
Протокол № 5 
засідання робочої групи з реалізації міської цільової Програми 
«Громадський бюджет участі м. Славутич на 2016-2020 роки» 

19.11.2020 м .Славутич 
Проводив: голова робочої групи - перший заступник міського голови - з 
реалізації міської цільової Програми «Громадський бюджет участі м. Славутич 
на 2021-2025 роки» (далі - робоча група) Віктор Шевченко. 

Присутн к 
Голова робочої г рупи: 

Шевченко Віктор перший заступник міського голови 

Заступник голови робочої групи 

Великовський Іван 
начальник управління економіки та 
соціального розвитку міста виконавчого 
комітету Славутицької міської ради 

Члени робочої групи: 

Нестеренко Марина 

начальник відділу інформаційних 
технологій та електронного врядування 
виконавчого комітету Славутицької 
міської ради 

Баглаєв Дмитро 
головний архітектор міста, начальник 
відділу містобудування, архітектури та 
просторового розвитку 

Ворона Сергій 
начальника управління інфраструктури та 
капітального будівництва Славутицької 
міської ради 

Баришевська Ніна 
начальник відділу культури, 
національностей та релігій Славутицької 
міської ради 

Шаніна Лідія 
завідуючий відділу молоді та спорту 
виконавчого комітету Славутицької 
міської ради 

Старовойтова Арина 
директор комунального підприємства 
«Агентство регіонального розвитку» 

Корнійчик Юрій депутат Славутицької міської ради 

Сгоренко Юрій 
голова громадської ради при виконавчому 
комітеті Славутицької міської ради 

Грузіна Надія 
голова ГО «Клуб активного відпочинку 
«Райдер Ікс» 

Джалалян Костянтин депутат Славутицькї міської ради 
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Порядок денний: 
Розгляд питання щодо подовження терміну проведення е-голосування у 

2020 році на 1 тиждень у зв 'язку із зверненням про відкриття пунктів для 
паперового голосування. 

Виступили: Віктор Шевченко надав пропозицію щодо продовження 
у 2020 році терміну проведення е-голосування на 1 тиждень у зв 'язку із 
зверненням про відкриття пунктів для паперового голосування. 

Окремо наголосив, що у зв 'язку із запровадженими в Україні та у 
м.Славутичі карантинними заходами та збільшенням серед мешканців 
м.Славутича (в т.ч. працівників соціальних закладів, установ та організацій, що 
здійснюють прийом громадян) кількості захворювань на С О У Ю - 1 9 (станом на 
18.1 1.2020 зафіксовано 584 особи, що захворіли на С О У Ю - 1 9 у м.Славутичі, 
наразі хворіють 326 осіб) недоцільно у 2020 році запроваджувати паперові 
пункти для голосування у соціальних закладах м.Славутича. 

В и р і ш и л и : 
1. За результатами розгляду питання порядку денного погодити 

подовження терміну проведення е-голосування у 2020 році на 1 тиждень 
(до 06.12.2020). 

2. Начальнику відділу інформаційних технологій та електронного 
врядування виконавчого комітету Славутицької міської ради Марині 
Нестеренко внести відповідні зміни у електронній системі «Громадський 
проект» (gromada.slav.gov.на). 

3. Начальнику управління економіки та соціального розвитку міста 
виконавчого комітету Славутицької міської ради Івану Величковському 
довести дану інформацію до мешканців м.Славутича. 

4. Начальнику відділу інформації та зв 'язк ів із громадськістю 
виконавчого комітету Славутицької міської ради Тетяні Бойко забезпечити 
оприлюднення даного рішення в міських засобах масової інформації. 

Ш Е В Ч Е Н К О 

Величковський 

Віктор 

Іван 

Проголосували «ЗА» - одноголосно. 

Голова робочої 

Протокол вів: 
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