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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 

САНЖАРОВСЬКИЙ Г.М. - громадський активіст смт Слобожанське 

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

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 

РИЖАК В.П. - староста с. Балівка 

Відсутні: 

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

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

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

 

 



Запрошені: 

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

політики 

ЛІФІРЕНКО В.М. - староста с. Степове 

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

розвитку інфраструктури  

ПЕТРОВА К.В. - авторка проєкту «Мобільний парк екстремальних видів 

спорту (піший туризм)» 

ПРОСКУРА А.В. - керівниця гуртка «Школа туризму» КЗ «ЦКД 

«Слобожанський» ССР 

ЧУЙКО В.О. - директор КЗ «ЦКД «Слобожанський» ССР 

ВОЛОВИЧ Р.А. - завідувачка сектору охорони здоров’я  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Підведення підсумків голосування за проекти в рамках Бюджету участі 2021 року, 

що тривало з 18 червня по 17 липня 2021 року.  

2. Про визначення переліку проектів-переможців, які можуть бути реалізовані у 

наступному році за кошти бюджету територіальної громади в кожній категорії згідно 

рейтингу, визначеного електронною системою «Громадський проект».  

3. Про розгляд та затвердження Звітів структурних підрозділів селищної ради про стан 

реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської ТГ за І півріччя 2021 

року. 

4. Про розгляд заяв авторів проектів 2020 року гр. Петрової К.В., Мельникова С.Е.,  

Зоц Ю.В. щодо реалізації проектів в рамках Бюджету участі 2020 року.  

5. Про зміни у складі Координаційної ради з впровадження Бюджету участі 

Слобожанської ТГ згідно розпорядження селищного голови від 17.06.2021  

№ 237-р. 

6. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М., яка ознайомила присутніх з результатами голосування за проекти 

Бюджету участі у 2021 році, яке тривало з 18 червня – 17 липня 2021 року. До голосування 

було допущено 40 проектів. 

Всього за проекти проголосували 3 283 мешканців громади (у майже 8 разів більше від 

попереднього року (412 осіб)), які віддали 12 049 голосів (2020 рік –1 277), тобто в середньому 

кожен голосуючий віддав свій голос за 3 проекти із 5 можливих. Всього голосуванням було 

охоплено 13,9% від загальної чисельності населення шістьох населених пунктів громади - смт 

Слобожанське, села Степове, Олександрівка, Партизанське, Василівка та Балівка. Необхідну 

кількість голосів (120 голосів та 50 для населених пунктів чисельністю менше 1 тис. осіб) 

набрали 32 із 40 проектів. Голосування у 2021 році здійснювалося шляхом on-line голосування 

в електронній системі «Громадський проект», у визначених пунктах голосування у 

паперовому вигляді та в рамках виїздних голосуваннях (смт Слобожанське та с. Василівка).  

За категоріями голоси розподілилися таким чином: «Освіта» - 3624 (30%), 

«Інфраструктура» - 3270 (27%), «Культура, молодь і спорт» - 3026 (25%), «ІТ, безпека та 

громадський порядок» - 1288 (11%), «Соціальний захист та охорона здоров’я» - 841 (7%). 

 



ВИСТУПИЛИ: 

 

Мельник Ю.М. повідомив присутнім, що підрахунок голосів відбувався в електронній 

системі «Громадський проект» в автоматичному режимі з додаванням до електронних голосів 

голоси, що подані в паперовому вигляді в пунктах голосування.  

За підсумками голосування було сформовано рейтинг проектів-переможців Бюджету 

участі, із зазначенням рейтингу (місця), назви та короткого змісту проекту, автора проекту,  

вартості проекту, кількості відданих голосів (за даними системи «Громадський проект») та 

відповідальних виконавців / співвиконавців за реалізацію проектів Бюджету участі в 2022 році. 

Юрій Мельник акцентував увагу, на той факт, що електронна система «Громадський 

проект» та представники ГО «Social Boost» (ІТ-компанія, яка розробила платформу) 

рекомендувала звернути увагу на порушення, які були виявлені електронною системою в 

автоматичному режимі, а саме випадки коли голосуючий змінював прізвище, ім’я та по-

батькові на російську мову, завантажували «фіктивні» паспорти або аркуш паперу замість 

сканкопії паспорту, вказували неіснуюче місце реєстрації. Загалом було видалено 91 голос, 

виявлений системою.  

