
Додаток 5

до Положення про Бюджет участі Слобожанської 

селищної територіальної громади

План Факт

Залишок 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 ВИСОЧИНА Анастасія 

Вікторівна

Smart English смт Слобожанське 1. Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2.Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування.

4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання 

102 932 94 900 -8 032 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю та монтаж телевізійного та аудіовізуального обладнання (інтерактивний 

комплект, ноутбук, дошка магнітно-маркерна, МФУ тощо) для кабінету іноземної мови Слобожанського ліцею. Даний проект 

спрямований на підвищення якості володіння іноземною мовою, реалізацію основної компетентності нової української школи під час 

вивчення англійської мови. 

1

2 5 КІМ Ірина Василівна Кінотеатр в будинку культури с. Степове 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2.Виконання зобов'язань за договорами

3.Підготовка документів до фінансування

197 500 182 000 -15 500 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю комплекту обладнання: проектор, екран, активний високошвидкісний кабель, 

кріплення для проектора.  Даний проєкт спрямований на підвищення культурного та духовного рівня мешканців села Степове. 

Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю комплекту обладнання: проектор, екран, активний високошвидкісний кабель, 

кріплення для проектора.  Даний проєкт спрямований на підвищення культурного та духовного рівня мешканців села Степове. У 

вересні 2021 року розпочав роботу кінотеатр в будинку культури с. Степове, з використанням закупленого обладнання. Протягом 

вересня п.р. проведено демонстрація фільмів та мультфільмів (4), які відвідали 94 особи; музична гра та караоке (2), які відвідали  13 

осіб, тренінги в Zoom школі сталого розвитку громади (7), які відвідали 110 осіб.
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3 10 БАРАШ Олександр 

Петрович

Встановлення по селі Степове 

вуличних вказівників

с. Степове 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

173 796 173 796 0 На стадії реалізації. За даним проектом проведена процедура закупівлі елементів вуличних вказівників. На даний час елементи 

знаходяться на виготовленні. Даний проект спрямований на покращення життя мешканців в селі шляхом встановлення сучасних 

архітектурних елементів за допомогою яких можливо покращити орієнтацію в селі, зокрема для екстрених служб та гостей населеного 

пункту, естетичного вигляду сільського населеного пункту.
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4 12 ЗОЦ Юлія Петрівна Астрономічне літо 2021 смт Слобожанське 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель                                            2. 

Виконання зобов'язань за договорами                                                                                                                   

3. Підготовка документів до фінансування 

198 065 197 382 -683 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю комплекту обладнання: проектор, екран, ноутбук, телескоп, комплект окулярів, 

енкодери, екваторіальна платформа, акустична колонка. Також забезпечено організацію і проведення сонячних спостережень, 

спостережень зоряного неба, тематично-розважальних заходів, астрономічного квеста, дослідів сонячної енергії.                                             

Даний проект передбачає популяризацію астрономічних знань для дітей та дорослих для усвідомлення масштабів навколишнього 

світу, для виховання культури вільного часу, проведення дозвілля родинами.

На базі закупленого обладнання організовано та проведено 7 лекцій «Коридор затемнень» (150 учасників (діти)),  4 сонячних 

спостережень з дослідженням сонячної енергії (143 учасників (діти та дорослі)) , 5 виїзних лекцій та спостережень зоряного неба (с. 

Степове (37 учасників), с.Партизанське (67), с. Василівка (25), с. Балівка (52), с. Олександрівка (65), 3 тематично-розважальних 

заходи: «Сонцестояння – найкоротша ніч» (в с. Степовому з проведенням майстер-класів, астрономічного квесту та нічних 

спостережень (37 учасників)), «Зорі, давайте знайомитись» (с.Балівка: розповідь про зірки та акустичний джазовий концерт (52 

учасників)), «Серпневі зорепади» (ретро-вечірка, акустичний джазовий концерт, нічні спостереження (65 учасників)). У червні-серпні 

п.р. проводились вечірні спостереження на майданчику ЦКД "Слобожанський" (охоплено близько 350 осіб). На початку осені було 

організовано виїзд на нічні спостереження (32 учасники). Всього заходами охоплено понад 900 мешканців громади різного віку. 
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5 15 СОТУЛА Олена Іванівна В минуле через сучасні технології смт Слобожанське 1. Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2.Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування.

