 
 

начальник відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту 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. Обрання голови та секретаря засідання. 

2. Обговорення членства у РГ. Визначення критеріїв відбору. 

3. Самопрезентація членів РГ. Вибори голови, заступника голови та секретаря РГ. 

4. Обговорення та затвердження положень про РГ. 

5. Заключні зауваження та висновки. 

 

ВСТУП: 
Громадський або партисипативний бюджет - це інструмент прямої демократії, за допомогою 

якого громадяни залучаються до формування  місцевого бюджету. Мешканці обговорюють 

пріоритети розвитку громади і пропонують свої проекти. Спеціалісти міської ради оцінюють 

відповідність проектів вимогам законодавства. Після обговорень громада обирає, які з проектів 

треба реалізувати першочергово. Обрані проекти вносяться в проект бюджету в рамках 

визначеної міською радою суми. 

Миргород долучився до проекту "Публічні бюджети від А до Я: інформування, активізація та 

залучення громадськості", який в Україні реалізує міжнародна благодійна організація "Фонд 

Східна Європа" за підтримки Європейського союзу та Проекту міжнародної технічної допомоги 

"Партнерство для розвитку міст" (Проект ПРОМІС) та  Фундації польсько-української співпраці 

ПАУСІ. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Обрання голови та секретаря засідання. 

Слухали: про обрання голови та секретаря засідання. 

Виступив: Сергій Павленко із пропозицією обрати головою даного засідання Тетяну Усик, 

секретарем – Анну Саєнко.  
Голосували: 

"За" – одноголосно  "Проти" - ___ 

Вирішили:  

1. Обрати головою даного засідання Тетяну Усик, секретарем – Анну Саєнко. 

 

2. Обговорення членства у РГ. Визначення критеріїв відбору. 

Слухали: Визначення критеріїв відбору для членів робочої групи. 

Виступив: Сергій Павленко із пропозицією затвердити членами РГ усіх, хто вчасно подав 

заявки.  
Виступила: Наталія Винниченко коротко розповіла про суть громадського бюджету та основні 

відмінності програми "Місто активних громадян" та громадського бюджету. 

Голосували: 

"За" – одноголосно  "Проти" - ___ 

Вирішили:  

1. Затвердити членами Робочої групи усіх, хто подав заявки. 

 

3. Самопрезентація членів РГ. Вибори голови, заступника голови та секретаря РГ. 

Слухали: Вибори голови та секретаря РГ.  
 

Виступали: присутні члени РГ за списком із короткими самопрезентаціями: їх мотивація, 

навички та візія Громадського Бюджету у Миргороді.  

Виступив: Сергій Павленко із пропозицією обрати головою РГ Тетяну Усик. 

Виступила: Оксана Денисенко із пропозицією обрати головою або заступником голови РГ 

Ольгу Казімірову. 

Виступила: Тетяна Усик із пропозицією обрати заступником голови РГ Сергія Скляра, 

секретарем РГ – Вікторію Дудник. 

Виступив: Андрій Цибульський із пропозоцією обрати секретарем РГ Анну Саєнко. 

Голосували: 

Член РГ Посада За 

Тетяна Усик Голова РГ 17 

Ольга Казімірова Голова РГ 3 



Сергій Скляр Заступник 

голови РГ 

8 

Ольга Казімірова Заступник 

голови РГ 

10 

Анна Саєнко Секретар РГ 20 

Вікторія Дудник Секретар РГ 1 

 

Вирішили:  

1. Затвердити головою РГ Тетяну Усик, заступником голови РГ Ольгу Казімірову, 

секретарем Анну Саєнко. 

 

4. Обговорення та затвердження положень про РГ. 

Слухали: Пропозиції по положенням про РГ. 

Виступила: Тетяна Усик озвучила наступні питання та пропозиції, котрі потрібно врахувати: 

- Чи є потреба обмежувати строки членства в РГ? Якщо так, то які саме? 

