
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із  

впровадження Бюджету участі 

(громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади   

від 19.07.2019 року № 5 

 

Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК 

позитивно оцінених проектів Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади для реалізації у 2020 році 

(проекти допущені до голосування з 1 по 21 серпня 2019 року) 

 

 

№ п/п 
№ 

проекту 
Назва проекту Автор проекту 

Короткий опис проекту 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн. 

1 1 

Створення комфортного місця для 

проведення  дозвілля у Будинку культури  

с. Степове  «Likezonе» 

Рибалко  

Мирослава Петрівна 

Закупівля тенісного столу, кавамашини та ігор  

у Будинок культури в селі Степове 
90 800 

2 2 
Собачі вбиральні на території  

смт Слобожанське 

Масло  

Ростислав Васильович 

Облаштування селища Слобожанське собачими 

вбиральнями 
110 550 

3 3 
Інтерактивно-мультимедійна мовна 

лабораторія: «Smart Class» 

Музика  

Оксана Григорівна 

Закупівля інтерактивних смартдошок та планшетів  

для облаштування мовної амбулаторії  

у Слобожанському НВК №1 

149 910 

4 5 Загадковий світ навчання 
Коваленко  

Таїсія Григорівна 

Закупівля інтерактивних дошок  

у Слобожанський НВК №1 
150 000 

5 6 Сучасні технології в школу! 
Половець  

Валентина Іллівна 

Закупівля інтерактивних панелей, столів  

у Слобожанський НВК №1 
149 458 

6 7 Чистота — запорука здоров’я* 
Сірідюк  

Микита Олегович 

Закупівля підлогомийної машини  

у Слобожанський НВК №1 
136 869 

7 9 Освітлення вулиці 30 років Перемоги 
Суміна  

Наталія Олегівна 

Закупівля вуличних ліхтарів для освітлення  

вулиці 30 років Перемоги в селі Степове 
114 000 

8 11 Дитячий майданчик  «Мрiя» 
Бараш  

Ілона Станіславівна 

Закупівля гойдалок, каруселей та створення  

дитячого майданчику на території села Степове 
90 443 

9 12 Облаштування шкільної оранжереї 
Ліцукова Зінаїда 

Іванівна 

Закупівля квітів, підставок для облашутвання  

оранжереї у Слобожанський НВК №1 
143 000 



10 13 
Театральний костюм-важлива складова 

виховних можливостей художнього образу 

Гудимова  

Ірина Василівна 

Закупівля театральних костюмів  

у Слобожанський НВК №1 
137 088 

11 14 Чисті підлоги - здорові діти* 
Міщенко  

Іванна Ігорівна 

Закупівля 2-х підлогомийних машин  

у Слобожанський НВК №1 
139 013 

12 15 Затишний куточок на вулиці Тихій 
Яковенко  

Анжела Миколаївна 

Закупівля урн, лавок, гойдалок для зони  

відпочинку на території села Степове (вул. Тиха) 
149 600 

13 16 

Сучасний кабінет математики. 

Впровадження проектної технології  

в навчально-виховному процесі 

Міщенко  

Наталія Михайлівна 

 

Закупівля смарт дошок у Слобожанський НВК №1 148 965 

14 17 Перші кроки до мультиплікації 
Голендяєва  

Світлана Вікторівна 

Закупівля мультиплікаційного обладнання  

у Слобожанський НВК №1 
140 153 

15 18 Облаштуємо мультстудію меблями 
Голендяєв Олександр 

Олександрович 

Закупівля комп’ютерів, столів, диванів для облаштування 

мультистудії у Слобожанський НВК №1 
147 872 

16 19 Виховуємо майбутніх чемпіонів! 
Дудинець  

Юрій Миколайович 

Закупівля спортивного обладнання  

у Слобожанський НВК №1 
149 202 

17 20 
Забезпечимо сучасною апаратурою  

кабінет музичного мистецтва 

Серікова Ольга 

Володимирівна 

Закупівля музичного обладнання  

у Слобожанський НВК №1 
136 578 

18 21 Спортивний майданчик для ігор з м’ячом 
Чуріканова  

Олена Юріївна 

Закупівля штучного газону та проведення його монтажу  

на території ж/м Золоті Ключі 
150 000 

19 22 Лего в освітньому просторі школи 
Кириченко  

Валентина Іванівна 

Закупівля настінних дошок LEGO  

у Слобожанську ЗОШ №2 
143 640 

20 26 Алея щастя 
Виблий  

Руслан Ігорович 

Закупівля будівельних матеріалів для створення алеї щастя 

на території ж/р Золоті ключі 
148 145 

21 27 
Проведення наметового дитячого  

табору-змагань «БлаБлаБла» 