4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання 

198 200 168 072 -30 128 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю та монтаж телевізійногота та аудіовізуального обладнання (інтерактивний 

дисплей, модульний ПК, операційна система, кріплення настінне для інтерактивного дисплею) для кабінету історії Слобожанського 

ліцею. Даний проект спрямований на підвищення ефективності уроків історії, створення умов для наповнення шкільного навчання 

новим компонентом, розширення методів і форм навчання тощо                           

1

адреса місця                      

реалізації проекту

№ 

з/п

Реєстра-

ційний 

номер 

проекту

ПІБ автора проекту Назва проекту 
Етапи реалізації, заходи з виконання

Категорія проектів:

1- освіта;

2 - інфраструктура;

3 - культура, молодь та спорт

Обсяг фінансування, грн.

Отриманий результат 

ЗВІТ         

про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі Слобожанської селищної територіальної громади

за січень-вересень 2021 року
(станом на 01.10.2021 року)



План Факт

Залишок 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

адреса місця                      

реалізації проекту

№ 

з/п

Реєстра-

ційний 

номер 

проекту

ПІБ автора проекту Назва проекту 
Етапи реалізації, заходи з виконання

Категорія проектів:

1- освіта;

2 - інфраструктура;

3 - культура, молодь та спорт

Обсяг фінансування, грн.

Отриманий результат 

6 16 ГОЛЕНДЯЄВА  

Світлана Вікторівна

Використання сучасних 

технологій в школі

смт Слобожанське 1. Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2.Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування.

4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання 

198 021 195 000 -3 021 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю та монтаж телевізійногота та аудіовізуального обладнання (інтерактивна 

панель, комп'ютерний модуль, мобільний стенд, програмна продукція, клавіатура, ПЗ, 3-D принтер 3-в-1) для кабінету історії 

Слобожанського ліцею. Даний проект спрямований на створення належних умов для наповнення шкільного навчання новим 

компонентом, розширення методів і форм навчання тощо.
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7 17 МЕЛЬНИКОВ Сергій 

Едуардович 

Мобільний парк екстремальних 

видів спорту (мотузковий парк та 

каяки)

смт Слобожанське 1.Підготовка документації 

2.Проведення процедури закупівлі обладнання.

3..Виконання зобов'язань за договорами

4. Підготовка документів до фінансування.

5. Придбання спорядження та обладнання

191 672 182 343 -9 329 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю комплекту обладнання: човни (надувна байдарка), весла, каски, інвентар для 

спортивних ігор на відкритому повітрі (карабіни, мотузки, вісімки, жумарки тощо), вироби для парків розваг, страхувальні системи, 

весла, жилети страхувальні. 

На базі закуплено спорядження та обладнання проведено 3-денний сплав по р.Оріль (15 учасників,  з них 5 дітей, 2-денний сплав по 

р.Ворскла (10 дорослих), 1-денний сплав по р. Самара з  с.Олександрівка (18 учасників, з них 7 дітей), 1-денний сплав по р.Самара 

(10дорослих та 4 дітей).

Даний проект спрямований на залучення мешканців громади до активного способу життя, розкриття індивідуальних психологічних 

особливостей мешканців громади, поєдннання активного та здорового відпочинку.
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8 18 ПЕТРОВА Катерина 

Володимирівна

Мобільний парк екстремальних 

видів спорту (піший туризм)

смт Слобожанське 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

178 798 130 389 -48 409 На стадії реалізації. За даним проектом здійснено закупівлю комплекту обладнання: балони газові, аптечка, ліхтарі, рюкзаки, крісла 

розкладні, термоси, кружки, спальні мішки, ковдри, компаси, казанки, каремати, гамак).  В процесі реалізації виникла необхідність 

для внесення певних коректив з метою покращення якості проєкту. На даний час в процесі закупівлі: ноутбук (комплект), намет 4-5 

місний, казанки, тринога, рюкзаки тощо. На базі закупленого спорядження та обладнання проведено  майстер-клас з розгортання 

наметового табору (с. Степове, 26 учасників), піший похід до гори 

Монашка, спільно з АстроЛабораторією, прокладання туристичного маршруту по балівським  локаціям (3дітей та 4 дорослих), до Дня 

незалежності України організовано роботу мотузкового парку (50 учасників, з них 40 дітей). 

