
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 15 червня 2021 року         № 236-р 
 

Про проведення голосування 

за проекти в рамках Бюджету участі (громадський бюджет)  

Слобожанської селищної територіальної громади у 2021 році 
 

Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Положенням про Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної 

територіальної громади, затвердженим рішенням сесії селищної ради від 18.03.2021 року 

№ 377-5/VIIІ та з метою забезпечення ефективної роботи з реалізації Бюджету участі у 2021 

році на етапі голосування, 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

1.1. перелік позитивно оцінених проектів Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади (додаток 1); 

1.2. перелік негативно оцінених проектів Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади (додаток 2); 

1.3. пункти голосування в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади у 2021 році (додаток 3); 

1.4. бланк для голосування із визначеним переліком проектів, які отримали позитивну 

оцінку Координаційної ради та допущені до голосування (додаток 4); 

1.5. порядок голосування за проекти Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади у 2021 році (додаток 5). 

2. Відповідальним особам за проведення голосування забезпечити проведення 

роз’яснення щодо порядку проведення голосування. 

3. Відділу з питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

Слобожанські селищної ради забезпечити консультаційно-роз’яснювальний супровід 

голосування в електронному вигляді за допомогою системи «Громадський проект». 

4. Відділу культури, туризму та інформаційної політики виконавчого комітету 

Слобожанські селищної ради забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи:  

1) розроблення рекламної продукції; 

2) інформування громадськості про хід голосування на сайті селищної ради.  

5. Координацію щодо виконання цього розпорядження покласти на відділ з питань 

економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету Слобожанської селищної ради, 

контроль – на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів селищної 

ради С. Вусик. 
 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА        І.КАМІНСЬКИЙ 



ДОДАТОК 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням селищного голови

від 15.06.2021 року № 236-р

№ 

п/п

Номер 

проєкту

ПІБ автора Назва проекту Опис проекту Категорія Населений 

пункт  

громади

Бюджет проекту, грн. Відповідальний підрозділ за 

оцінювання проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 Бойко Аліна Валеріївна Сортуй сміття кольорово! Проект спрямований на запровадження та популяризацію сортування сміття у с. 

Партизанське. Проектом передбачено придбання 12 єврокон-тейнерів (1100 л) 

(126 т.грн.), їх доставку (16,8 т.грн.), послуги поліграфії (4,2 т.грн.), оплату 

послуг з вивезення сміття у 2022 році (93,6 т.грн.). 

Інфраструктура Партизанське 288 720 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

2 3 Барильченко Галина 

Михайлівна

Мобільний культурно-розважальний 

простір

Проект спрямований на покращення дозвілля мешканців с. Олександрівка та с. 

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

Проектом передбачено придбання: ноутбука (1 од., 20,0 т.грн.), проектора (1 од., 

20,0 тис.грн.), посилювача (2 од., 32,0 т.грн.), сабвуфера (2 од., 46,0 т.грн.), 

безкаркасних меблів (30 од., 30,0 т.грн.), прожектора (2 од., 28,0 т.грн.), палатки 

тощо.  

Культура, молодь і 

спорт

Олександрівка 251 840 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

3 5 Бараш Олександр 

Петрович

Степнянці - обирають здоров*я Проект спрямований на створення умов для надання якісних медичних послуг 

мешканцям с. Степове. Проект передбачає придбання лабораторного 

обладнання (автоматичний гематологічний аналізатор (1 од., 172,0 тис.грн.), 

аналізатор сечі (1 од., 39,0 тис.грн.), електрокардіограф (1 од., 17,5 т.грн.)), 

ноутбуку (1 од., 15,0 т.грн.), офісного дивану (1 од., 10,0 т.грн.), банкетки 

коридорної (3 од., 12,0 т.грн.), конвектору електричного (7 од., 14,0 т.грн.) і т.д.

Соціальний захист 

та охорона 

здоров’я

Степове 300 000 Сектор охорони здоров'я

4 6 Єрьоменко Ігор 

Олександрович

Спортивна громада – здорова активна 

нація

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  (14 од., 154,1 т.грн.), їх доставка (8,4 т.грн.) та встановлення (50,0 

т.грн.)). 

