
ПРОТОКОЛ 

засідання Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

 

15.06.2021 року          № 4 

Присутні: 

ВУСИК С.М. - голова Координаційної ради, заступник селищного голови 

з питань діяльності виконавчих органів селищної ради 

МИКИТЬОН Л.О. - заступник голови Координаційної ради, начальник відділу 

з питань економічного розвитку та інвестицій виконкому 

селищної ради 

МЕЛЬНИК Ю.М. - секретар Координаційної ради, заступник начальника 

відділу з питань економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету селищної ради, депутат селищної 

ради 

ДЕМЧЕНКО М.В.  - начальник фінансового відділу Слобожанської селищної 

ради 

БУРЯК І.М. - староста с. Партизанське 

РИБАЛКО М.П.  - депутат селищної ради, директор КЗ МЦ Смарт  

ПОЛОВЕЦЬ В.І. - громадська активістка смт Слобожанське 

МАСЛО Р.В. - фахівець КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської 

селищної ради, член ГО «Агенція місцевого розвитку – 17» 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - громадський активіст смт Слобожанське 

ШАБЛИКО І.П. - громадський активіст сіл Олександрівка та Василівка 

СОКОЛОВА А.В. - громадська активістка ж/м «Золоті ключі»  

Відсутні: 

ШЕРСТЮК І.О.  - головний спеціаліст юридичного відділу виконавчого 

комітету селищної ради  

ЖОРНЯК Т.В. - головний спеціаліст відділу культури, туризму та 

інформаційної політики виконавчого комітету селищної 

ради 

БОЛБАС Н.І. - депутат селищної ради 

ЛЕОНОВА Г.С. - громадська активістка смт Слобожанське 

ЛОМАКІН Д.В. - член Молодіжної ради Слобожанської селищної ради 

Запрошені: 

ШЕРЕМЕТ М.О.  - начальник гуманітарного відділу Слобожанської селищної 

ради 



 

ГАМАСЕНКО Р.М. - начальник відділу культури, туризму та інформаційної 

політики 

ОВЧИННИКОВ Р.А.  - начальник відділу інформаційних технологій та 

електронного урядування 

КРИВОРУЧКО О.Ф. - заступник начальника відділу культури, туризму та 

інформаційної політики 

ЛІФІРЕНКО В.М. - староста с. Степове 

РИЖАК В.П. - староста с. Балівка 

КРЮЧКОВА В.В. - головний спеціаліст відділу з питань ЖКГ, благоустрою та 

розвитку інфраструктури  

ПРОСКУРНЯ С.В. - директор КНП "ЦПМСД" ССР 

ПОЛІЩУК Ю.В. - авторка проєкту «Розвиток та корекція «Пробудження» 

ЄРЬОМЕНКО А.І.  - співавторка проєкту «Спортивна громада – здорова 

активна нація»  

НАЙМУШИНА А.М.  - авторка проєкту «Рухайся! Дихай! Живи!»  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Заслуховування керівників профільних підрозділів виконавчих органів селищної 

ради про результати аналізу та оцінювання проектів Бюджету участі 2021 року. 

2. Про формування та затвердження переліку позитивно оцінених проектів. 

3. Про формування та затвердження переліку негативно оцінених проектів. 

4. Про визначення пунктів голосування за проекти Бюджету участі 2021 року. 

5. Про забезпечення інформаційної кампанії на етапі голосування. 

6. Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім, що в рамках Бюджету участі 2021 року 

мешканцями Слобожанської ТГ було подано 45 проектів, які можливо реалізувати у 

наступному році за рахунок бюджету територіальної громади. Відповідно до Положення про 

Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади (далі 

– Положення про Бюджет участі) у відведений для цього строк профільними структурними 

підрозділами виконавчих органів селищної ради було проведено аналіз поданих проектів. 

За результатом проведеного аналізу відповідальними структурними підрозділами 

сформовані картки оцінки проектів (додаток 2 до Положення) та перелік проектів, що будуть 

допущені до голосування, та переліку тих проектів, які мають бути відхилені, тобто не 

проходять до етапу голосування.  

У зв’язку з цим, необхідно заслухати представників профільних структурних 

підрозділів про результати проведеного аналізу проектів та затвердити переліки позитивно та 

негативно оцінених проектів. 

 

 



ВИСТУПИЛИ: 

Гамасенко Р.М. доповів результати аналізу та оцінки 11 проектів, розгляд яких 

відноситься до компетенції відділу культури, туризму та інформаційної політики виконкому 

селищної ради, зокрема: 

Проєкт № 3 «Мобільний культурно-розважальний простір» (автор - Барильченко 

Галина Михайлівна). 

Проєкт спрямований на покращення дозвілля мешканців с. Олександрівка та 

с.Василівка (демонстрація фільмів, концертів, культурно-масових заходів тощо). Проектом 

передбачено придбання: ноутбука, проектора, посилювача, сабвуфера, безкаркасних меблів, 

прожектора, палатки тощо. Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до 

голосування. 

Проєкт № 6 «Спортивна громада – здорова активна нація» (автор - Єрьоменко Ігор 

Олександрович) 

Проект спрямований на підвищення рівня фізичної культури населення та дозвілля 

дітей, підлітків та молоді в с. Партизанське. Проект передбачає облаштування унiверсального 

спортивного майданчику (придбання вуличних тренажерів, їх доставка та встановлення). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проєкт № 11 «Святковий настрій» (автор -Гончаренко Ганна Юріївна) 

Проект спрямований на покращення надання культурно-дозвілевих послуг для жителів 

с. Партизанське. Проект передбачає придбання ростових ляльок. Проект відповідає вимогам 

Положення та пропонується до голосування. 

Проєкт № 12 «Мобільний комплект «Відкрита сцена» (автор - Семенюк Дмитро 

Олегович) 

Проект спрямований на покращення послуг в культурно-розважальній сфері с.Степове. 