Даний проект спрямований на залучення мешканців громади до активного способу життя, розкриття індивідуальних психологічних 

особливостей мешканців громади, оволодіння туристичними навичками, поєднання активного і  здорового відпочинку тощо.
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9 19 ГОЛЕНДЯЄВ Олександр 

Олександрович

Сходинки до успіху смт Слобожанське 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

4. Придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання

169 560 169 560 0 На стадії реалізації. За даним проектом продовжується тендерна процедура закупівлі технічного обладнання для телерадіогуртка (на 

даний час триває переговорна процедура). Даний проект спрямований на створення сучасних умов для функціонування телерадіо 

гуртка в Слобожанському ліцеї, покращення навичок роботи з сучасною технікою, створення власної медіапродукції; мультфільмів, 

відеороликів за власними сценаріями, участі ліцею у фестивалях та конкурсах.
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10 21 ДУДИНЕЦЬ Юрій 

Миколайович

Виховуємо майбутніх чемпіонів смт Слобожанське 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

198 726 148 555 -50 171 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю спортивного інвентаря для полів та кортів (футбольні ворота, м'ячі (футбольні, 

баскетбольні, волейбольні, гімнастичні дитячі), насоси для м'ячів, баскетбольні стійки, набори для бадминтонів, бар'єри 

тренирувальні, обручі масажні, скейборди дитячі шорти, футболки, гетри чоловічі, манішка спортивна). Даний проект спрямований 

на створення сучасних умов для занять учнів школи спортом, проведення змагань різного рівня, формування здорового способу 

життя, проведення активного дозвілля в позаурочний час, забезпечення всебічного розвитку школярів тощо.                                                                                                
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11 23 КОТІК Майя Євгенівна Спорт - це життя, здоров'я, успіх 

жителів села Степове

с. Степове 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

199 959 199 959 0 На стадії реалізації. За даним проектом проведені переговори, заключені договори на виготовлення елементів спортивного 

майданчика. На даний час отриманіо елементи та тренажери та розпочато роботу з підготовки майданчика, улаштування павільйону 

для розміщення столу для настільного тенісу. Даний проект спрямований на створення комфортних умов для розвитку та активного 

відпочинку на свіжому повітрі дітей, підлітків та їх батьків, людей похилого віку шляхом покращення умов та безпечної організації 

спортивного та культурного дозвілля мешканців села Степове.                                          
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12 25 ПЕТРОВ Сергій 

Андрійович

Створення в Слобожанській ОТГ 

«Клубу радіоконструювання та 

робототехніки «Круть-верть»

смт Слобожанське 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

199 999 0 -96 799 На стадії реалізації. За даним проектом здійснено закупівлю комп'ютерного обладнання  для інженерної лабораторії. Проект 

спрямований на створення умов для розвитку компетентностей пізнавальних, практичних, творчих, соціальних шляхом створення 

інженерної відкритої лабораторії. 
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13 28 ЛЯШЕНКО Альона 

Віталіївна

Озеленення дитячого майданчика ж/м "Золоті ключі"                           

смт Слобожанське

1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

200 000 200 000 0 Реалізовано. За даним проєктом проведені тендери, заключені та виконані договори, роботи профінансовані. В ходу реалізації 

проекту було проведено роботи з планування ділянки, підготовки стандартних місць для садіння дерев та кущів, монтаж системи 

автоматичного поливу, облаштування  газону, висадження багаторічних насаджень (платан кленолистовий, клен гостролистий, липа, 

береза плакуча, ялівець скальний, туя, барбарис, сосна гірська тощо). Даний проект спрямований на створення комфортних умов для 

відпочинку жителів ж/м "Золоті ключі" смт Слобожанське шляхом озеленення дитячого майданчика на перехресті вулиць Соборна та 

Київська.
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14 30 ГОЛОВАНЬ Ніна 

Миколаївна

Сучасна школа як запорука 

активної пізнавальної діяльності 

учнів

смт Слобожанське 1.Підготовка документів для укладення договорів та організація 

здійснення процедур закупівель

2. Виконання зобов'язань за договорами

3. Підготовка документів до фінансування

192 220 192 220 -192 220 На стадії реалізації. За даним проєктом проведена тендерна процедура закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання для 

кабінету біології (інтерактивна панель IntBoard GT65, мобільна стійка для інтерактивної панелі, комп'ютерний модуль i5/4G/256G 

SSD, персональний комп'ютер) та визначено переможця процедури закупівлі. На даний час триває укладення договору про закупівлю, 

після чого буде здійснена поставка товару.   

Даний проєкт спрямований на створений навчально-методичного комплексу, підвищення активної пізнавальної діяльності учнів, 

ефективності навчального процесу.          

1

ВСЬОГО 2 599 448 2 234 176 -365 272

Начальник відділу з питань економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради Людмила МИКИТЬОН