Культура, молодь і 

спорт

Партизанське 291 984 Гуманітарний відділ

5 7 Болбас Ніна Івановна Доріжкою рідного села Проект спрямований на створення комфортних умов проживання в с. Степове. 

Проект передбачає будівництво пішохідної доріжки по вул. Миру (300 м) 

шляхом укладання тротуарної плитки (тротуарна плитка (90,0 т.грн.), бордюри 

(60,0 т.грн.), будматеріали (23,6 т.грн.), будівельні послуги (126,4 т.грн.) і т.д.).

Інфраструктура Степове 300 000 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

6 8 Бойко Олександр 

Миколайович

Майданчик "Дитяча Мрія" для діточок 

села Василівка

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 (1 од., 50,5 т.грн.), дитячі гірки (1 од., 22,7 т.грн.), дитячий столик, 

шведська стінка з турніками, ігрова альтанка тощо), огорожа майданчика (48,0 

т.грн.), монтаж (44,3 т.грн.), вирівнювання майданчика (33,2 т.грн.). 

Інфраструктура Василівка 299 160 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

7 9 Оленич Людмила 

Василівна

Сучасні технології в школу Проект спрямований на створення комфортних умов для надання якісних 

освітніх послуг в Олександрівському ліцею. Проект передбачає придбання 

інтерактивної панелі (дисплей) (87 т.грн.), комп'ютерного модулю (30 т.грн.), 

ноутбуку (20,5 т.грн.) тощо.

Освіта Олександрівка 195 619 Гуманітарний відділ

РЕЄСТР
позитивно оцінених проектів, що допущені до етапу голосування 



8 10 Залушний Антон 

Павлович

Безпезпечний простір 

дитинства.Облаштування дитячого 

майданчика по вул.Нова с. 

Партизанське

Проект спрямований на створення комфортних умов для 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 (2 од., 28 т.грн.), 

озеленення (липи, туї (8 т.грн.)), лавочок (5 од., 12,5 т.грн.), паркан-сітки (13 

т.грн.), монтажу (11,1 т.грн.), урни тощо).

Інфраструктура Партизанське 89 232 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

9 11 Гончаренко Ганна 

Юріївна

Святковий настрій Проект спрямований на покращення надання культурно-дозвілевих послуг для 

жителів с. Партизанське.Проект передбачає придбання  ростових ляльок (10 од., 

132,9 т.грн.), непередбачувані витрати (26,6 т.грн.).

Культура, молодь і 

спорт

Партизанське 159 528 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

10 12 Семенюк Дмитро 

Олегович

Мобільний комплект «Відкрита сцена» Проект спрямований на покращення послуг в культурно-розважальній сфері с. 

Степове. Проект передбачає придбання мобільної сцени для проведення 

культурно-масових заходів (елемент сцени (8 од., 120 т.грн.), акустична система 

(2 од., 10 т.грн.), сабвуфер (2 од., 26 т.грн.), торгова палатка (1 од., 6 т.грн.) 

тощо) та їх доставка.

Культура, молодь і 

спорт

Степове 276 120 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

11 13 Бородавка Сніжана 

Володимирівна

Мультимедійна бібліотека " Virtual 

room" - багатофункціональний центр 

комунікації

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 (23 т.грн.), ігрової приставки (30 т.грн.), playstation (2 од., 

25,2 т.грн.) тощо) та їх установки.  

Культура, молодь і 

спорт

Степове 94 400 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

12 14 Зоц Юлія Петрівна Арт-об’єкт «Модель Сонячної системи, 

що світиться» на прилеглій території 

ЦКД

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 (30 т.грн.), прозорі напівсфери (10 од., 

172,5 т.грн.), монтаж  (50 т.грн.) тощо.

Культура, молодь і 

спорт

Слобожанське 299 500 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

13 15 НОЗДРЯ АННА 

ЮРІЇВНА

Цикл культурно-розважальних програм 

"Територія розваг"

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 (5 од., 

75 т.грн.), портативної системи  (5 од., 65 т.грн.), генератора мильних бульбашок 

(4 од., 16 т.грн.), ігра парашют (5 од., 9,4 т.грн.), повітряні гармати (8 од., 16 

т.грн.) тощо.  