Проект передбачає придбання мобільної сцени для проведення культурно-масових заходів, 

акустичної системи, сабвуфера, торгової палатка, доставки. Проект відповідає вимогам 

Положення та пропонується до голосування. 

Проєкт № 13 «Мультимедійна бібліотека "Virtual room" - багатофункціональний 

центр комунікації» (автор - Бородавка Сніжана Володимирівна) 

Проект спрямований на створення комфортних умов для спільного проведення 

сімейного дозвілля, спілкування, освіти, розвитку інформаційної культури, духовного та 

культурного розвитку жителів с.Степове. Проект передбачає створення ігрового 

мультимедійного майданчику в бібліотеці шляхом придбання телевізора, ігрової приставки, 

playstation, та установки. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проєкт № 14 Арт-об’єкт «Модель Сонячної системи, що світиться» на прилеглій 

території ЦКД (автор - Зоц Юлія Петрівна) 

Проект спрямований на створення умов для проведення родинного дозвілля, 

осучаснення та модернізації прилеглої території ЦКД, розвиток туристичної інфраструктури 

громади. Проект передбачає створення унікального сучасного арт-обєкту (розробка 

технічного проекту, прозорі напівсфери та їх монтажу. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 15 «Цикл культурно-розважальних програм «Територія розваг» (автор 

- Ноздря Анна Юріївна) 

Проект спрямований на стимулювання пізнавально-ігрової діяльності дітей, розвиток 

емоційної сфери дитини, актуалізація спілкування між дітьми та батьками. Проект передбачає 

створення циклу культурно-розважальних програм літнього сезону "Територія розваг" 

шляхом придбання ростових ляльок, портативної системи, генератора мильних бульбашок, 

ігри парашут, повітряних гармат тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №16 «Ландшафний дизайн зеленої зони ЦКД у смт Слобожанське» (автор 

- Кабанова Оксана Михайлівна) 



Проект спрямований на створення локації для проведення родинного дозвілля, 

осучаснення зеленої зани навколо ЦКД тощо. Проект передбачає придбання дерев, кущів, 

комплектуючих поливної системи, арт-об’єкту, їх доставку, перекопку та пересадку існуючих 

рослин, монтаж та земельні роботи тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №18 «Скарби Слобожанського (автор» - Мельников Сергій Едуардович) 

Проект спрямований на створення умов для розвитку природно-рекреаційних 

просторів, популяризація краєзнавства та мандрівок пам’ятками археології та історії, 

пропагування активного відпочинку та розвиток велотуризму шляхом створення краєзнавчого 

велотуристичного маршруту. Проект передбачає придбання велосипедів, вуличних 

вказівників напрямків, велошломів тощо.  

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №22 «Рухайся! Дихай! Живи!» (автор - Наймушина Анастасія 

Миколаївна)  

Проект спрямований на створення умов для спортивного розвитку молоді та активного 

дозвілля на свіжому повітрі. Проект передбачає  облаштування спортивного майданчика в  

с. Олександрівка, вул. Молодіжна шляхом підготовки ділянки, придбання майданчику для 

воркаута, стіл тенісний, транспортування та монтаж. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №33 «Перший Слобожанський Ютуб-канал про культуру» (автор - Лимар 

Тетяна Павлівна) 

Проект спрямований на створення єдиного культурного простору громади, умов для 

проведення дозвілля жителів смт Слобожанське в режимі он-лайн. Проект передбачає 

створення YouTube «Культурне Слобожанське» для трансляції циклів фільмів про видатних 

культурних діячів громади, нематеріально-культурну спадщину, новини культури громади 

шляхом придбання процесору, моніторів, камер, ноутбуків, контролерів управління ПТЗ тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №36 «Успішна бібліотека громади» (автор - Володичева Олена Іванівна) 

Проект спрямований на покращення умов для надання культурно-дозвіллевих послуг, 

залучення більшої кількості користувачів до Слобожанської бібліотеки. Проект передбачає 

придбання принтера, фотоапарату, телевізора, багатофункціонального інформаційного кіоску, 

портативної акустики тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №45 «Слобожанський Check-in» (автор - Рибалко Мирослава Петрівна)

 Проект спрямований на створення позитивного іміджу громади, популяризацію 

напрямків діяльності місцевих бізнесменів, розвитку туризму в громаді. Проект передбачає 

встановлення маленьких скульптур у кожному населеному пункті громади, у т.ч. замовлення 

послуг з виготовлення міні фігурок, розробку та друк інформаційних листівок. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Санжаровський Г.М. зауважив, що проєкт №13 «Мультимедійна бібліотека Virtual 

room» - багатофункціональний центр комунікації» за метою схожий на діяльність молодіжних 

осередків КЗ «МЦ Смарт» ССР», тому проєкт певним чином дублює їх діяльність в с. Степове. 

Гамасенко Р.М. відповів, що зазначений проєкт не стосується діяльності молодіжних 

осередків. Між тим, бібліотеки громади потребують оновлення матеріально-технічного 

забезпечення (ПК, підключення до мережі інтернет, оновлення бібліотечних фондів, сучасний 

ремонт і меблі), перетворення бібліотеки на інформаційні центри з надання різноманітних 

інформаційних послуг. 

Шаблико І.П. зауважив, що проєкт №14 Арт-об’єкт «Модель Сонячної системи, що 

світиться» на прилеглій території ЦКД не може бути реалізованим без одночасного проєкту  

№16 «Ландшафний дизайн зеленої зони ЦКД у смт Слобожанське» та вважає за доцільне 

пропустити проєкт  лише один з них. 



Гамасенко Р.М. відповів, що реалізація проєкту не перекликається з іншими 

проєктами та може бути реалізовано. 