- Чи потрібен ліміт кількості членів РГ? (Пропозиція: до 25 чол.) 

- Чи буде надалі відбуватись включення нових членів РГ? Яким чином?  

- Яким чином і на яких умовах відбуватиметься виключення зі складу РГ? (Пропозиція: за 

заявою члена; у разі відсутності більше, ніж на 20% засідань РГ без поважних причин; у 

разі невиконання обов'язків, покладених рішенням РГ) 

- Де і в які строки має відбуватись публікація протоколів РГ? Яким чином кожен член РГ 

має інформувати громаду про Громадський Бюджет?  

- Яким чином відбувається прийняття рішень? (Пропозиція: простою більшістю 

присутніх) 

- Чи потрібно приймати пропозиції щодо положень РГ і ГБ від осіб, що не є членами РГ? 

Якщо так, то яким чином. (Пропозиції: приймати в електронній формі через секретаря 

РГ; приймати через усіх членів РГ; приймати особистим представленням на черговому 

засіданні) 

- Яким чином визначається дата наступного засідання? 

- Які права та обов'язки голови РГ? (Пропозиція: підписувати документи, головувати на 

засіданнях, представляти інтереси у відносинах з ОМС, громадою, ЗМІ, організовує 

проведення засідань) 

- Чи потрібен заступник голови? (Пропозиція: один заступник) 

- Чи є необхідність проводити конкурс на розробку огтипу Громадського бюджету? 

Вирішили:  

- Кожні пів року розглядати кадрові питання РГ: виключення членів РГ та включення 

нових членів та інші питання щодо членства в РГ. 

- Ліміт кількісного складу РГ – до 25 чол. 

- Протоколи РГ публікуються на сайті Миргородської міської ради у розділі "Громадський 

бюджет". 

- Рішення приймаються простою більшістю присутніх на засідання членів РГ, при рівній 

кількості голосів переважний є голос Голови РГ. Протоколи засідань підписує голова та 

секретар РГ. 

- Пропозиції щодо положень РГ і Громадського бюджету та їх функціонування 

приймаються від осіб, що не є членами РГ. Такі особи направляють свої пропозиції 

одному із членів РГ або презентують їх особисто на наступному засіданні РГ. 

- Засідання РГ проводяться у робочі дні, початок – о 16:00. Про наступне засідання членів 

РГ сповіщає секретар розсилкою на електронну пошту мінімум за п'ять днів до засідання. 

Членів РГ, котрі не відповіли на розсилку протягом доби, секретар додатково обдзвонює 

- Голова РГ має право підписувати документи від імені РГ, головувати на засіданнях, 

представляти інтереси у відносинах з ОМС, громадою, ЗМІ, організовує проведення 

засідань; 

- Провести конкурс на розробку логотипу Громадського бюджету за підтримки ПАУСІ. 

 

5.Заключні зауваження та висновки. 

Слухали: Заключні зауваження. Визначення дати наступного засідання.  
 



Виступла: Тетяна Усик із пропозицією наступне засідання провести 1 червня о 16.00. Секретарю 

РГ Саєнко А.О. під контролем голови РГ Усик Т.Д. підготувати та розіслати кожному члену РГ: 

- даний протокол; 

- проект розпорядження щодо створення РГ, її складу та положення про її діяльність; 

- проект положення щодо проведення конкурсу на розробку логотипу; 

- проект положення про Громадський бюджет м. Миргорода. 

Вистапила: Наталія Винниченко окреслила коло питань для подальшого опрацювання.  

Голосували: 

"За" – Одноголосно   "Проти" - ___ 

Вирішили:  

1. Дата наступного засідання – 1 червня 2017 року о 16 год. 00 хв. 

 

 

 

 

 

 

 

Голова зборів _______________________ Т.Усик 

 

 

Секретар зборів______________________ А.Саєнко  

 

25 травня 2017 року 