Овчинникова 

Єлизавета Леонідівна 

Закупівля палаток, ковриків, тентів, стільців для 

проведення наметового дитячого табору-змагань  

на території села Степове 

146 310 

22 28 Місто дітей 
Соколов  

Антон Ігорович 

Закупівля гумового покриття та проведення його монтажу 

на території ж/м Золоті Ключі (вул. Соборна та Київська) 
148 580 

23 29 Інтерактивна бібліотека в сучасній школі 
Павлик  

Тетяна Миколаївна 

Закупівля телевізору, стелажу, комп’ютерів та  

пуфів у Слобожанську бібліотеку 
148 760 

24 30 Інтерактивне навчання – шлях до успіху 
Чиркін  

Дмитро Олегович 

Закупівля інтерактивної панелі у  

Слобожанський НВК №1 
149 458 

25 32 
«Новітні смарт-технології  

для інтенсивного навчання» 

Гуденко  

Світлана Марківна 

Закупівля інтерактивних дисплеїв  

у Слобожанський НВК №1 
122 000 

26 33 Робототехніка у сучасній школі 
Бунецький  

Олексій Вікторович 

Закупівля столів, конструкторів LEGO  

у Слобожанський НВК №1 
146 732 

27 35 Сортуємо сміття** 
Баєвський  

Руслан Аркадiйович 

Встановлення сміттєвих баків на ж/м Золоті Ключі  

(вул. Київська) 
97 499 

28 37 Майданчик настільних ігор 
Полупанова  

Валентина Миколаївна 

Закупівля дошок, столів для гри для настільних ігор  

на території Слобожанська ЗОШ №2 
150 000 

29 38 Арт алея на шкільному подвір'ї 
Вербицька  

Оксана Анатоліївна 

Закупівля металевих конструкцій для арт алей, проведення 

монтажний робіт на шкільному подвір’ї Слобожанський 

НВК №1  

65 160 

30 39 
Сучасний універсальний спортивний 

майданчик 

Мейта  

Яна Юріївна 

Закупівля огорожі, воріт для облаштування спортивного 

майданчику на території  
150 000 



Слобожанської ЗОШ №2 

 

 
 ВСЬОГО  30 проектів на загальну суму: 4 049 785 

 

 

 
* - реалізація проекту можлива за умови передбачення місця для зберігання підлогомийної машини, наявності у персоналу та закладу всіх допусків, дозвільних документів, 

виконання відповідних послуг з дотриманням техніки безпеки та охорони праці, згідно з чинним законодавством України; 

** - реалізація проекту можлива за умови укладання договорів на вивезення сміття з мешканцями приватного сектору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)             Л. ЛАГОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із  

впровадження Бюджету участі 

(громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади   

від 19.07.2019 року № 5 

 

Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК 

негативно оцінених проектів в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади  

 

№ 

п/п 

№ 

проекту 
Назва проекту Автор проекту 

Короткий опис 

проекту 

 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн. 

Підстава негативної оцінки 

1 4 

«Здорова Україна" - 

майданчик з вуличними 

тренажерами! 

Семенюк  

Дмитро Олегович 

Закупівля вуличних 

спортивних тренажерів 

та встановлення їх на 

території села Степове 

140 000 

На території села Степове є спортивний майданчик, 

обладнаний сучасними тренажерами спортивний майданчик, 

який не використовується в повній мірі. Крім того, 

завершуються роботи з облаштування стадіону та спортивних 

майданчиків на території Степнянської ЗОШ, триває 

капітальний ремонт спортивного залу в цій школі.  

З врахуванням вищенаведених зауважень проект відхилено. 

2 8 

Здорове та різноманітне 

харчування - запорука 

гарного навчання 

Семенченко  

Віолета 

Валентинівна 

Закупівля міксеру, 

кавамашини та апарату 

для кисневого напою у 

Слобожанський НВК 

№1 

139 534 

Відповідно до чинних нормативних актів кисневі коктейлі не 

можуть використовуватися в загальноосвітніх навчальних 

закладах України, поскільки є лікувально-профілактичним 

засобом виключно індивідуального характеру та потребують 

суворого нагляду спеціально підготовленого медичного 

персоналу. 

Крім того, згідно вимог нормативних актів застосування 

міксеру для коктейлів та кавової машини в закладах освіти 

забороняється, у зв’язку з чим проект відхилено. 

3 10 

Придбання медичної 

апаратури для мешканців 

Слобожанської ОТГ 

Заіка  

Максим Ігорович 

Придбання медичної 

апаратури для   

Слобожанської АЗПСМ 

149 800 

Слобожанська АЗПСМ є відокремленим підрозділом КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпровської 

районної ради, тому закупівля медичної апаратури буде 

здійснюватися цим підприємством шляхом перерахування 

районному бюджету коштів бюджету територіальної громади 

у вигляді субвенції. У цьому разі не виключається можливість 

використання коштів Бюджету участі не за цільовим 



використанням, що не призведе до очікуваного проектом 

результату. Враховуючи вищенаведене, даний проект 

відхилено.  