Культура, молодь і 

спорт

Слобожанське 296 220 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

14 16 Кабанова Оксана 

Михайлівна

Ландшафний дизайн зеленої зони ЦКД 

у смт Слобожанське

Проект спрямований на створення локації для проведення родинного дозвілля, 

осучаснення зеленої зани навколо ЦКД тощо. Проект передбачає придбання 

дерев, кущів, комплектуючих поливної системи (36 т.грн.), арт-обєкту (24,9 

т.грн.), їх доставку, перекопку та пересадку існуючих рослин (50 т.грн.), монтаж 

та земельні роботи тощо.

Культура, молодь і 

спорт

Слобожанське 296 900 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

15 18 Мельников Сергій 

Едуардович

Скарби Слобожанського 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 (12 од., 160,5 т.грн.), вуличних вказівників напрямків (3 

од., 15,3 т.грн.), велошломи (12 од., 18,3 т.грн.) тощо. 

Культура, молодь і 

спорт

Слобожанське 299 979 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

16 20 Мала Лариса 

Григорівна

Система відеоспостереження в с. 

Партизанське

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 (137,9 т.грн.), придбання проводу СІП-4 2*16 (5 

тис.од., 60 т.грн.), ліхтарних стовпів (6 од., 19,8  т.грн.) тощо.

ІТ, безпека та 

громадський 

порядок

Партизанське 299 277 Відділ інформаційних технологій та 

електронного урядування



17 21 Баркова Вікторія 

Володимирівна

Модернізація ігрових майданчиків у 

Дошкільному підрозділі "Івушка" 

Партизанського ліцею

Проект спрямований на створення безпечного, комфортного перебування 

вихованців різних вікових категорій дошкільного підрозділу "Івушка" на 

свіжому повітрі. Проект передбачає придбання пісочниць (4 од., 52 т.грн.), 

ігрових будиночків (4 од., 64 т.грн.), гойдалок (5 од., 44 т.грн.), гірок (4 од., 

56т.грн.), столиків з зонтиками (4 од., 40 т.грн.), лавок (4 од., 16 т.грн.) та їх 

монтаж (27 т.грн.).   

Освіта Партизанське 300 000 Гуманітарний відділ

18 22 Наймушина Анастасія 

Миколаївна

Рухайся! Дихай! Живи! 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 (за Будинком 

культури) шляхом підготовки ділянки (40 т.грн.), придбання майданчику для 

воркаута (62,6 т.грн.), стіл тенісний (35 т.грн.), тарнспортування (14,3 т.грн.), 

монтаж (16 т.грн.) тощо

Культура, молодь і 

спорт

Олександрівка 249 691 Гуманітарний відділ

19 23 Кравченко Олена 

Іванівна

СпаНІКом Проект спрямований на покращення екологічної ситуації на селі шляхом   

боротьби зі спалюванням опалого листя. Проєкт передбачає облаштування на 

територій Олександрівського ліцею куточку для компостування  (придбання 3 

компостувальних баків (1000 л, 20,4 т.грн.), паркана з металевих секцій, 

укладання тротуарної плитки, розробка та виготовлення буклетів, доставка та 

монтаж компостерів тощо.

Освіта Олександрівка 73 014 Гуманітарний відділ

20 24 Васильєва Олена 

Георгіївна

Олександрівський університет третього 

віку

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 (3 од., 48 т.грн.), Операц, система (16,5 т.грн.), телевізор 

(15,0 т.грн.), стільці (20 од., 13,8 т.грн.), послуги транспорту для екскурсій (9 

заходів, 36 т.грн.), методист-організатор (9 осіб, 37,8 т.грн.) тощо.    

Соціальний захист 

та охорона здоров'я

Олександрівка 240 063 Відділ соціального захисту населення

21 25 Костюченко Тетяна 

Вікторівна

Стадіон для міні спортсменів Проект спрямований на створення умов для проведення фізкультурних занять, 

ранкової гімнастики та спортивних розваг в дошкільному підрозділі "Рябінушка" 

с. Олександрівка. Проект передбачає улаштування штучного оношарового 

покриття (180 м2, 116,3 т.грн.), транспортні видатки (11,8 т.грн.), щит 

баскетбольний, ліана, колода лави, тощо

Освіта Олександрівка 186 214 Гуманітарний відділ

22 26 Моркотун Людмила 

Гаврилівна

Сучасні технології в школу Проект спрямований на створення сучасного навчального простору в 

Балівському ліцеї, удосконалення освітнього простору шляхом використання 

інтерактивних технологій. Проект передбачає придбання інтерактивної панелі (1 

од., 87 т.грн.), компютерного модуля (30 т.грн.) та їх монтаж.  