Шаблико І.П. зауважив, що проєкт №33 «Перший Слобожанський Ютуб-канал про 

культуру» можна реалізувати на базі обладнання КЗ МЦ «Смарт» ССР та не вважає за доцільне 

здійснювати закупівлю такого обладнання. 

Мирослава М.П. повідомила, що кожна людина, заклад може мати необмежену 

кількість ютуб-каналів, це контент. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Проєкт №3 «Мобільний культурно-розважальний простір» (автор - Барильченко 

Галина Михайлівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проєкт №6 «Спортивна громада – здорова активна нація» (автор - Єрьоменко Ігор 

Олександрович) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проєкт №11 «Святковий настрій» (автор - Гончаренко Ганна Юріївна) - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування. 

Проєкт №12 «Мобільний комплект «Відкрита сцена» (автор - Семенюк Дмитро 

Олегович) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проєкт № 13 «Мультимедійна бібліотека "Virtual room" - багатофункціональний центр 

комунікації» (автор - Бородавка Сніжана Володимирівна) - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування. 

Проєкт № 14 Арт-об’єкт «Модель Сонячної системи, що світиться» на прилеглій 

території ЦКД (автор - Зоц Юлія Петрівна) - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування. 

Проект № 15 «Цикл культурно-розважальних програм «Територія розваг» (автор - 

Ноздря Анна Юріївна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проект №16 «Ландшафний дизайн зеленої зони ЦКД у смт Слобожанське» (автор - 

Кабанова Оксана Михайлівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проект № 18 «Скарби Слобожанського (автор» - Мельников Сергій Едуардович) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проект № 22 «Рухайся! Дихай! Живи!» (автор - Наймушина Анастасія Миколаївна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування.  

Проект № 33 «Перший Слобожанський Ютуб-канал про культуру» (автор - Лимар 

Тетяна Павлівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проект № 36 «Успішна бібліотека громади» (автор - Володичева Олена Іванівна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проект № 45 «Слобожанський Check-in» (автор - Рибалко Мирослава Петрівна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - одноголосно (11 осіб);  

«проти» - 0 осіб;  

«утримались» - 0 осіб. 

 

СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. запропонувала заслухати результати оцінки по 3-х проектах, розгляд яких 

відноситься до компетенції сектору охорони здоров’я та відділу соціального захисту 

населення виконкому селищної ради: 

Проект №5 «Степнянці - обирають здоров’я» (автор - Бараш Олександр Петрович) 

Проект спрямований на створення умов для надання якісних медичних послуг 

мешканцям с. Степове. Проект передбачає придбання лабораторного обладнання 



(автоматичний гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, електрокардіограф, ноутбуку, 

офісного дивану, банкетки коридорної, конвектору електричного тощо). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проєкт №37 «Балівка за розвиток медицини в селі!» (автор - Топурія Руслан 

Олександрович) 

Проект спрямований на створення комфортних умов праці для медичного персоналу та 

надання якісних послуг для всіх мешканців с. Балівка. Проект передбачає придбання 

лабораторного обладнання (автоматичний гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, 

електрокардіограф, ноутбук, комп'ютер, телевізор, кондиціонер тощо). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Проскурня С.В. доповнила, що зазначені проєкти є вкрай важливими для 

функціонування амбулаторій в с. Степове та с. Балівка. Сільські мешканці громади повинні 

отримувати якісні медичні послуги амбулаторій та не повинні їздити в інші населені пункти 

для здачі аналізів. 

Санжаровский Г.М. зауважив, що в проекті №37 «Балівка за розвиток медицини в 

селі!»  більш якісно описано  бюджет проєкта та включено конвектори тепла, на відміну від 

проекту №5 «Степнянці - обирають здоров’я», яким передбачено лише 1 кондиціонер. 

Проскурня С.В. повідомила, що амбулаторія с. Степове вже забезпечена аналогічним 

обладнанням. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Проект № 5 «Степнянці - обирають здоров’я» (автор - Бараш Олександр Петрович) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

Проєкт № 37 «Балівка за розвиток медицини в селі!» (автор - Топурія Руслан 

Олександрович) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - одноголосно (11 осіб);  

«проти» - 0 осіб;  

«утримались» - 0 осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бут Л.Ф. представила результати оцінки по одному проекту, розгляд яких відноситься 

до компетенції відділу соціального захисту населення виконкому селищної ради, а саме: 

Проект №24 «Олександрівський університет третього віку» (автор - Васильєва 

Олена Георгіївна) 

Проект спрямований на покращення якості життя людей похилого віку шляхом 

створення Університету третього віку. Проект передбачає створення центру інформаційних 

технологій, турклубу, клубу здорового способу життя та придбання ноутбуків, операційних 

система, телевізор, стільці, послуги транспорту для екскурсій та методиста-організатора. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Санжаровський Г.М. поцікавився про частку населення, яка буде охоплена 

результатом даного проєкту. 

Бут Л.Ф. повідомила, що до даного проекту планується залучити близько 15% людей 

похилого віку. 

Шаблико І.П. підтвердив, що на даний час активність спостерігається саме серед 

пенсіонерів. 