Також, електронна система повідомила про надактивність пунктів супроводу сіл 

Балівка, Партизанське та Олександрівка в останні два 2 дні до завершення голосування, які 

додали до системи 2 640 голосів (21% від загальної кількості голосів за весь час голосування). 

Буряк І.М. повідомив, що з 15 по 16 липня 2021 року будівля Партизанського 

старостату була відключена від мережі інтернет, у зв’язку з чим  відповідальні особи у пунктах 

голосування вносили голоси в електронну систему в останній день голосування. 

Рижак В.П. підтвердив таку ж проблему у с. Балівка, та додав проблему, пов’язану з 

аварією з боку провайдеру інтернету. 

Микитьон Л.О. повідомила, що Бюджет участі в Слобожанській громаді 

впроваджується четвертий рік, і це перший випадок зафіксованих порушень і попередила про  

існування фільтрів безпеки системи «Громадський проект» для попередження таких випадків. 

Людмила Микитьон внесла пропозицію про виділення більшої кількості людей в пунктах 

голосування для внесення бюлетенів для голосування, а не залишати їх для розміщення в 

системі на останні дні. Крім того, нагадала, що згідно 8.6. Порядку голосування за проекти 

Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади у 

2021 році «голоси, подані на бланках для голосування, вносяться до електронної системи 

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

Мельник Ю.М. зазначив, що у зв’язку з виявленими у 2021 році порушеннями при 

внесенні голосів, поданих у паперовому вигляді, модератор системи «Громадський проект» в 

робочому порядку звернувся до розробників електронної системи ГО «Social Boost» щодо 

налаштування фільтрів безпеки на більшому рівні з метою попередження таких випадків у 

наступному році. 

Вусик С.М. повідомила присутнім, що при затвердженні проектів-переможців 

Бюджету участі – 2021 року враховано вимоги п. 10.5 Положення про Бюджет участі, а саме, 

що проєкти-переможці визначаються окремо у кожній категорії шляхом розташування 

проєктів у порядку кількості відданих за них голосів. Рекомендованими до реалізації 

вважатимуться ті проєкти, що набрали не менше 120 голосів, для населених пунктів 

чисельністю менше 1 тис. осіб – не менше 50 голосів та в межах обсягу фінансування кожної 

категорії, визначеної у відсотках до загального обсягу Бюджету участі. 

У разі залишку коштів після визначення проєктів-переможців за кожною з категорій, 

такі кошти підсумовуються та направляються на реалізацію проєктів тієї категорії, у якій було 

подано найбільшу кількість проєктів і яка, відповідно, користується найбільшим попитом у 

жителів громади. У такому разі до уваги береться рейтинг проєкту та його очікувана вартість.  

Якщо очікувана вартість наступного за переможцем проєкту вища за суму залишку, то 

до уваги береться проєкт, що найближчий за розміром кошторису до такої суми.  



Якщо у найбільш популярній категорії не має проєктів, які за кошторисом найближчі 

до суми залишку, до уваги береться наступна за рейтингом категорія.  

У зв’язку залишком фінансування а саме 410 440 грн , Світлана Вусик запропонувала 

членам Координаційної ради визначитися, які проєкти будуть рекомендовані для включення в 

перелік переможців або повернути залишок фінансування до бюджету громади. 

У 2021 році передбачені частки фінансування категорій: 

  
Назва категорії 

 

Частка фінансування 

визначена 

Положенням про 

Бюджет участі,                     

% 

Частка фінансування 

згідно результатів 

голосування, % 

ІНФРАСТРУКТУРА 40 41,6 

ОСВІТА 20 19,0 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 20 17,1 

КУЛЬТУРА, МОЛОДЬ І СПОРТ 10 15,3 

ІТ, БЕЗПЕКА ТА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК 10 6,6 

ВСЬОГО 100 99,6 

 

Микитьон Л.О. нагадала, що згідно п. 10.5 Положення, у разі залишку коштів після 

визначення проєктів-переможців за кожною з категорій, такі кошти підсумовуються та 

направляються на реалізацію проєктів тієї категорії, у якій було подано найбільшу кількість 

проєктів і яка, відповідно, користується найбільшим попитом у жителів громади. 