Освіта Балівка 120 416 Гуманітарний відділ

23 28 Ларченко Алла 

Вікторівна

Сучасний музичний кабінет 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 (29,3 тис.грн.), аккордеон (23,8 т.грн.), 

інтерактивна панель (87 т.грн.), комп'ютерний модуль (30 т.грн.) та їх монтаж.

Освіта Балівка 173 524 Гуманітарний відділ

24 29 Легеза Ігор Сергійович Організація безперешкодного доступу 

до закладу освіти для людей з 

особливими потребами

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).

Освіта Балівка 40 000 Гуманітарний відділ

25 30 Слісарчук Анастасія 

Борисівна

Облаштування зони відпочинку в 

с.Балівка

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 (210 м2, 94,5 т.грн.), лавок садово-паркових 

(20 од., 42 т.грн.), альтанок (2 од., 30 т.грн.), вуличних ліхтарів (10 од., 45 т.грн.), 

роботи по укладанню плитки тротуарної тощо).    

Інфраструктура Балівка 299 000 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури



26 31 Болбас Артур 

Станіславович

Система вуличного відеоспостереження 

села Степове №1

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).  

ІТ, безпека та 

громадський 

порядок

Степове 295 999 Відділ інформаційних технологій та 

електронного урядування

27 32 Назаренко Володимир 

Васильович

Система вуличного відеоспостереження 

села Степове №2

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. 30 років Перемоги, Ювілейна). Проект передбачає придбання відеокамер та 

аксесуарів до них, монтажні роботи тощо  

ІТ, безпека та 

громадський 

порядок

Степове 299 550 Відділ інформаційних технологій та 

електронного урядування

28 33 Лимар Тетяна Павлівна Перший Слобожанський Ютуб-канал 

про культуру

Проект спрямований на створення єдиного культурного простору громади, умов 

для проведення дозвілля жителів смт Слобожанське в режимі он лайн. Проект 

передбачає створення Ютуб-каналу «Культурне Слобожанське» для трансляції 

циклів фільмів про видатних культурних діячів громади, нематеріально-

культурну спадщину, новини культури громади шляхом придбання процесору 

(10 т.грн.), моніторів (2 од., 25 т.грн.), камер (2 од., 84 т.грн.), ноутбуків (1 од., 40 

т.грн.), контролера управління ПТЗ (1 од., 20 т.грн.) тощо 

Культура, молодь і 

спорт

Слобожанське 247 669 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

29 34 Юнак Наталія 

Михайлівна

Шкільне подвір'я - територія безпеки Проект спрямований на створення комфортних та безпечних умов перебування 

учнів на території ліцею, збереження майна тощо. Проект передбачає 

облаштування паркану території Олександрівського ліцею ((огорожа (168 

т.грн.), ворота, фіртка, демонтаж старого паркану, монтаж нового, будматеріали, 

технагляд, проектні роботи, експертиза, кошторисний прибуток, адмінвитрати, 

відеодомофон тощо

Освіта Олександрівка 299 990 Гуманітарний відділ

30 35 Лучній Ірина 

Вікторівна

Встановлення кондиціонерів для 

учасників освітнього процесу-залог 

якісних умов для навчання

Проект спрямований на створення комфортних умов учнів та педаговів для 

надання освітніх послуг в Слобожанський НВК № 1, підвищення якості 

проведення навчального процесу. Проет передбачає встановлення кондиціонерів 

(19 од., 228 т.грн.) та їх монтаж (30,0 т.грн.).

Освіта Слобожанське 287 981 Гуманітарний відділ

31 36 Володичева Олена 

Іванівна

Успішна бібліотека громади Проект спрямований на покращення умов для надання культурно-дозвіллевих 

послуг, залучення більшої кількості користувачів до Слобожанської бібліотеки. 