 

 



 

ВИРІШИЛИ:  

Проект №24 «Олександрівський університет третього віку» (автор - Васильєва Олена 

Георгіївна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - одноголосно (11 осіб);  

«проти» - 0 осіб;  

«утримались» - 0 осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчинников Р.А. запропонував заслухати результати оцінки по 3-х проектах, розгляд 

яких відноситься до компетенції відділу інформаційних технологій та електронного 

урядування виконкому селищної ради, зокрема: 

Проект №20 «Система відеоспостереження в с. Партизанське» (автор - Мала Лариса 

Григорівна 

Проєкт спрямований на створення умов для безпечного проживання  мешканців села, 

безпеки на дорозі, захисту об’єктів інфраструктури, підвищення дорожнього руху. Проект 

передбачає встановлення сучасних систем відеоспостереження в селі Партизанське (парк, 

вул.Центральна, Шкільна, Червона, Нова, Партизанський ліцей, дитячі майданчики) шляхом 

виготовлення проекту монтажних робіт, придбання проводу СІП-4 2*16, ліхтарних стовпів. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №31 «Система вуличного відеоспостереження села Степове №1» (автор - 

Болбас Артур Станіславович) 

Проєкт спрямований на створення умов для безпечного проживання мешканців села 

Степове, безпеки на дорозі, захисту об’єктів інфраструктури. Проект передбачає встановлення 

сучасних систем відеоспостереження в селі Степове (вул. Миру, Сонячна, Центральна)  

(придбання відеокамер та аксесуарів до них, монтажні роботи тощо). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект №32 «Система вуличного відеоспостереження села Степове №2» (автор - 

Назаренко Володимир Васильович) 

Проєкт спрямований на створення умов для безпечного проживання мешканців села 

Степове, безпеки на дорозі, захисту об’єктів інфраструктури. Проект передбачає встановлення 

сучасних систем відеоспостереження в селі Степове по вул. 30 років Перемоги, Ювілейна. 

Проект передбачає придбання відеокамер та аксесуарів до них, монтажні роботи тощо.   

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Санжаровський Г.М. поцікавився з якою метою в проєкті №20 «Система 

відеоспостереження в с. Партизанське» передбачено ліхтарні стовпи. 

Овчинников Р.А. повідомив, що більшість таких стовбів мають власника, тобто за 

встановлення кабелю необхідно платити орендну плату, у зв’язку з чим в деяких випадках 

ефективніше встановити власні стовпи для прискорення реалізації проєкту.  

 

ВИРІШИЛИ:  

Проект №20 «Система відеоспостереження в с. Партизанське» (автор - Мала Лариса 

Григорівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування 

Проект №31 «Система вуличного відеоспостереження села Степове №1» (автор - 

Болбас Артур Станіславович) - прийнято без зауважень та допущено до голосування 

Проект № 32 «Система вуличного відеоспостереження села Степове №2» (автор - 

Назаренко Володимир Васильович) - прийнято без зауважень та допущено до голосування 

 

 



ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - одноголосно (11 осіб);  

«проти» - 0 осіб;  

«утримались» - 0 осіб. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Шеремет М.О. запропонував Координаційній раді заслухати результати оцінки по  

проектах, розгляд яких відноситься до компетенції гуманітарного відділу селищної ради: 

Проект №1 «Розвиток та корекція «Пробудження» (автор - Поліщук Юлія 

Віталіївна) 

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, друк авторських книг та авторської 

гри, проведення вебінарів, реклама вебінарів, консультація батьків. 

Проект не відповідає вимогам Положення та пропонується відхилити.  

Організація надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в 

закладах дошкільної та загальної середньої освіти регулюється законодавством України («Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про повну загальну середню освіту», постановами КМУ, 

що регулюють порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах та діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти. 

В свою чергу, фінансування видатків на такі цілі здійснюється відповідно до 

Бюджетного кодексу України, постанов КМУ, що регулюють порядок та умови надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами. 

Крім того, навчальні заклади громади забезпечуються підручниками і навчальними 

посібниками в установленому законодавством порядку. Бібліотечні фонди навчальних 

закладів комплектуються підручниками і навчальними посібниками згідно із затвердженим 

МОН переліком підручників і навчальних посібників, що мають відповідний гриф МОН. 

Забезпечення здобувачів повної загальної середньої освіти підручниками та 

посібниками здійснюється незалежно від форми здобуття ними повної загальної середньої 

освіти виключно на безоплатній основі. Видання підручників (крім електронних) та 

посібників, а також придбання прав на використання електронних підручників здійснюється 

за результатами конкурсних відборів, що організовуються МОН, та укладених договорів з 

особами, яким належать виключні майнові права на такі підручники та посібники. 

Тобто, видання підручників та посібників здійснюється за рішенням МОН за кошти 

державного бюджету, у зв’язку з чим заклади освіти не мають ніякого відношення до 

видавничої діяльності. Разом з тим, проведення вебінарів, лекцій, консультацій тощо для 

батьків здійснюється педагогічним працівниками закладів освіти на безкоштовній основі. 

Поліщук Ю.В. повідомила про значний свій досвід роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами та детально розповіла присутнім про мету та очікувані результати від 

реалізації проєкту. Все частіше самі батьки дітей з особливими потребами повинні отримувати 

кваліфіковану допомогу спеціалістів.  

Шеремет М.О. повідомив, що за бюджетні кошти цей проєкт не може бути 

реалізований, у зв’язку з тим, що має ознаки проєкту приватного комерційного характеру. 

Санжаровський Г.М. повідомив, що місцевими цільовими програмами передбачено 

кошти, відповідно до яких здійснюється видатки на навчання дітей з особливими потребами в 

інклюзивних класах та групах освітніх закладах громади. При цьому, запропонував автору 

проекту долучитись до команди педагогів і надавати допомогу дітям зазначеної категорії в 

інклюзивних класах (групах). 

Поліщук Ю.В. зазначила, що педагогічні працівники освітніх закладів громади не 

мають відповідних навичок та досвіду роботи з дітьми з особливими потребами та їх батьками. 

https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2231/
https://osvita.ua/legislation/law/2232/


ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - 1 особа;  

«проти» - 8 осіб;  

«утримались» - 1 особа. 