Найбільшою категорією є «Інфраструктура» (14 проєктів) проте останній проєкт 

«Організація вуличного стаціонарного санітарного вузла з господарським блоком» 

(авторка - Резнік Галина Миколаївна) перевищив обсяг  фінансування 71 440 грн. або 2%. Такі 

категорії як «Культура, молодь і спорт» (-3,4%), «ІТ, безпека та громадський порядок»                     

(-3,4 %), «Соціальний захист та охорона здоров’я» (-2,9%) та «Освіта» (-1%) не використали 

передбачену частку фінансування для цих категорій. Серед цих категорій найбільшу кількість 

проєктів було подано в категорії «Культура, молодь і спорт» (13 проєктів), в цій же категорії  

було зібрано найбільшу кількість голосів. 

Жорняк Т.В. запропонувала визначити категорію «Культура, молодь і спорт» для 

розподілу залишку фінансування.  

Половець В.І. підтримала пропозицію Таміли Жорняк, зазначивши, що авторами 

проектів в категорії «Культара» була проведена широкомасштабна агітаційна робота в центрі 

смт Слобожанське, у тому числі у вихідні та робочі дні.  

Шаблико І.П. запропонував підтримати проєкт № 29 «Організація безперешкодного 

доступу до закладу освіти, для людей з особливими потребами» (автор - Легеза Ігор 

Сергійович). 

Вусик С.М. повідомила, що організація безперешкодного доступу в навчальний заклад 

є обов’язком гуманітарного відділу та адміністрації ліцею, тому цей проєкт має бути 

реалізований за кошти місцевого бюджету. 

Шаблико І.П. повідомив, що він підтримує категорію «Культура, молодь і спорт» для 

розподілу залишку фінансування. 

Вусик С.М. повідомила, що проєкти категорії культури взагалі не ввійшли до переліку-

переможців, не зважаючи на значну кількість голосів, у зв’язку з передбаченою часткою 

фінансування – 10%. До категорії «Культура, молодь, спорт» ввійшов проект по спорту.  

Тому, доцільним було підтримати проект напрямку культура. 

Мельник Ю.М. зазначив, що на розподіл економії коштів претендують проекти 

категорії «Культура, молодь і спорт» (3,4%) та «ІТ, безпека та громадський порядок» (3,4 %). 

При цьому проект № 32 категорії «ІТ, безпека та громадський порядок»  «Система вуличного 

відеоспостереження села Степове №2» (автор - Назаренко Володимир Васильович) зібрав 

357 голосів, проєкт №3 «Мобільний культурно-розважальний простір» (автор - 

Барильченко Галина Михайлівна) - 557 голосів. 



Санжаровський Г.М. повідомив, що необхідно вибрати проєкт, за який  віддано 

найбільшу кількість голосів, тобто проєкт №3 «Мобільний культурно-розважальний 

простір» (557 голосів).  

Вусик С.М. повідомила, що економія коштів складає 111 200 грн і необхідно  

визначитися з останнім проектом. 

Рибалко М.П. запропонувала включити до переліку-переможців проєкт №5 «Мульти-

медійна бібліотека " Virtual room" - багатофункціональний центр комунікації» (автор - 

Бородавка Сніжана Володимирівна), який отримав 339 голосів.   

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Підтримати пропозицію щодо направлення економії бюджетних коштів категорій 

«Культура, молодь і спорт», «ІТ, безпека та громадський порядок», «Соціальний захист та 

охорона здоров’я» та «Освіта» в рахунок проекти культури: проект № 3 «Мобільний 

культурно-розважальний простір» (557 голосів) та № 5 «Мультимедійна бібліотека "Virtual 

room" – багатофункціональний центр комунікації» (339 голосів).  

З врахуванням вищезазначених пропозицій, затвердити перелік проектів-переможців та 

внести пропозицію щодо затвердження даного переліку для реалізації проектів у 2022 році за 

кошти бюджету територіальної громади до черги денної пленарного засідання селищної ради. 

