
ПРОТОКОЛ №2 
засідання експертної групи

Семенівська міська рада 17.06.2020

Присутні:
Керівник експертної групи - Єрьома Сергій Анатолійович - перший 
заступник Семенівського міського голови.
Члени експертної групи:

1. Левченко Валентина Петрівна - начальник фінансового відділу 
Семенівської міської ради;

2. Новик Тетяна Вікторівна - начальник відділу економіки та інвестицій 
Семенівської міської ради;

3. Мирошник Юрій Сергійович - начальник відділу житлово- 
комунального господарства та благоустрою Семенівської міської ради.

4. Висоцька Марія Володимирівна - спеціаліст 1 категорії відділу 
економіки та інвестицій Семенівської міської ради;

5. Полюхович Геннадій Володимирович - завідуючий сектором 
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 
Семенівської районної державної адміністрації;

б.Ігнатенко Володимир Васильович - приватний підприємець 
(запрошений за згодою);
Запрошені: Асмаковський Едуард Володимирович - відповідальний 
секретар газети «Життя Семенівщини»

Питання:
1. Підрахунок голосів по проектах «Громадський бюджет 2020».

Слухали:
1. Інформацію начальника відділу економіки та інвестицій Семенівської 
міської ради Новик Тетяни Вікторівни, яка доповіла, що відповідно 
Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Семенівській міській 
територіальній громаді, затвердженого рішенням 16 сесії міської ради 7-го 
скликання №271 від 20.12.2018 року, протягом 16-17 червня 2020 року 
проводиться підрахунок голосів за проекти по громадському бюджету на 2020 
рік.

Перелік проектів, які були допущені до голосування

Номер проекту для 
голосування у 

спеціальному бланку Назва проекту
1 Молодіжний простір для молоді Семенівської ОТГ

2 Сучасний комп'ютерний клас "Інформаційний простір майбутнього"

3 Навчальний кабінет з предмета "Захист Вітчизни та військово-



2

Номер проекту для 
голосування у 

спеціальному бланку Назва проекту
патріотичного виховання"

4 Загальнодоступний інвентар для гри у великий теніс та бадмінтон

5 "Розумне село"

6 Зона для сімейного, здорового відпочинку та барбекю "Джерело" в 
центральній частині міста

Результати голосування:

Рейтинг 
голосув 

ання

Номер 
проект 

У

Назва проекту Кількіс 
ть 

голосів
1 6 Зона для сімейного, здорового відпочинку та барбекю 

"Джерело" в центральній частині міста
848

2 2 Сучасний комп'ютерний клас "Інформаційний простір 
майбутнього"

557

3 5 "Розумне село" 449

4 3 Навчальний кабінет з предмета "Захист Вітчизни та 
військово-патріотичного виховання"

443

5 1 Молодіжний простір для молоді Семенівської ОТГ 162

6 4 Загальнодоступний інвентар для гри у великий теніс та 
бадмінтон

154

Підсумок голосування:

Після підрахунку голосів було визначено переможцями 2 проекти:
проект № 6 - Зона для сімейного, здорового відпочинку та барбекю 

"Джерело" в центральній частині міста (м. Семенівка), автор проекту 
Шкурат Олександр Миколайович (848 голосів)

проект № 2 - Сучасний комп'ютерний клас "Інформаційний простір 
майбутнього" (с.Машево), автор проекту Юхновець Микола Васильович 
(557 голосів)

Виришили:
1. Проекти, які перемогли, виносяться на розгляд чергового пленарного 
засідання і починають реалізовуватися після прийняття Семенівською 
міською радою рішення щодо початку їх фінансування.
2. Проекти, які будуть затвердженні рішенням Семенівської міської ради, 
підлягають фінансуванню за рахунок коштів Громадського бюджету



З 
(бюджету участі) Семенівської міської територіальної громади на 
запланований бюджетний рік.
3. Відповідальним за виконання проектів-переможців визначається головний 
розпорядник коштів міського бюджету - Семенівська міська рада ради, а 
виконавцями - розпорядники чи одержувачі коштів міського бюджету.
4. Автор проекту долучається та контролює виконання свого проекту на 
будь-якому етапі.
5. Після виконання робіт по реалізації 
оприлюднюються на сайті Семенівської місью

проектів їх результати 
ї ради та місцевих ЗМІ.
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