 

Шеремет М.О. запропонував заслухати результати оцінки решти проектів: 

Проект № 6 «Спортивна громада – здорова активна нація» (автор - Єрьоменко Ігор 

Олександрович) 

Проект спрямований на підвищення рівня фізичної культури населення та дозвілля 

дітей, підлітків та молоді в с. Партизанське. Проект передбачає облаштування унiверсального 

спортивного майданчику (придбання вуличних тренажерів, їх доставка та встановлення).  

Даний проєкт пропонується направити на доопрацювання, у зв’язку з відсутністю 

покриття на зазначеному майданчику. 

Єрьоменко А.В. повідомила, що проєкт буде доопрацьований в найкоротший термін.  

Проект № 9 «Сучасні технології в школу» (автор - Оленич Людмила Василівна) 

Проект спрямований на створення комфортних умов для надання якісних освітніх 

послуг в Олександрівському ліцею. Проект передбачає придбання інтерактивної панелі 

(дисплей), комп'ютерного модулю, ноутбуку тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 17 «Діти - майбутнє держави. Ліхтарі біля ліцею - важлива справа» 

(автор - Іванішина Любов Михайлівна)  

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, придбання проводу СІП-4 2*16, ліхтарних стовпів тощо. 

Проєкт пропонується відхилити, у зв’язку з тим, що 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. 

Проект № 21 «Модернізація ігрових майданчиків у Дошкільному підрозділі 

"Івушка" Партизанського ліцею» (автор - Баркова Вікторія Володимирівна)   

Проект спрямований на створення безпечного, комфортного перебування вихованців 

різних вікових категорій дошкільного підрозділу "Івушка" на свіжому повітрі. Проект 

передбачає придбання пісочниць, ігрових будиночків, гойдалок, гірок, столиків з зонтиками, 

лавок та їх монтаж. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 23 «СпаНІКом» (автор - Кравченко Олена Іванівна) 

Проект спрямований на покращення екологічної ситуації на селі шляхом боротьби зі 

спалюванням опалого листя. Проєкт передбачає облаштування на території Олександрівсь-

кого ліцею куточку для компостування, паркана з металевих секцій, укладання тротуарної 

плитки, розробки та виготовлення буклетів, доставки та монтажу компостерів тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 25 «Стадіон для міні спортсменів» (автор - Костюченко Тетяна Вікторівна)

 Проект спрямований на створення умов для проведення фізкультурних занять, ранкової 

гімнастики та спортивних розваг в дошкільному підрозділі "Рябінушка" с. Олександрівка. 



Проект передбачає улаштування штучного одношарового покриття, придбання щита 

баскетбольного, ліани, колоди тощо, транспортні видатки.  

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 26 «Сучасні технології в школу» (автор - Моркотун Людмила Гаврилівна)

 Проект спрямований на створення сучасного навчального простору в Балівському 

ліцеї, удосконалення освітнього простору шляхом використання інтерактивних технологій. 

Проект передбачає придбання інтерактивної панелі, комп’ютерного модуля та їх монтаж.   

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 28  «Сучасний музичний кабінет» (автор - Ларченко Алла Вікторівна)

 Проект спрямований на створення умов для всебічного розвитку музичного виховання, 

талановитої особистості. Проект передбачає придбання сучасних музичних інструментів  та 

інтерактивного обладнання в музичний кабінет Балівського ліцею (цифрове піаніно), 

аккордеон, інтерактивна панель, комп'ютерний модуль та їх монтаж. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 29 «Організація безперешкодного доступу до закладу освіти для людей 

з особливими потребами» (автор - Легеза Ігор Сергійович) 

Проект спрямований на створення належних умов для людей з  особливими освітніми 

потребами, їх соціалізацію та залучення їх до громадського життя села. Проект передбачає 

облаштування пандуса в Балівському ліцеї (придбання матеріалів, доставка, монтаж, 

фарбування). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 34  «Шкільне подвір'я - територія безпеки» (автор - Юнак Наталія 

Михайлівна)  

Проект спрямований на створення комфортних та безпечних умов перебування учнів 

на території ліцею, збереження майна тощо. Проект передбачає облаштування паркану на 

території Олександрівського ліцею, воріт, фіртки, демонтажу старого паркану, монтаж нового, 

будматеріали, технагляд, проектні роботи, експертизу, кошторисний прибуток, адмінвитрати, 

встановлення відеодомофону тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 35 «Встановлення кондиціонерів для учасників освітнього процесу-

залог якісних умов для навчання» (автор - Лучній Ірина Вікторівна) 

Проект спрямований на створення комфортних умов для учнів та педколективу для 

надання освітніх послуг в Слобожанський НВК №1, підвищення якості проведення 

навчального процесу. Проект передбачає встановлення кондиціонерів та їх монтаж. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 42  Шкільний музей історії селища Слобожанське (автор - Скороход 

Анжела Яківна)   

Проект передбачає створення музею у приміщенні Слобожанської ЗОШ № 2, 

ознайомлення дітей та молодь з історією, історичними матеріалами, зібраними працівниками 

Слобожанської ЗОШ № 2. Проект передбачає придбання вітрини музейної, нанесення 

малюнку на стіни, підсвітку вивіску тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - 10 осіб;  

«проти» - 0 осіб;  

«утримались» - 1 осіб. 