  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (15 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. з питання формування переліку проектів-переможців згідно рейтингу, 

визначеного електронною системою «Громадський проект». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Мельник Ю.М. ознайомив присутніх з переліком проектів-переможців за підсумками 

голосування згідно рейтингу, сформованого за допомогою електронної системи «Громадський 

проект», до якого ввійшли такі проекти: 

 
Номер 

проекту 

Рейтинг 

за резуль-

татом 

голосу-

вання 

Кількість 

голосів 

ПІБ автора Назва проекту Бюджет 

проекту, 

грн. 

КАТЕГОРІЯ «ІНФРАСТРУКТУРА» 

30 

 

1 564 Слісарчук 

Анастасія 

Борисівна 

Облаштування зони відпочинку в 

с.Балівка 

299 000 

10 

 

2 561 Залушний 

Антон 

Павлович 

Безпезпечний простір 

дитинства.Облаштування дитячого 

майданчика по вул.Нова 

98 108 

2 

 

3 552 Бойко Аліна 

Валеріївна 

Сортуй сміття кольорово! 288 720 

44 

 

4 545 Вільхова 

Тетяна 

Володимирівна 

Парк відпочинку "Камені" 288 071 



Номер 

проекту 

Рейтинг 

за резуль-

татом 

голосу-

вання 

Кількість 

голосів 

ПІБ автора Назва проекту Бюджет 

проекту, 

грн. 

7 

 

5 307 Болбас Ніна 

Івановна 

Доріжкою рідного села 300 000 

8 

 

6 120 Бойко 

Олександр 

Миколайович 

Майданчик "Дитяча Мрія" для діточок 

села Василівка 

299 160 

43 7 144 Резнік Галина 

Миколаївна 

Організація вуличного стаціонарного 

санітарного вузла з господарським 

блоком 

299 706 

КАТЕГОРІЯ «ОСВІТА» 

35 

 

1 613 

 

Лучній Ірина 

Вікторівна 

Встановлення кондиціонерів для 

учасників освітнього процесу-залог 

якісних умов для навчання 

287 981 

21 

 

2 537 

 

Баркова 

Вікторія 

Володимирівна 

Модернізація ігрових майданчиків у 

Дошкільному підрозділі "Івушка" 

Партизанського ліцею 

300 000 

9 

 

3 527 

 

Оленич 

Людмила 

Василівна 

Сучасні технології в школу 195 619 

23 4 489 Кравченко 

Олена Іванівна 

СпаНІКом 73 014 

КАТЕГОРІЯ «СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» 

37  1 348 Топурія Руслан 

Олександрович 

Балівка за розвиток медицини в селі! 300 000 

24 

 

2 261 Васильєва 

Олена 

Георгіївна 

Олександрівський університет 

третього віку 

168 100 

5 3 232 Бараш 

Олександр 

Петрович 

Степнянці - обирають здоров’я 300 000 

КАТЕГОРІЯ «КУЛЬТУРА, МОЛОДЬ І СПОРТ» 

6 

 

1 569 Єрьоменко Ігор 

Олександрович 

Спортивна громада – здорова активна 

нація 

295 617 

3 

 

2 557 Барильченко 

Галина 

Михайлівна 

Мобільний культурно-розважальний 

простір 

299 240 

13 3 339 Бородавка 

Сніжана 

Володимирівна 

Мультимедійна бібліотека " Virtual 

room" - багатофункціональний центр 

комунікації 

94 400 

КАТЕГОРІЯ «ІТ, БЕЗПЕКА ТА ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК» 

20 1 575 Мала Лариса 

Григорівна 

Система відеоспостереження в                           

с. Партизанське 

299 277 

ВСЬОГО 

 

4 486 013 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Затвердити перелік проектів-переможців згідно рейтингу, з врахуванням частки 

фінансування категорій, в кількості 18 на загальну суму 4 486,0 тис грн. та внести пропозицію 

щодо затвердження даного переліку до порядку денного чергового пленарного засідання 

селищної ради. 

  

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (15 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. запропонувала розглянути та затвердити Звіти структурних підрозділів 

селищної ради про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської 

ТГ за І півріччя 2021 року. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Крючкова В.В. повідомила, що проєкт «Озеленення дитячого майданчика»  

(автор - Ляшенко Альона) фактично реалізовано. На даний час триває процедура оплати за 

виконані роботи.  

Проєкт «Встановлення по селі Степове вуличних вказівників с. Степове»  

(автор – Бараш Олександр) знаходиться на стадії процесу закупівлі після проходження 

тендерної процедури.  