Проект передбачає придбання принтера (26,6 т.грн.), фотоапарату (16,6 т.грн.), 

телевізора (19 т.грн.), багатофункціонального інформаційного кіоску (34,1 

т.грн.), портативної акустики (6 т.грн.) тощо

Культура, молодь і 

спорт

Слобожанське 117 270 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

32 37 Топурія Руслан 

Олександрович

Балівка за розвиток медицини в селі! 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 (172 т.грн.), аналізатор сечі (39 т.грн.), 

електрокардіограф (17,5 т.грн.), ноутбук (19 т.грн.), комп'ютер (20 т.грн.), 

телевізор (9 тис.грн.), кондиціонер (9 т.грн.) тощо 

Соціальний захист 

та охорона 

здоров’я                    

Балівка 300 000 Сектор охорони здоров'я

33 38 Галета Катерина 

Юріївна

Облаштування дитячого майданчику Проект спрямований на створення умов для проживання та проведення дозвілля 

з дітьми у будь-яку погоду. Проект передбачає придбання 2-х альтанок (140,6 

т.грн.), ігрових панелей (4 од., 36,7 т.грн.), монтаж (69,1 тис.грн.) тощо.

Інфраструктура ж/м Золоті ключі 299 476 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

34 39 Соколов Антон 

Ігорович

Безпека пересування Проект спрямований на створення безпечних умов проживання для всіх 

учасників дорожнього руху по вул. Соборна ж/р "Золоті ключі". Проект 

передбачає придбання плитки тротуарної (478 м2, 105,2 т.грн.), укладання (86,0 

т.грн.), бордюри тротуарні (48 т.грн.), установка бордюрів (15,6 т.грн., доставка 

тощо  

Інфраструктура ж/м Золоті ключі 300 000 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури



35 41 Галета Тетяна Юріївна Освітлення дитячого майданчику Проект спрямований на підвищення рівня комфортних та безпечних умов 

проживання по вул. Київська, 25, ж/р "Золоті ключі" . Проект передбачає 

придбання ліхтарів (12 од., 194,4 т.грн.), доставку, монтаж, підключення до 

електромережі.

             

Інфраструктура

ж/м Золоті ключі 299 900 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

36 42 Скороход Анжела 

Яковлівна

Шкільний музей історії селища 

Слобожанське

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 (12 од., 120 т.грн.), нанесення малюнку на стіни (47 т.грн.), підсвітку 

(20 т.грн.), вивіску тощо

Освіта Слобожанське 211 900 Гуманітарний відділ

37 43 Резнік Галина 

Миколаївна

Організація вуличного стаціонарного 

санітарного вузла з господарським 

блоком

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

Інфраструктура ж/м Золоті ключі 299 706 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

38 44 Вільхова Тетяна 

Володимирівна

Парк відпочинку "Камені" 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  (46,4 т.грн.), 

лавок (5 од., 12,5 т.грн.), світильників вуличних (5 од., 25 т.грн.), їх монтаж, 

придбання та висадження 50 дерев тощо.

Інфраструктура Олександрівка 290 865 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

39 45 Рибалко Мирослава 

Петрівна

Слобожанський Check-in 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 (6 од., 60 т.грн.), 

розробка та друк інформаційних листівок (2,5 т.грн.), непередб. витрати - 36,5 

т.грн.

Культура, молодь і 

спорт

населені пункти 

громади
98 500 Відділ культури, туризму та 

інформаційної політики

40 46 СОКУР ЛАРИСА 

МИКОЛАЇВНА

Влаштування гумового покриття 

майданчику в смт Слобожанське

Проект спрямований на створення комфортних умов для  безпечного дозвілля 

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

передбачає влаштування гумового покриття майданчику на існуючому дитячому 

майданчику згідно розробленого кошторису (матеріали - 115,8 т.грн., роботи - 

52,0 т. грн.)).

Інфраструктура Слобожанське 167 880 Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою та розвитку 

інфраструктури

ВСЬОГО 9 537 087

Секретар селищної ради Л.Лагода



ДОДАТОК 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням селищного голови

від 15.06.2021 року №236-р

№ 

п/п

Номер 

проєкту

ПІБ автора Назва проекту Опис проекту Категорія Населений 

пункт  

громади

Бюджет проекту, 

грн.

Відповідальний 

підрозділ за 

оцінювання 

проекту

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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., 

19,8  т.грн.) тощо.

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.