 



ВИРІШИЛИ: 

Проект № 1 «Розвиток та корекція «Пробудження» (автор - Поліщук Юлія Віталіївна) 

– відхилити, не допустивши до голосування; 

Проект № 6 «Спортивна громада – здорова активна нація» (автор - Єрьоменко Ігор 

Олександрович) – допущено до голосування за умови уточнення проєкту; 

Проект № 9 «Сучасні технології в школу» (автор - Оленич Людмила Василівна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 17 «Діти - майбутнє держави. Ліхтарі біля ліцею - важлива справа» (автор - 

Іванішина Любов Михайлівна) – відхилити, не допустивши до голосування;  

Проект № 21 «Модернізація ігрових майданчиків у Дошкільному підрозділі "Івушка" 

Партизанського ліцею» (автор - Баркова Вікторія Володимирівна) - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

Проект № 23 «СпаНІКом»  (автор - Кравченко Олена Іванівна) - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 25 «Стадіон для міні спортсменів» (автор - Костюченко Тетяна Вікторівна) 

- прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 26 «Сучасні технології в школу» (автор - Моркотун Людмила Гаврилівна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 28 «Сучасний музичний кабінет» (автор - Ларченко Алла Вікторівна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 29 «Організація безперешкодного доступу до закладу освіти для людей з 

особливими потребами» (автор - Легеза Ігор Сергійович) - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

Проект № 34 «Шкільне подвір'я - територія безпеки» (автор - Юнак Наталія 

Михайлівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 35 «Встановлення кондиціонерів для учасників освітнього процесу-залог 

якісних умов для навчання» (автор - Лучній Ірина Вікторівна) - прийнято без зауважень та 

допущено до голосування; 

Проект № 42 «Шкільний музей історії селища Слобожанське» (автор - Скороход 

Анжела Яківна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

ВИСТУПИЛИ: 

Крючкова В.В. запропонувала результати оцінки проектів, розгляд яких відноситься 

до компетенції питань ЖКГ, благоустрою та розвитку інфраструктури: 

Проект № 2 «Сортуй сміття кольорово!» (автор - Бойко Аліна Валеріївна) 

 Проект спрямований на запровадження та популяризацію сортування сміття у  

с. Партизанське. Проектом передбачено придбання 12 євроконтейнерів (1100 л), їх доставку, 

послуги поліграфії, оплату послуг з вивезення сміття у 2022 році.  

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 4 «Благоустрій території храму св. Стефана в селі Степове (автор – 

Бараш Ілона Станіславівна) 

Проект спрямований на облаштування території храму в с. Степове. Проект  передбачає 

придбання комплектуючих для металевого паркану, хреста з граніту, тротуарної плитки, 

декоративних кущів, ялинок, вхідних дверей до храму, роботи з облаштування території храму 

тощо. 

Проєкт пропонується відхилити, у зв’язку з тим, що відповідно до вимог ст. 35 

Конституції України та ст. 5 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» 

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. 

Проект № 7 «Доріжкою рідного села» (автор - Болбас Ніна Івановна) 

Проект спрямований на створення комфортних умов проживання в с. Степове. Проект 

передбачає будівництво пішохідної доріжки по вул. Миру шляхом укладання тротуарної 

плитки (тротуарна плитка, бордюри, будматеріали, будівельні послуги і т.д.). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 8 «Майданчик "Дитяча Мрія" для діточок села Василівка» (автор - 

Бойко Олександр Миколайович)  

Проект спрямований на створення доступного ігрового середовища в с. Василівка, 

забезпечення фізичного розвитку дітей на свіжому повітрі. Проект передбачає встановлення 

елементів дитячого майданчика (ігровий дім з гіркою та гойдалкою, дитячі гірки, дитячий 

столик, шведська стінка з турніками, ігрова альтанка тощо), огорожа майданчика, монтаж, 

вирівнювання майданчика. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 10 «Безпезпечний простір дитинства. Облаштування дитячого 

майданчика по вул. Нова с. Партизанське» (автор - Залушний Антон Павлович) 

Проект спрямований на створення комфортних умов відпочинку жителів  

с. Партизанське. Проект передбачає облаштування дитячого майданчика на перехресті  

вул. Нова та вул. Красна с. Партизанське, з доповненням спортивними елементами (придбання 

спортивного комплексу, озеленення (липи, туї), лавочок, паркан-сітки, монтажу, урни тощо). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 19 «Сонячний куточок.  Облаштування пляжу в с.Олександрівка, 

Дніпровського району» (автор - Колкунов Станіслав Вікторович) 

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 дерев’яних, піску, 

лавочок, кабінок для перевдягання, монтажні роботи, розчистка берега, інфляція. 

Проєкт пропонується відхилити, у зв’язку з тим, що 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. 

Проект № 30 «Облаштування зони відпочинку в с.Балівка» (автор - Слісарчук 

Анастасія Борисівна) 

Проєкт спрямований на створення умов для розвитку культурно-масової роботи, 

організації дозвілля в теплу пору року в с. Балівка, створення етнографічного  куточку з 

відтворенням народних традицій та культурної спадщини. Проект передбачає облаштування 

зони відпочинку по вул. Центральна, 47 (придбання будматеріалів, плитки тротуарної, лавок 

садово-паркових, альтанок, вуличних ліхтарів, роботи по укладанню плитки тротуарної тощо). 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 38 «Облаштування дитячого майданчику» (автор - Галета Катерина 

Юріївна) 

Проект спрямований на створення умов для проживання та проведення дозвілля з 

дітьми у будь-яку погоду. Проект передбачає придбання 2-х альтанок, ігрових панелей, 

монтаж тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 39 «Безпека пересування» (автор - Соколов Антон Ігорович) 



Проект спрямований на створення безпечних умов проживання для всіх учасників 

дорожнього руху по вул. Соборна ж/р "Золоті ключі". Проект передбачає придбання плитки 

тротуарної, укладання, бордюри тротуарні, установка бордюрів, доставка тощо 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 40 «Спортивний майданчик для ігор з м’ячем» (автор - Грицун Ганна 

Олександрівна) 

Проект спрямований на покращення умов для фізичного розвитку дітей, активного 

проведення дозвілля шляхом облаштування майданчика для ігор з м’ячем.  Проект передбачає 

придбання штучної трави, клей, гумова крихта, пісок, укладка штучної трави тощо. 

Проєкт пропонується відхилити, у зв’язку з тим, що запропоноване проектом місце для 

спортивного майданчика знаходиться в охоронній зоні електричних мереж, що загрожує 

виникненню нещасних випадків, зокрема ураження електричним струмом людей. 