Проєкт «Спорт - це життя, здоров'я, успіх жителів села Степове с. Степове» (автор - 

Котік Майя) знаходиться на стадії процесу закупівлі після проходження тендерної процедури. 

Підрядній організації необхідно до 40 робочих днів для виготовлення замовлення. 

Гамасенко Р.М. повідомив, що проєкт «Кінотеатр в будинку культури» (автор - Кім 

Ірина) фактично реалізовано.  

Проєкт «Астрономічне літо 2021» (автор - Зоц Юлія) знаходиться на стадії реалізації. 

Обладнання закуплено, проведено процедури для запланованих заходів, договори укладено та 

оплачено частково, інша частина буде виконана в серпні місяці 2021 р. згідно плану заходів.  

На даний час 3 договори знаходяться на стадії оплати.  

Автор проекту звернулася з письмовою заявою щодо використання економії коштів для  

проведення додаткових астрономічних заходів в с. Балівка (тематично-розважальний захід 

«Зорі, давайте знайомитись!», акустичного концерту та спостережень.  

Проєкт «Мобільний парк екстремальних видів спорту (мотузковий парк та каяки)» 

автор – Мельников Сергій знаходиться на реалізації.  

В результаті економії бюджетних коштів, отриманих від проведення тендерних 

процедур, автор проекту письмово звернувся з питання погодження використання економії 

коштів шляхом придбання додаткового спорядження, що не було передбачено проектом.  

Проєкт «Мобільний парк екстремальних видів спорту (піший туризм)» (автор – 

Петрова Катерина) знаходиться на реалізації. Автор проекту звернулася з письмовою заявою 

про погодження внесення змін до бюджету проекту, з метою використання економії 

бюджетних коштів на закупівлю обладнання, що не було передбачене проектом (перелік 

нижче). 

Половець В.І. повідомила, що проєкти «Smart English» (автор - Височина Анастасія), 

«В минуле через сучасні технології» (автор - СОТУЛА Олена Іванівна) та «Виховуємо 

майбутніх чемпіонів» (автор - Дудинець Юрій) реалізовано.  

Проєкт  «Використання сучасних технологій в школі (автор - Голендяєва Світлана) 

знаходится на стадії реалізації, а саме проходить монтаж відповідного обладнання.  

Проєкти «Сходинки до успіху» (автор - Голендяєв Олександр) та «Створення в 

Слобожанській ОТГ «Клубу радіоконструювання та робототехніки «Круть-верть» (автор - 

Петров Сергій Андрійович) знаходяться на стадії реалізації, на даний час триває тендерна 

процедура.  

Проєкт «Сучасна школа як запорука активної пізнавальної діяльності учнів» (автор – 

Головань Ніна) знаходиться на стадії реалізації, а саме підписання договору. 



Мельник Ю.М. повідомив, що в кінці року відбудеться урочисте нагородження  

авторів проектів – переможців Бюджету участі з нагоди завершення  реалізації проектів 

Бюджету участі 2020 року. 

У зв’язку з вищезазначеним, Юрій Мельник повідомив про необхідність забезпечення 

протягом жовтня-листопада створення відеосюжетів про реалізовані проекти в рамках проекту 

«Бюджет участі: від А до Я» (КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської селищної ради, 

Слобожанський ліцей, КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський») для їх демонстрації 

на урочистому заході.  
 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Затвердити Звіти структурних підрозділів селищної ради про стан реалізації проєктів 

за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської ТГ за І півріччя 2021 року. 

2. Оприлюднити Звіт про стан реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі 

Слобожанської ТГ за І півріччя 2021 року в розділі «Аналітика» системи «Громадський 

проект». 

3. КЗ «Молодіжний центр «Смарт» Слобожанської селищної ради, Слобожанський 

ліцей, КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський» забезпечити створення відеосюжетів 

про реалізовані проекти в рамках проекту «Бюджет участі: від А до Я».  

Термін – до 12.11.2021 року. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (15 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Вусик С.М. повідомила про надходження листів-клопотань від авторів проектів 

Бюджету участі 2020 року - гр. Петрової К.В., Мельникова С.Е. та Зоц Ю.В., у зв’язку з чим 

необхідно заслухати авторів з порушених ними питань. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

 Петрова К.В. повідомила, що під час проведення тендерної процедури виникла 

економія коштів по проєкту «Мобільний парк екстремальних видів спорту (піший туризм)». В 

ході реалізації проекту виявилося, що придбання певного обладнання виявилося на даний час  

не актуальним.  

