
 
 

CЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
код ЄДРПОУ 40198703 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

11 лютого 2022 року                             смт Слобожанське                  № 44/р/тр 

 

Про затвердження відповідальних 

підрозділів за реалізацію проєктів 

Бюджету участі (громадський бюджет), 

у 2022 році 

 

Керуючись до ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання рішення селищної ради від 19.08.2021 № 1075-10/VІІI «Про затвердження переліку 

проєктів-переможців в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади у 2021 році», Положення про Бюджет участі (громадський 

бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади, з метою залучення громадськості 

до вирішення соціально значущих питань розвитку територіальної громади 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити перелік відповідальних підрозділів та співвиконавців за реалізацію 

проєктів в рамках Бюджету участі (громадський бюджет), які будуть реалізовані у 2022 році, 

згідно з додатком 1, що додається. 

2. Керівникам відповідальних підрозділів виконавчого комітету селищної ради та її 

виконавчих органів:  

2.1. розробити План заходів з реалізації проєктів-переможців Бюджету участі 

(громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади у 2022 році (далі – 

План заходів)  згідно з додатком 2, що додається;  

2.2. надати План заходів до відділу з питань економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради для затвердження Координаційною 

радою з впровадження Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанською селищною 

територіальною громадою. 

Термін - до 21.02.2022 року.  

2.3. забезпечити своєчасність виконання заходів з дотриманням термінів, визначених 

Планом заходів;  

2.4. забезпечити підготовку та надання щоквартальних звітів про хід реалізації Плану 

заходів за формою, згідно з додатком 5 Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади.  



3. Координацію роботи за виконанням 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 

влади Світлану ВУСИК. 

 

 

Селищний голова                    Іван КАМІНСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1

до розпорядження селищного 

головии

11.02.2022 № 44/р/тр

№ п/п Номер 

проєкту

ПІБ автора Назва проекту Опис проекту Категорія Бюджет 

проекту, грн.

Населений пункт Відповідальні виконавці

1 2 3 4 5 8 6 7 8

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

відділ з питань будівництва, 

містобудування, архітектури та 

містобудівного кадастру 

Слобожанської селищної ради 

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

КП "Керуюча компанія 

"Житловик" Слобожанської 

селищної ради

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

КП "Керуюча компанія 

"Житловик" Слобожанської 

селищної ради

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

КП "Керуюча компанія 

"Господар" Слобожанської 

селищної ради

Бюджету участі (громадський бюджет) з визначенням відповідальних виконавців за реалізацію проєктів

за кошти бюджету Слобожанської селищної територіальної громади  у 2022 році

ПЕРЕЛІК ПРОЄКТІВ

1 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 , лавок 

садово-паркових (20 од.), альтанок (2 од.), вуличних ліхтарів (10 од.), 

роботи по укладанню плитки тротуарної тощо).    

Інфраструктура 299 000 с. Балівка

2 10 Залушний Антон 

Павлович

Безпезпечний простір 

дитинства.Облаштування дитячого 

майданчика по вул.Нова

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, лавочок, паркан-сітки та їх монтаж, озеленення прилеглої 

території).

Інфраструктура 98 108 с. Партизанське

288 720 с. Партизанське

4 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, лавок (5 од.),  світильників вуличних (5 од.) та їх монтаж, 

придбання та висадження 50 дерев тощо.

Інфраструктура 288 071 с. Олександрівка

3 2 Бойко Аліна Валеріївна Сортуй сміття кольорово! ІнфраструктураПроект спрямований на запровадження та популяризацію сортування 

сміття у с. Партизанське. Проектом передбачено придбання 12 

євроконтейнерів (1100 л), їх доставку, послуги поліграфії, послуги з 

вивезення сміття у 2022 році. 

300 000 с. Степове5 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, бордюрів.

Інфраструктура



Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

КП "Керуюча компанія 

"Господар" Слобожанської 

селищної ради

Відділ з питань житлово-

комунального господарства, 

благоустрою,  розвитку 

інфраструктури та транспорту 

Слобожанської селищної ради

Асоціація "Власників житлових 

будинків "Золоті ключі"

Гуманітарний відділ 

Слобожанської селищної ради  

Слобожанський ліцей 

Слобожанської селищної ради

Гуманітарний відділ 

Слобожанської селищної ради  

Партизанський ліцей 

Слобожанської селищної ради

Гуманітарний відділ 

Слобожанської селищної ради  

Олександрівський ліцей 

Слобожанської селищної ради

Гуманітарний відділ 

Слобожанської селищної ради  

Олександрівський ліцей 

Слобожанської селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді 

та спорту Слобожанської 

селищної ради  

КЗ ССЦФЗН "Спорт для всіх" 

Відділ культури, туризму, молоді 

та спорту Слобожанської 

селищної ради  

КЗ "Центр культури та дозвілля 

"Слобожанський" Слобожанської 

селищної ради

Відділ культури, туризму, молоді 

та спорту Слобожанської 

селищної ради  

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.), дитячі гірки (1 од.), дитячий столик, 

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

та їх монтаж (вирівнювання майданчика)

Інфраструктура 299 160 с. Василівка

299 706 ж/м "Золоті ключі"

8 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.) та їх монтаж.