Проект № 41 «Освітлення дитячого майданчику» (автор - Галета Тетяна Юріївна) 

Проект спрямований на підвищення рівня комфортних та безпечних умов проживання 

по вул. Київська, 25, ж/р "Золоті ключі" . Проект передбачає придбання ліхтарів, доставку, 

монтаж, підключення до електромережі. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 43 «Організація вуличного стаціонарного санітарного вузла з 

господарським блоком» (автор - Резнік Галина Миколаївна) 

Проект спрямований на забезпечення належних санітарних умов для відпочинку дітей 

т їх батьків, покращення умов для дозвілля шляхом облаштування вуличного стаціонарного 

санітарного вузла з господарським блоком по вул. Ясна ж/р "Золоті ключі". Проект передбачає 

виконання робіт придбання матеріалів, установку та підключення систем комунікацій тощо 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 44 «Парк відпочинку «Камені» (автор - Вільхова Тетяна 

Володимирівна) 

Проект спрямований на створення належних умов для відпочинку жителів с. 

Олександрівка, їх гостей на березі р. Самара, відтворення рекреаційних зон громади. Проект 

передбачає придбання дитячого майданчика, лавок, світильників вуличних, їх монтаж, 

придбання та висадження 50 дерев тощо. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

Проект № 46 «Влаштування гумового покриття майданчику в смт Слобожанське» 

(автор - Сокур Лариса Миколаївна) 

Проект спрямований на створення комфортних умов для  безпечного дозвілля на 

свіжому повітрі мешканців ж/к "Олімпік-2" (смт Слобожанське, вул. 8 Марта, 9А). Проект 

передбачає влаштування гумового покриття майданчику на існуючому дитячому майданчику 

згідно розробленого кошторису. 

Проект відповідає вимогам Положення та пропонується до голосування. 

 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«за» - (одноголосно) 11 осіб;  

«проти» - 0 осіб;  

«утримались» - 0 осіб. 

ВИРІШИЛИ: 

Проект № 2 «Сортуй сміття кольорово!» (автор - Бойко Аліна Валеріївна) - прийнято 

без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 4 «Благоустрій території храму св. Стефана в селі Степове (автор – Бараш 

Ілона Станіславівна) – відхилити та не допустити до голосування; 

Проект № 7 «Доріжкою рідного села» (автор - Болбас Ніна Івановна) - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування; 



Проект № 8 «Майданчик "Дитяча Мрія" для діточок села Василівка» автор - Бойко 

Олександр Миколайович - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 10 «Безпезпечний простір дитинства.Облаштування дитячого майданчика 

по вул. Нова с. Партизанське» (автор - Залушний Антон Павлович) - прийнято без зауважень 

та допущено до голосування; 

Проект № 19 «Сонячний куточок.  Облаштування пляжу в с.Олександрівка, 

Дніпровського району» (автор - Колкунов Станіслав Вікторович) – відхилити та не допустити 

до голосування; 

Проект № 30 «Облаштування зони відпочинку в с.Балівка» (автор - Слісарчук 

Анастасія Борисівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 38 «Облаштування дитячого майданчику» (автор - Галета Катерина 

Юріївна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 39 «Безпека пересування» (автор - Соколов Антон Ігорович) - прийнято без 

зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 40 «Спортивний майданчик для ігор з м’ячем» (автор - Грицун Ганна 

Олександрівна) – відхилити та не допустити до голосування;  

Проект № 41 «Освітлення дитячого майданчику» (автор - Галета Тетяна Юріївна) - 

прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 43 «Організація вуличного стаціонарного санітарного вузла з господарським 

блоком» (автор - Резнік Галина Миколаївна) - прийнято без зауважень та допущено до 

голосування; 

Проект № 44 «Парк відпочинку «Камені» (автор - Вільхова Тетяна 

Володимирівна) - прийнято без зауважень та допущено до голосування; 

Проект № 46 «Влаштування гумового покриття майданчику в смт Слобожанське» 

автор - Сокур Лариса Миколаївна - прийнято без зауважень та допущено до голосування. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила про необхідність затвердження переліку позитивно оцінених 

проектів, який за висновками профільних підрозділів виконавчого комітету селищної ради та 

рішенням членів Координаційної ради, попередньо буде включати 40 проектів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. зазначила, що відповідно до вимог п. 8.7 Положення про Бюджет 

участі перелік позитивно оцінених проектів необхідно оприлюднити на офіційному сайті 

селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. В зазначеному 

переліку необхідно зазначити: номер проекту; автор проекту; назва проекту; опис проекту; 

категорія проекту; населений пункт громади; бюджет проекту; відповідальний підрозділ за 

оцінювання проекту.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік позитивно оцінених проектів Бюджету участі Слобожанської 

селищної територіальної громади (додаток 1) та забезпечити його оприлюднення на 

офіційному сайті селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 



3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила про необхідність затвердження переліку негативно 

оцінених проектів, який за висновками профільних підрозділів виконавчого комітету 

селищної ради та рішенням членів Координаційної ради, попередньо буде включати  

5 проектів. 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., який зазначив, що відповідно до вимог п. 8.7 Положення про Бюджет 

участі перелік негативно оцінених проектів необхідно оприлюднити на офіційному сайті 

селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. В зазначеному 

переліку необхідно зазначити: номер проекту; автор проекту; назва проекту; опис проекту; 

категорія проекту; населений пункт громади; бюджет проекту; відповідальний підрозділ за 

оцінювання проекту; причина відхилення.  