У зв’язку з цим вона звертається до Координаційної ради з можливістю удосконалити 

свій проєкт за рахунок придбання необхідного спорядження, яке раніше не було передбачене 

проєктом (уточнення характеристик обладнання за рахунок їх покращення) та заміни 

обладнання та спорядження, без збільшення загальної вартості проєкту. 

Так, відповідно до бюджету проекту планувалося придбання обладнання згідно 

переліку: 

Найменування Сума в гривнях 

Принтер для кольорового друку Canon i-Sensys LBP623Cdw 6 949 

Комплект для фотозйомок: фотокамера дзеркальна Canon EOS 4000D 18-55 DC III 

(3011C004AA); штатив для фотокамери Velbon EX-Macro; карта пам'яті Kingston 

microSDXC 256Gb Canvas Select+ A1 + adapter (SDCS2/256GB); сумка для 

фотокамери зі змін.об'єктивом Case Logic TBC404K 

11 566 



Комплект для ноутбука: Ноутбук Acer Aspire 3 A315-42 (NX.HHPEU.006) Red, 

Миша бездротова Genius NX-7005 Black UKR (31030013400), Сумка для ноутбуку 

Acer NP.BAG1A.152, Флеш USB Kingston DTSE9G2 128GB USB 3.0 Metal 

(DTSE9G2/128GB) 

11 596 

ВСЬОГО 30 111 

яке пропонується замінити на обладнання загальною вартістю 19 477 грн. згідно переліку:  

Найменування к-ть ціна в 

гривнях 

сайт сума в 

гривнях 

Ноутбук HP Pavilion 15-cw1001ua 15,6 

(7KD45EA) silver (по акції) 

 

1 

 

17 999 

 

https://epicentrk.ua/ua/shop/noutbuk

-hp-pavilion-15-cw1001ua-15-6-

7kd45ea-silver.html 

17 999 

 

Флеш-пам'ять USB Kingston 

DataTraveler I G4 128 ГБ USB 3.0 

(DTIG4/128GB) 

 

1 

 

419 

 

https://epicentrk.ua/ua/shop/flesh-

pamyat-usb-kingston-dti-gen-4-usb-

3-0-128gb-dtig4-128gb.html 

 

419 

 

Рюкзак Lenovo Casual B210 15.6" grey 

(GX40Q17227) 

 1 360 

https://epicentrk.ua/ua/shop/ryukzak

-lenovo-casual-b210-15-6-grey-

gx40q17227.html 360 

Миша Logitech Wireless Mouse M280 

(910-004290) blue 

 1 699 

https://epicentrk.ua/ua/shop/mysh-

logitech-wireless-mouse-m280-

blue-910-004290.html 699 

Всього  19 477 

та додатково придбати спорядження, що не було передбачене проєктом:   
Найменування к-ть ціна в 

гривнях 

Сайт сума в 

гривнях 

Тент Tarp 4х5 (TERRA 

incognita) 

2 

 

1 742 

 https://alp.com.ua 3 484 

Cooler Bag L термосумка 

(Off Black)   

1 

 

1 243 

 

https://shambala.com.ua/ua/ 

 1 243 

Tornado 4 намет 4-5-

місний (Green) 

1 

 

5 718 

 

https://shambala.com.ua/ua/ 

 5 718 

Дитячий рюкзак Tatonka 

Mani 20, Titan Grey (TAT 

1775.021) 

1 

 

 

1 690 

 

 

https://shambala.com.ua/ua/mani-rukzak-dityachiy-

titan-grey/ 

 

1 690 

 

 

Рюкзак Tatonka Vento 25, 

Black (TAT 1460.040) 

4 

 

1 742 

 

https://shambala.com.ua/ua/vento-25-rukzak-

black/1493/ 

6 968 

 

Mistral 185 спальник 

(Green, Right Zip) 

2 

 

1 454 

 

https://shambala.com.ua/ua/ 

 

2 908 

 

Казан кухонно-

туристичний ПроЛис 5 л 

Кт-005 (468132) 

