
З Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням селищного голови
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проекту
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1 1 Поліщук Юлія 

Віталіївна
Розвиток та корекція 
"Пробудження"

Проект спрямований на дітей з особливими освітніми 
потребами. Проектом передбачено надання 
консультативної допомоги спеціалістам та батькам, що 
мають дітей з особливими освітніми потребами 
(придбання ноутбуку (25 т.грн.), друк авторських книг 
та авторської гри (160 т.грн.), проведення вебінарів (60 
т.грн.), реклама вебінарів (30 т.грн.), консультація 
батьків (9 т.грн.)).

Освіта Слобожанське 294 000 Гуманітарний відділ

2 4 Бараш Ілона 
Станіславівна

Благоустрій території 
храму                                   
св. Стефана в селі 
Степове

Проект спрямований на облаштування території храму 
в с. Степове. Проект  передбачає придбання 
комплектуючих для металевого паркану, хреста з 
граніту (70,0 т.грн.), тротуарної плитки (25,0 т.грн.), 
декоративних кущів, ялинок (14,5  т.грн.), вхідних 
дверей до храму (10,0 т.грн.), роботи з облаштування 
території храму (50,0 т.грн.) тощо.

Інфраструктура Степове 300 000 Відділ з питань 
житлово-комунального 
господарства, 
благоустрою та 
розвитку 
інфраструктури

3 17 Іванішина Любов 
Михайлівна

Діти - майбутнє 
держави. Ліхтарі біля 
ліцею - важлива справа. 

Проект спрямований на створення безпечних умов для 
учнів, педколективу, зменшення енеровитрат в закладі 
освіти. Проект передбачає встановлення сучасного 
енергозберігаючого зовнішнього освітлення прилеглої 
території Партизанського ліцею (шкільне подвір'я, 
спортивні та ігрові майданчики) на існуючих опорах по 
периметру території закладу енергозберігаючих LED 
світильників, на додаткових опорах світильники для 
спортивного майданчику, ігрової площадки та 
центрального входу шляхом: виготовлення проекту 
монтажних робіт (137,9 т.грн.), придбання проводу СІП-
4 2*16 (5 тис.од., 60 т.грн.), ліхтарних стовпів (6 од., 

Освіта Партизанське 300 000 Гуманітарний відділ

РЕЄСТР

негативно оцінених проектів, що не допущені до етапу голосування 

Причина відхилення /                           зауваження (за умови)

10

Вимогами ст. 35 Конституції України та ст. 5 Закону України «Про 
свободу совісті та релігійні організації» визначено, що церква і релігійні 
організації в Україні відокремлені від держави. Чинним Бюджетним 
кодексом України не передбачений механізм фінансування релігійних 
організацій. Фінансування релігійних організацій за рахунок коштів 
місцевого бюджету можливе, якщо їх будівлі належать до пам’яток 
історії та культури та занесені до відповідних державних чи місцевих 
реєстрів. Оскільки церква св. Стефана не є пам’яткою історії, релігійна 
організація не може бути визначена одержувачем коштів місцевого 
бюджету та отримати фінансування для реалізації даного проєкту.

На даний час гуманітарним відділом Слобожанської селищної ради 
укладено договір на розробку проектно-кошторисної документації по 
об’єкту «Капітальний ремонт освітлювальних мереж та системи 
електропостачання будівель Партизанського ліцею Слобожанської 
селищної ради", в складі якого передбачені відповідні роботи. 

Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових 
послуг організовується відповідно до законів України «Про освіту», 
«Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», Порядку 
організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 
закладах, затвердженого постановою КМУ від 15.08.2011 №872 (із 
змінами), Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах 
дошкільної освіти, затвердженого постановою КМУ від 10.04.2019 
№530.
Фінансування видатків на такі цілі здійснюється відповідно до статті 
1033 Бюджетного кодексу України, Порядку  та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою 
КМУ від 14.01.2015 
№6, Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, затвердженого постановою КМУ від 14.02.2017 
№88.
Тобто пропоновані автором проєкту послуги надаються закладами освіти 
Слобожанської селищної ради на безоплатній основі.
Одночасно проєкт має чітко виражений комерційний характер, у звязку з 
чим автору пропонується реалізувати його через реєстрацію ФОП тощо.



4 19 Колкунов Станіслав 
Вікторович

Сонячний куточок.  
Облаштування пляжу в 
с.Олександрівка, 
Дніпровського району

Проект спрямований на створення умов для безпечного 
відпочинку жителів с.Олександрівка, учасників 
шкільного літнього табору Олександрівського ліцею, 
гостей села. Проект передбачає облаштування пляжу 
шляхом придбання парасольок деревяних (8 од., 112,8 
т.грн., піску (10 т, 21 т.грн.), лавочок (6 од., 12 т.грн.), 
кабінок для перевдягання (2 од., 15,8 т.грн.), монтажні 
роботи (25 т.грн.), розчистка берега (20 т.грн.), 
інфляція - 55,7 т.грн.  

Інфраструктура Олександрівка 278 375 Відділ з питань 
житлово-комунального 
господарства, 
благоустрою та 
розвитку 
інфраструктури

5 40 Грицун Ганна 
Олександрівна

Спортивний майданчик 
для ігор з м’ячем

Проект спрямований на покращення умов для 
фізичного розвитку дітей, активного проведення 
дозвілля шляхом облаштування майданчика для ігор з 
мячем.  Проект передбачає придбання штучної трави 
(151,8 т.грн.), клей, гумова крихта, пісок, уккладка 
штучної трави (43 т.грн.) тощо

Інфраструктура ж/м Золоті ключі 268 268 Відділ з питань 
житлово-комунального 
господарства, 
благоустрою та 
розвитку 
інфраструктури

ВСЬОГО 1 440 643

Секретар селищної ради Л.Лагода

Чинним законодавством забороняється відкриття і експлуатація місць 
масового відпочинку без паспорта пляжу та без наявності розгорнутого 
рятувального поста. Тому, реалізація даного проекту до проведення всіх 
організаційно-технічних заходів для безпечного відпочинку та 
користування водними об’єктами може стати причиною збільшення 
кількості нещасних випадків, які загрожують виникненню надзвичайних 
ситуацій, загибелі і травматизму людей на воді.

Запропоноване проектом місце для спортивного майданчика знаходиться 
в охоронній зоні електричних мереж, що загрожує виникненню 
нещасних випадків, зокрема ураження електричним струмом людей.