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити перелік негативно оцінених проектів Бюджету участі Слобожанської 

селищної територіальної громади (додаток 2) та забезпечити його оприлюднення на 

офіційному сайті селищної ради, в системі «Громадський проект» та пунктах для голосування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила про необхідність визначення та затвердження пунктів для 

голосування в паперовому вигляді. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О. запропонувала визначити пункти для голосування в кожному 

населеному пункті громади:  

1. Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної ради; 

2. КЗ «Молодіжний центр «СМАРТ» Слобожанської селищної ради»; 

3. Будинок культури в селі Степове; 

4. Балівський старостат ЦНАП; 

5. Олександрівський старостат ЦНАП; 

6. Партизанський старостат ЦНАП. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Визначити та затвердити розпорядженням селищного голови 6 пунктів для 

голосування із зазначенням адреси пунктів та їх режиму роботи. 

 
№ 

п/п 

 

Назва установи  Адреса Режим роботи 

1. Центр надання адміністративних 

послуг 

Слобожанської селищної ради 

смт Слобожанське,  

вул. Будівельників, 18 

пн., ср., чт. - з 08.00 до 17.00                

вт. – з 08.00 до 20.00 

пт. – з 08.00 до 15.45     

перерва – з 12.00 до 12.45 

сб. – нд. – вихідні 



2. КЗ «Молодіжний центр  

«СМАРТ» Слобожанської  

селищної ради» 

смт Слобожанське,  

вул. Теплична, 23 

пн. - з 09.00 до 18.00                                 

вт., ср., чт. – з 09.00 до 20.00 

сб. – з 12.00 до 19.00,       

перерва – з 12.00 до 12.45 

нд. – вихідний 

3. Будинок культури в селі Степове   с. Степове,  

вул. Робоча, 14 

пн. – сб. - з 09.00 до 18.00 

перерва – з 13.00 до 14.00 

нд. – вихідний 

4.  Балівський старостат 

ЦНАП 

с. Балівка,  

вул. Центральна, 47 

пн., вт., ср., чт. - з 08.00 до 

17.00                

пт. – з 08.00 до 15.45     

перерва – з 12.00 до 12.45 

сб. – нд. – вихідні 

5. Олександрівський старостат 

ЦНАП 

 

 

с. Олександрівка, 

вул. Центральна, 1 

пн., вт., ср., чт. - з 08.00 до 

17.00                

пт. – з 08.00 до 15.45  

перерва – з 12.00 до 12.45 

сб. нд. – вихідний 

6. Партизанський старостат 

ЦНАП 

 

с. Партизанське, 

вул. Центральна, 7 

пн., вт., ср., чт. - з 08.00 до 

17.00                

пт. – з 08.00 до 15.45     

перерва – з 12.00 до 12.45 

сб. – нд. – вихідні 

 

2. Відповідальному підрозділу (відділ з питань економічного розвитку та інвестицій) 

підготувати проект розпорядження селищного голови «Про проведення голосування за 

проекти в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної 

територіальної громади у 2021 році», яким затвердити перелік позитивно та негативно 

оцінених проектів Бюджету участі; пункти голосування у 2021 році; бланк для голосування із 

визначеним переліком проектів, які отримали позитивну оцінку Координаційної ради та 

допущені до голосування; порядок голосування за проекти Бюджету участі. 

 3. Відповідальному підрозділу оприлюднити дане розпорядження селищного голови на 

офіційному сайті селищної ради, в системі «Громадський проект». 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка повідомила присутнім про необхідність забезпечення інформаційної 

кампанії впродовж всього етапу голосування та нагадала, що кожен член громади, якому 

виповнилось 16 років, має можливість проголосувати не більше ніж за 5 проектів, які 

вважатиме корисними та цікавими для їх реалізації за кошти територіальної громади. Для 

перемоги в голосуванні кількість голосів за проект повинна бути не менше 120 голосів (для 

села Василівка – 50 голосів).  

При цьому голосувати можна в електронному вигляді через систему BankID (ЕЦП) або 

в паперовому вигляді шляхом заповнення бланку для голосування в одному з визначених 

пунктів для голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Микитьон Л.О., яка повідомила, що для проведення на належному рівні промо-

кампанії етапу голосування заплановано виготовлення білборду про голосування за проекти 



Бюджету участі та розміщення його в центрі смт Слобожанське за адресою: вул. Теплична, 31. 

Крім того, на головній сторінці сайту селищної ради має бути розміщена швидкоплинна 

стрічка з повідомленням про терміни етапу голосування, в розділі «Новини» системи 

«Громадський проект» забезпечити щотижневе оновлення інформації про хід голосування.  

Для активізації голосування важливо, щоб автори проекту активізувались до 

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи та самостійно поширювали інформацію 

про власний проект серед друзів, знайомих, родичів, сусідів.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Активізувати авторів проекту на проведення агітаційної роботи щодо поширення 

інформації про свій проект серед друзів, знайомих, родичів, сусідів.  

2. Протягом етапу голосування забезпечити щотижневе інформування громадськості 

про хід голосування на сайті селищної ради та в системі «Громадський проект». 

3. Для забезпечення безперебійного проведення етапу голосування налагодити 

комунікацію мешканців громади, які мають намір проголосувати за проекти, з модератором 

електронної системи «Громадський проект» в електронному вигляді, у будь-який зручний для 

них час. 

4. Відповідальним особам в пунктах для голосування забезпечити проведення 

роз’яснення щодо порядку проведення голосування. 

5. Відповідальному відділу (відділ з питань економічного розвитку та інвестицій) 

забезпечити консультаційно-роз’яснювальний супровід голосування в електронному вигляді.  

6. Відділу культури, туризму та інформаційної політики виконавчого комітету 

Слобожанські селищної ради забезпечити розроблення рекламної продукції; інформування 

громадськості про хід голосування на сайті селищної ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - 11 осіб (одноголосно); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

 

СЕКРЕТАР          Ю. МЕЛЬНИК 
 