2 

 

 

245 

 

 

https://epicentrk.ua/ua/shop/hubr-kazan-kukhonno-

turistichniy-prolis-5-l-kt-005-468132.html 

490 

 

 

Тринога Силумін для 

багаття 0,8 м 

 

1 

 

 

180 

 

 

https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-trinoga-silumin-dlya-

bagattya-0-8-m-1ebde498-2528-6c20-8c5e-

eb6533b0f3f1.html 

180 

 

 

Цанговый баллон Tramp 

TRG-001 

7 

 

63 

 

https://alp.com.ua/product-tsangovyy-ballon-tramp-trg-

001/ 

441 

 

Пальник MASTERTOOL 

для балона, з 

п'єзозапалюванням 

Блискавка 44-5038 

3 

 

 

 

203 

 

 

 

https://epicentrk.ua/ua/shop/gorelka-mastertool-dlya-

balona-s-pezopodzhigom-molniya-44-5038.html 

 

609 

 

 

 

Explorer 75 2020 рюкзак 

(Navy) 

5 

 

3900 

 

https://shambala.com.ua/ua/ 

 

19 500 

 

Всього 43 231 

 

Микитьон Л.О. попросила надати пояснення щодо необхідності придбання ноутбуку 

для проєкту «Мобільний парк екстремальних видів спорту (піший туризм)». 

Проскура А.В. повідомила, що ноутбук необхідний для планування маршрутів. 

https://epicentrk.ua/ua/shop/noutbuk-hp-pavilion-15-cw1001ua-15-6-7kd45ea-silver.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/noutbuk-hp-pavilion-15-cw1001ua-15-6-7kd45ea-silver.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/noutbuk-hp-pavilion-15-cw1001ua-15-6-7kd45ea-silver.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/flesh-pamyat-usb-kingston-dti-gen-4-usb-3-0-128gb-dtig4-128gb.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/flesh-pamyat-usb-kingston-dti-gen-4-usb-3-0-128gb-dtig4-128gb.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/flesh-pamyat-usb-kingston-dti-gen-4-usb-3-0-128gb-dtig4-128gb.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/ryukzak-lenovo-casual-b210-15-6-grey-gx40q17227.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/ryukzak-lenovo-casual-b210-15-6-grey-gx40q17227.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/ryukzak-lenovo-casual-b210-15-6-grey-gx40q17227.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/mysh-logitech-wireless-mouse-m280-blue-910-004290.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/mysh-logitech-wireless-mouse-m280-blue-910-004290.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/mysh-logitech-wireless-mouse-m280-blue-910-004290.html
https://alp.com.ua/
https://shambala.com.ua/ua/
https://shambala.com.ua/ua/
https://shambala.com.ua/ua/mani-rukzak-dityachiy-titan-grey/
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https://shambala.com.ua/ua/vento-25-rukzak-black/1493/
https://shambala.com.ua/ua/
https://epicentrk.ua/ua/shop/hubr-kazan-kukhonno-turistichniy-prolis-5-l-kt-005-468132.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/hubr-kazan-kukhonno-turistichniy-prolis-5-l-kt-005-468132.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-trinoga-silumin-dlya-bagattya-0-8-m-1ebde498-2528-6c20-8c5e-eb6533b0f3f1.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-trinoga-silumin-dlya-bagattya-0-8-m-1ebde498-2528-6c20-8c5e-eb6533b0f3f1.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/mplc-trinoga-silumin-dlya-bagattya-0-8-m-1ebde498-2528-6c20-8c5e-eb6533b0f3f1.html
https://alp.com.ua/product-tsangovyy-ballon-tramp-trg-001/
https://alp.com.ua/product-tsangovyy-ballon-tramp-trg-001/
https://epicentrk.ua/ua/shop/gorelka-mastertool-dlya-balona-s-pezopodzhigom-molniya-44-5038.html
https://epicentrk.ua/ua/shop/gorelka-mastertool-dlya-balona-s-pezopodzhigom-molniya-44-5038.html
https://shambala.com.ua/ua/


Санжаровский Г.М. поцікавився чи достатня кількість спальних мішків запланована  

автором проєкту. 

Петрова К.В. повідомила, що кількість спальних мішків відповідає кількості місць в 

наметах. 

