
ПРОТОКОЛ № 19
засідання Координаційної ради з питань реалізації міської цільової
Програми "Бюджет участі міста Слов'янська" на 2018-2022 роки

01.04.2020                                                                                                     В онлайн режимі через
17.00 год.                                                                                                      карантинні обмеження

Присутні 10 членів (згідно реєстрації)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про перебіг голосування за проєкти Бюджету участі - 2020 у зв'язку з карантинними
обмеженнями.

1.  СЛУХАЛИ: Про  перебіг  голосування  за  проєкти  Бюджету  участі  -  2020  у
зв'язку з карантинними обмеженнями.

ВИСТУПИЛИ: 
Алтуніна О.М. - голова Координаційної ради.
У зв'язку з  карантинними обмеженнями виникла  необхідність  обговорити  питання

щодо  проведення  голосування  за  проєкти  Бюджету  участі  -  2020.  Так  сталося,  що  у
мешканців міста не буде можливості проголосувати на паперових носіях у ЦНАПі, а також
неможливо  буде  організувати  виїзні  голосування.  Однак,  незважаючи  на  це,  зараз  дуже
ефективно  проходить  онлайн-голосування.  На  сьогодні  кількість  мешканців,  які
проголосували,  майже дорівнює кількості  голосів  попереднього року.  Окрім електронного
голосування на платформі  e-dem, мешканці мають можливість проголосувати в терміналах
Приватбанку,  а  також  за  допомогою  боту  у  Viber  та  Telegram-  боту.  У  нас  є  унікальна
можливість  долучити  максимальну  кількість  людей  до  електронного  голосування  за
допомогою сучасних технологій.  Хочу зауважити, що у багатьох українських містах існує
тільки електронне голосування. Прошу кожного виказати свою думку з зазначеного питання.

Жиров І.В. - член Координаційної ради.
Ми обіцяли мешканцям декілька можливостей для голосування: паперове у ЦНАПі,

виїзні голосування та електронне. Залишилось тільки онлайн-голосування, яким не можуть
скористуватися  ті,  хто  не  є  клієнтами банків,  в  тому числі  14-річні,  а  також літні  люди.
Найкраще  сервіс  підтримує  тільки  Приватбанк,  Ощадбанк  не  працює.  Тому  пропоную
подовжити  строки  голосування  до  1  травня  2020  року,  а  також  організувати  виїзні
голосування ЦНАПу на віддалених мікрорайонах.

Вишемирська Р.М. - член Координаційної ради.
Проблеми  з  голосуванням  через  Ощадбанк  відсутні.  Не  підтримую  проведення

виїзного  голосування,  а  також  подовження  строку  голосування  у  зв'язку з  карантинними
обмеженнями.  Якщо  ситуація  з  карантинними  заходами  буде  посилюватися  і  не  буде
можливості реалізувати проєкти-переможці у 2020 році, обов'язково необхідно порушувати
питання про їх реалізацію у 2021 році. 

Коротенко П.О. - член Координаційної ради.
Не вважаю, що необхідно подовжувати строки голосування, але необхідно пояснити

це мешканцям.  Не підтримую проведення виїзного голосування у зв'язку з  карантинними
обмеженнями. Якщо не буде можливості реалізувати проєкти-переможці у поточному році,
реалізувати у наступному. 

Калугіна Є.В. - член Координаційної ради.
Я розумію позицію Ігора Жирова, але ми не знаємо якою ситуація з карантинними
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заходами  буде  далі,  скоріше  вони  будуть  посилюватися.  Зараз  онлайн-голосування
відбувається  в  нормальному  режимі,  тому  не  вважаю  за  потрібне  подовжувати  строки
голосування та робити виїзні голосування всупереч карантинним обмеженням.

Самохвалов В.М. - член Координаційної ради.
Я хотів би акцентувати увагу членів Координаційної ради на тому, що вже на сьогодні

за  проєкти  Бюджету  участі  проголосувало  майже  2800  мешканців  міста.  Це  вище  рівня
попереднього року, а в нас попереду ще два тижня голосування. Тому не бачу причини та
доцільності подовжувати строки голосування. Всі суперечливі питання, які виникають під
час голосування, ми вирішуємо у максимально короткі терміни практично 24 години на добу.
Також не підтримую організацію виїзних голосувань ЦНАПу всупереч карантинним заходам.

Кравченко Д.В. - член Координаційної ради.
Розумію  позицію  Ігора  Жирова,  але  враховуючи  ситуацію  з  карантинними

обмеженнями  та  досвід  виїзних  голосувань  попереднього  року,  не  вважаю  можливим  та
доцільним  їх  організацію  в  даних  умовах.  Щодо  електронного  голосування,  то  воно
відбувається дуже активно, проблемні питання вирішуються своєчасно. В нас зараз є нагода
долучити та навчити мешканців використовувати онлайн-технологій під час голосування за
проєкти Бюджету участі, як це відбувається у багатьох містах України.

Авдіянц Г.М. - член Координаційної ради. 
Вважаю,  що  часу  достатньо  для  волевиявлення  онлайн,  подовження  строків

голосування призведе лише до морального виснаження авторів проектів. Так дійсно, якась
частина людей не зможе скористатися своїм правом підтримати проект через ЦНАП, але під
час всеукраїнського карантину ми не маємо права наражати людей на небезпеку. В існуючій
ситуації  достатньо  є  інструментів  для  голосування,  які  автори  та  мешканці  з  успіхом
застосовують.

Харченко А.О. - член Координаційної ради.
Вважаю неможливим та недоцільним проведення виїзного голосування, а  також не

підтримую  пропозицію  щодо  подовження  строку  голосування,  у  зв'язку  з  карантинними
обмеженнями. В нас є затверджений календарний план, пропоную його і дотримуватись.

Мицько В.М. - член Координаційної ради.
Враховуючи роз'яснення В'ячеслава Самохвалова щодо перебігу онлайн-голосування

та кількості мешканців, які вже взяли участь в ньому, думаю немає необхідності подовження
строку голосування. Під час карантинних заходів в місті та країні робити виїзні голосування
нелогічно та небезпечно.

ВИРІШИЛИ: 
1.  Голосування  за  проєкти  Бюджету  участі  -  2020  проводити  відповідно  до

затвердженого календарного плану з 27.03.2020 по 15.04.2020 без подовження строків.
2.  У  зв'язку  з  карантинними  обмеженнями  в  країні  проводити  тільки  онлайн-

голосування за проєкти Бюджету участі - 2020.

ГОЛОСУВАЛИ: "за" - 9, "проти" -1, "утрималось" -0.

Голова Координаційної ради                                                                                       О.М.Алтуніна

Секретар Координаційної ради                                                                                  Д.В.Кравченко
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