ДОДАТОК 3 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням селищного голови  

від 15.06.2021 року № 236-р 

ПЕРЕЛІК  

пунктів голосування в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади у 2021 році 

№ 

п/п 

 

Назва установи  Адреса Режим роботи Відповідальний  

пункту голосування / посада 

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 

ОЛІЙНИК Тетяна 

Володимирівна  

начальник ЦНАП  

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 

РИБАЛКО Мирослава 

Петрівна                   

директор КЗ «Молодіжний центр  

«СМАРТ» Слобожанської  

селищної ради» 

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 

КІМ Ірина Василівна 

завідувач Будинку культури в 

селі Степове   

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 

ЧЕРНЕНКО Наталія  

Григорівна 

адміністратор ЦНАП 

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 

Чайка Олена Вікторівна 

адміністратор ЦНАП 

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 

Мала Лариса Григорівна 

начальник відділу розвитку села 

Партизанське 

 

Секретар селищної ради               Л. Лагода 



Додаток 4 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням селищного голови 

від 15.06.2021 року № 236-р 

 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ______ 

Прізвище                  

 

Ім’я                  

 

По-батькові                  

 

Дата народження         

 

Серія, № паспорта         

 

Адреса 

реєстрації: 

                 

 

 

                 

 (у випадку голосування на паперовому бланку паспорт з адресою реєстрації чи інший документ 

необхідно пред’явити відповідальній особі за проведення голосування)  

 

 

● Згода на обробку персональних даних:  

Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх 

персональних даних в базі персональних даних Слобожанської селищної ради та її виконавчого 

комітету, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року 

№2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.  

 

 

__________                                                                                                      _________________ 

      дата                                                                                                                      підпис 

 

 

 

 

 

 



Проголосувати можна тільки один раз не більше ніж за 5 (п’ять) проектів 

(слід поставити позначку навпроти назви проекту*) 

№ 

проекту 

Назва проекту Відмітка про 

голосування 

2 Сортуй сміття кольорово!  

3 Мобільний культурно-розважальний простір  

5 Степнянці - обирають здоров’я  

6 Спортивна громада – здорова активна нація  

7 Доріжкою рідного села  

8 Майданчик "Дитяча Мрія" для діточок села Василівка  

9 Сучасні технології в школу  

10 Безпезпечний простір дитинства. Облаштування дитячого 

майданчика по вул. Нова с. Партизанське 
 

11 Святковий настрій  

12 Мобільний комплект «Відкрита сцена»  

13 Мультимедійна бібліотека "Virtual room" - 

багатофункціональний центр комунікації 
 

14 Арт-об’єкт «Модель Сонячної системи, що світиться» на 

прилеглій території ЦКД 
 

15 Цикл культурно-розважальних програм "Територія розваг"  

16 Ландшафний дизайн зеленої зони ЦКД у смт Слобожанське  

18 Скарби Слобожанського  

20 Система відеоспостереження в с. Партизанське  

21 Модернізація ігрових майданчиків у Дошкільному підрозділі 

"Івушка" Партизанського ліцею 
 

22 Рухайся! Дихай! Живи!  

23 СпаНІКом  

24 Олександрівський університет третього віку  

25 Стадіон для міні спортсменів  

26 Сучасні технології в школу  



28 Сучасний музичний кабінет  

29 Організація безперешкодного доступу до закладу освіти для 

людей з особливими потребами 
 

30 Облаштування зони відпочинку в с.Балівка  

31 Система вуличного відеоспостереження села Степове №1  

32 Система вуличного відеоспостереження села Степове №2  

33 Перший Слобожанський Ютуб-канал про культуру  

34 Шкільне подвір'я - територія безпеки  

35 Встановлення кондиціонерів для учасників освітнього процесу-

залог якісних умов для навчання 
 

36 Успішна бібліотека громади  

37 Балівка за розвиток медицини в селі!  

38 Облаштування дитячого майданчику  

39 Безпека пересування  

41 Освітлення дитячого майданчику  

42 Шкільний музей історії селища Слобожанське  

43 Організація вуличного стаціонарного санітарного вузла з 

господарським блоком 
 

44 Парк відпочинку "Камені"  

45 Слобожанський Check-in  

46 Влаштування гумового покриття майданчику в смт 

Слобожанське 
 

   

*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формується з проектів, які отримали попередню 

позитивну оцінку Координаційної ради та допущені до голосування.  