4 23 

Медичне обладнання  

для Слобожанської 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини 

Половець  

Аліна Петрівна 

Закупівля медичного 

обладнання  

для Слобожанської 

АЗПСМ 

149 523 

Слобожанська АЗПСМ є відокремленим підрозділом КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Дніпровської 

районної ради. Тобто, закупівля медичної апаратури має  

здійснюватися цим підприємством. Кошти на реалізацію 

даного проекту будуть передбачені у бюджеті територіальної 

громади на 2020 році у вигляді субвенції районному бюджету. 

У такому випадку не виключається можливість використання 

коштів, передбачених на реалізацію проекту в рамках 

Бюджету участі Слобожанської ОТГ, не за цільовим 

використанням, що не призведе до очікуваного проектом 

результату. Враховуючи вищенаведене, даний проект 

відхилено. 

5 24 

Будівництво площадки 

для стоянки автомобілів 

для мешканців будинків 

№7-10 по вул. 30 років 

Перемоги 

Семенюк  

Олег Іванович 

Закупівля будівельних 

матеріалів та 

облаштування зони по 

вул. 30 років Перемоги 

в селі Степове  

під майданчик для 

автомобілів 

102 110 

Проект не відповідає нормам ДБН 360-92 «Містобудування. 

Планування і забудова міських та сільських поселень». Крім 

того, робочим проектом «Капітальний ремонт прибудинкової 

території будинків 7-10 по вулиці 30 років Перемоги с. 

Степове»  передбачена стоянка для автомобілів у 

відповідності до ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і 

забудова міських та сільських поселень». Тобто, даний проект 

дублює заходи, передбачені Програмою реформування і 

розвитку житлово-комунального господарства Слобожанської 

селищної територіальної громади на 2016-2020 роки. З 

врахуванням вищезазначеного, даний проект відхилено. 

6 25 
Озеленення дитячого 

майданчика 

Ляшенко  

Альона Віталіївна 

Закупівля дерев, кущiв, 

квiтів з подальшим їх 

висадженням на 

території ж/м Золоті 

Ключи  

(вул. Бульварна, 

Соборна та Київська) 

147 358 

Даний проект не є цілісним, має фрагментарний та 

незавершений характер, оскільки проект №34 «Граємо разом» 

та проект № 20 «Алея щастя» певним чином його 

продовжують та доповнюють. 

За результатом спілкування з авторами всіх 3-х проектів 

пріоритетним для реалізації за кошти бюджету територіальної 

громади обрано проект № 20 «Алея щастя». З врахуванням 

вищезазначеного, даний проект відхилено. 

7 31 
Транспорт для жителів 

села Степове 

Овчинникова 

Наталія Вікторівна 

Розрахунок вартості 

автомобіля разом  

з заробітною платою 1 

дня роботи водія для 

організації 

транспортних 

перевезень мешканців  

с. Степове 

123 170 

Проект передбачає закріплення за старостинським округом 

села Степове пасажирський транспорт місткістю від 18 до 22 

місць, проте в проекті не зазначена інформація про наявність 

самого транспорту. Зокрема, в разі придбання пасажирського 

транспорту, бюджет проекту буде значно перевищувати  обсяг 

коштів, передбачений Положенням про Бюджет участі (150,0 

тис.грн.). Крім того, необхідно передбачити витрати на 

придбання транспорту та його обслуговування. 

З врахуванням вищезазначеного, даний проект відхилено. 

8 34 Граємо разом 
Резнік  

Галина Миколаївна 

Закупівля гойдалки, 

каруселі, настільного 

футболу для 

149 645 
Даний проект не є цілісним, має фрагментарний та 

незавершений характер, оскільки проект №34 «Граємо разом» 



облаштування 

майданчику на 

території ж/м Золоті 

Ключи(вулиці Соборна 

i Київська) 

та проект № 20 «Алея щастя» певним чином його 

продовжують та доповнюють. 

За результатом спілкування з авторами всіх 3-х проектів 

пріоритетним для реалізації за кошти бюджету територіальної 

громади обрано проект № 20 «Алея щастя». З врахуванням 

вищезазначеного, даний проект відхилено. 

9 36 
Незалежне освітлення 

темних куточків 

Саламаха  

Данііл Сергійович 

Закупівля 3-х 

електричних установ  

(вуличних ліхтар) на 

території селища 

150 000 

Даний проект дублює заходи, передбачені Програмою 

реформування і розвитку житлово-комунального 

господарства Слобожанської селищної територіальної 

громади на 2016-2020 роки. Так, по вулиці Будівельників, 1 

смт Слобожанське заплановано роботи по облаштуванню 

зовнішнього освітлення частини вулиці, на якій відсутнє 

освітлення.   

При розробці проектно-кошторисної документації проекту 

«Капітального ремонту прибудинкової території буд. 13 та 17 

вулиці 8 Марта смт Слобожанське заплановано роботи по 

облаштуванню зовнішнього освітлення. 

 

 
 ВСЬОГО  

9 проектів на 

загальну суму: 
1 251 140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)             Л. ЛАГОДА 
 

 

 

 

 