Проскура А.В. повідомила, що автор проєкту «Мобільний парк екстремальних видів 

спорту (мотузковий парк та каяки)» Сергій Мельников доручив представити зміст його листа-

клопотання їй  - Анастасії Проскурі, керівнику гуртка «Школа туризму».   

Анастасія зазначила, що під час проведення тендерної процедури виникла економія 

коштів, у зв’язку з чим автор проекту звертається до Координаційної ради з можливістю 

використання економії коштів на вдосконалення свого проєкту за рахунок придбання 

додаткового необхідного спорядження, яке раніше не було передбачене проєктом на загальну 

суму 40 027 грн., без збільшення загальної вартості проєкту, згідно переліку: 

 
Найменування Кількість, 

од 

Ціна в 

гривнях 

Посилання на сайт сума в 

гривнях 

Explorer 100 2020 рюкзак 

(Black) 

2 4 240 https://shambala.com.ua/ua/ 

 

8 480 

Гермомешок ГМ-110 

(100хø35) 

15 417 http://lodki.dp.ua/products/germomeshok-gm-

110-100h35-goluboj 

6 255 

Trail Back палки 

трекінгові (Raging Sea) 

2 1 938 https://shambala.com.ua/ua/ 

 

3 876 

Tornado 2 Dural намет 2-

3-місний (Green) 

4 5 354 https://shambala.com.ua/ua/ 

  

21 416 

Всього 

 

   40 027 

 

Чуйко В.О. повідомив, що за проєктом «Астрономічне літо 2021» автором проєкту  

Юлією Зоц було передбачено проведення астрономічних заходів в смт Слобожанське,  

ж/м «Молодіжний» та с. Степове.  

У зв’язку з приєднанням в кінці 2020 року до Слобожанської ТГ сіл: Партизанське, 

Балівка, Олександрівка та Василівка авторка просить Координаційну ради розглянути питання 

щодо надання дозволу на проведення астрономічних заходів на території с. Балівка (спільно з 

жителями с. Партизанське) та с. Олександрівка (спільно з жителями с. Василівка) за рахунок 

економії коштів, без зміни загальної вартості проєкту. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. За результатом розгляду клопотань авторів проектів Бюджету участі - 2020 року  

гр. Петрової К.В., Мельникова С.Е. та Зоц Ю.В. дозволити внести відповідні зміни до 

бюджетів проєктів в межах вартості проектів, затвердженої для реалізацію даних проектів у 

2021 році, згідно додатків до заяв авторів проєктів.  

2. Доручити КЗ «ЦКД «Слобожанський» ССР провести необхідні зміни в кошторисах 

проєктів згідно заяв авторів проектів, контроль за виконанням покласти на відділ культури, 

туризму та інформаційної політики виконавчого комітету селищної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«за» - одноголосно (15 осіб); 

«проти» - 0 осіб; 

«утримались» - 0 осіб. 

 

5. СЛУХАЛИ: 

https://shambala.com.ua/ua/
http://lodki.dp.ua/products/germomeshok-gm-110-100h35-goluboj
http://lodki.dp.ua/products/germomeshok-gm-110-100h35-goluboj
https://shambala.com.ua/ua/
https://shambala.com.ua/ua/


Вусик С.М. повідомила про зміни у складі Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі Слобожанської ТГ, які відбулися згідно розпорядження селищного голови від 

17.06.2021 № 237-р. 

Так, на ім’я голови Координаційної ради з впровадження Бюджету участі 12 травня 

2021 року надійшла заява від члена Координаційної ради - Косенко Ірини Миколаївни 

(громадська активістка села Балівка), з проханням про виключення її зі складу Координаційної 

ради, у зв’язку із сімейними обставинами. 

Відповідно до розпорядження селищного голови від 17.06.2021 № 237-р «Про внесення 

змін до розпорядження селищного голови від 25.01.2021 № 53-р «Про створення 

Координаційної ради із впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади» зі складу Координаційної ради виключено Косенко І.М. та 

включено Рижака Валерія Петровича – староста с. Балівка. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Взяти до відома зміни у складі Координаційної ради з впровадження Бюджету участі 

Слобожанської ТГ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОЛОВА          С. ВУСИК  

 

 

 

СЕКРЕТАР          Ю.МЕЛЬНИК 