 

Заповнюється відповідальною особою в пункті для голосування 

Отримав  

________  _____________     ____________     ________________________ 
    (дата)                 (час )                                (підпис)                                                 (ПІБ) 



  

Додаток 5 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням селищного голови 

від 15.06.2021 року №236-р 

 

ПОРЯДОК 

голосування за проекти Бюджету участі (громадський бюджет)  

Слобожанської селищної територіальної громади у 2021 році 

1. Голосування за проекти проводиться у пунктах голосування, затверджених 

розпорядженням селищного голови (додаток 3) шляхом заповнення друкованої версії бланку 

для голосування. Бажаючі взяти участь у голосуванні можуть проголосувати у будь-якому 

з офіційних пунктів голосування. 

2. Голосування проводиться з 18 червня по 17 липня 2021 року (включно). 

3. Право голосу має особа, громадянин України віком від 16 років, який зареєстрований 

або проживає на території Слобожанської селищної територіальної громади 

(смт Слобожанське, с. Балівка, с. Василівка, с. Олександрівка, с. Партизанське, с. Степове), що 

підтверджується офіційними документами: паспорт громадянина України або паспорт 

громадянина України у формі ID-картки з довідкою про реєстрацію місця проживання. Для 

внутрішньо переміщених осіб обов’язкова наявність паспорта громадянина України та довідки 

про взяття на облік внутрішньопереміщеної особи. 

4. Голосування є особистим, без права на голосування за інших громадян.  

5. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування 

(додаток 4) в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, затвердженою 

цим розпорядженням. 

6. Одна особа може проголосувати лише в одному пункті голосування, не більше 

ніж за 5 (п’ять) проектів.  

7. Голосування в електронному вигляді: 

7.1. здійснюється в електронній системі «Громадський проект» на офіційному сайті 

Слобожанської селищної ради в розділі «Бюджет / Бюджет участі». 

7.2. Для голосування слід зареєструватися або авторизуватися у системі (розділ 

«Бюджет участі / Реєстрація та авторизація»), перейти до галереї проектів (розділ «Бюджет 

участі / Переглянути проекти») та натиснути кнопку «Голосувати» за проекти. 

8. Голосування в паперовому вигляді: 

8.1. здійснюється у пунктах для голосування, затверджених розпорядженням 

селищного голови (додаток 3) за умови пред’явлення оригіналу паспорту, шляхом заповнення 

бланку голосування (додаток 4), з обов’язковим наданням згоди на обробку персональних 

даних.   

8.2. Відповідальна особа за проведення голосування (далі – відповідальна особа) надає 

роз’яснення щодо порядку проведення голосування бажаючим проголосувати.  

8.3. Відповідальна особа здійснює перевірку відсутності голосування в електронному 

вигляді за допомогою системи «Громадський проект».  

8.4. Відповідальна особа, за наявності підтверджуючих офіційних документів (паспорт 

або ID-картку) та згоди на використання персональних даних, видає учаснику голосування 

бланк для голосування (додаток 4). 

8.5. Учасник голосування заповнює бланк для голосування та проставляє позначку 

навпроти назви проекту у графі «відмітка про голосування». 

8.6. Голоси, подані на бланках для голосування, вносяться до електронної системи 

відповідальною особою щоденно не пізніше дня, наступного за днем голосування. 

9. Протягом 10 робочих днів після завершення голосування на засіданні 

Координаційної ради визначаються проекти-переможці за підсумком автоматичного 

підрахунку голосів за допомогою електронної системи «Громадський проект». 

10. У разі, якщо однакову кількість голосів наберуть два або більше проектів, 

то переможцем визначають проект, який має меншу вартість.  



  

11. Результати голосування засвідчуються протоколом Координаційної ради. 

12. Всі спірні питання, які виникли під час голосування, вирішуються Координаційною 

радою, колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів 

«за» і «проти», голос голови Координаційної ради є вирішальним. 

13. Відділ з питань економічного розвитку та інвестицій виконавчого комітету 

селищної ради (відповідальний відділ) виносить рекомендовані проекти на розгляд 

та затвердження найближчої чергової сесії селищної ради для фінансування за рахунок коштів 

бюджету територіальної громади на наступний рік.  

14. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті 

Слобожанської селищної ради у розділі «Бюджет / Бюджет участі». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради          Л. Лагода 

 