Освіта 287 981 смт Слобожанське

7 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

300 000 с. Партизанське

10 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), комп'ютерного модулю, 

ноутбуку тощо.

Освіта 195 619 с. Олександрівка

9 21 Баркова Вікторія 

Володимирівна

Проект спрямований на створення безпечного, комфортного перебування 

вихованців різних вікових категорій дошкільного підрозділу "Івушка" на 

свіжому повітрі. Проект передбачає придбання пісочниць (4 од.), ігрових 

будиночків (4 од.), гойдалок (5 од.), гірок (4 од.), столиків з зонтиками (4 

од.), лавок (4 од.) та їх монтаж.   

Модернізація ігрових майданчиків у 

Дошкільному підрозділі "Івушка" 

Партизанського ліцею

Освіта

73 014 с. Олександрівка

12 6 Єрьоменко Ігор ОлександровичСпортивна 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.), їх доставка та встановлення. 

Культура, молодь і 

спорт

295 617 с. Партизанське

11 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,), паркана з 

металевих секцій, укладання тротуарної плитки, розробка та 

виготовлення буклетів, доставка та монтаж компостерів тощо).

Освіта

299 240 с. Олександрівка

14 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, ігрової приставки, 

playstation (2 од.) тощо) та їх установки.  

Культура, молодь і 

спорт

94 400 с. Степове

13 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.),  

проектора (1 од.), посилювача (2 од.), сабвуфера (2 од.), безкаркасних 

меблів (30 од.), прожектора (2 од.), палатки тощо.  

Культура, молодь і 

спорт



КЗ "Слобожанська бібліотека" 

Слобожанської селищної ради

15 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 безпеки 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 (5 тис.од.), ліхтарних стовпів (6 од.) тощо.

ІТ, безпека та 

громадський 

порядок

299 277 с. Партизанське Відділ інформаційних технологій 

та електронного урядування 

виконавчого комітету селищної 

ради

Сектор охорони здоров'я 

виконавчого комітету селищної 

ради 

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

Слобожанської селищної ради 

Відділ соціального захисту 

населення Слобожанської 

селищної ради 

КЗ "Центр надання срціальних 

послуг" Слобожанської селищної 

ради

Сектор охорони здоров'я 

виконавчого комітету селищної 

ради 

КНП "Центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

Слобожанської селищної ради 

ВСЬОГО 4 486 013

14 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, ігрової приставки, 

playstation (2 од.) тощо) та їх установки.  

Культура, молодь і 

спорт

94 400 с. Степове

17 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.), операц, система,  

телевізор, стільці (20 од.), послуги транспорту для екскурсій (9 заходів), 

методист-організатор (9 осіб) тощо.    

18 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.), аналізатор сечі (1 од.), електрокардіограф (1 од.), ноутбуку (1 од.)),  

офісного дивану (1 од.), банкетки коридорної (3 од.), конвектору 

електричного (7 од.) і т.д.

300 000 с. Балівка

Соціальний захист 

та охорона здоров’я

300 000 с. Степове

Соціальний захист 

та охорона здоров’я

168 100 с. Олександрівка

16 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, аналізатор сечі, 

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

Соціальний захист 

та охорона здоров’я



                Додаток 2 

                                       до розпорядження селищного голови 

                   11.02.2022 № 44/р/тр 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 

з реалізації проектів Бюджету участі (громадський бюджет)  

Слобожанської селищної територіальної громади 

у 2022 році 

 
№ 

п/п 

Номер 

проєкту 

Назва проекту, адреса 

місця реалізації проекту 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ  

за реалізацію 

проекту 

Обсяг 

фінансу-

вання, 

грн. 

Заходи для реалізації проекту Термін 

виконання  

Конкретні  

виконавці 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 30 Облаштування зони 

відпочинку в с.Балівка 

Відділ з питань 

житлово-

комунального 
господарства, 

благоустрою,  

розвитку 
інфраструктури та 

транспорту 

Слобожанської 
селищної ради 

299 000    

   

   

   

   

   

2 10 Безпезпечний простір 

дитинства.Облаштування 
дитячого майданчика по 

вул.Нова 

Відділ з питань 

житлово-
комунального 

господарства, 

благоустрою,  
розвитку 

інфраструктури та 

транспорту 
Слобожанської 

селищної ради 

98 108    

   

   

   

   

   

3 2 Сортуй сміття кольорово! Відділ з питань 
житлово-

комунального 

господарства, 
благоустрою,  

розвитку 

інфраструктури та 
транспорту 

Слобожанської 

селищної ради  

288 720    

   

   

   

   

   

4 44 Парк відпочинку "Камені" Відділ з питань 
житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою,  

розвитку 

288 071    

   

   

   



інфраструктури та 

транспорту 

Слобожанської 

селищної ради 

   

   

5 7 Доріжкою рідного села Відділ з питань 

житлово-

комунального 
господарства, 

благоустрою,  

розвитку 
інфраструктури та 

транспорту 

Слобожанської 
селищної ради 

300 000    

   

   

   

   

   

6 8 Майданчик "Дитяча Мрія" 

для діточок села Василівка 

Відділ з питань 

житлово-

комунального 

господарства, 

благоустрою,  
розвитку 

інфраструктури та 

транспорту 
Слобожанської 

селищної ради  

 

299 160    

   

   

   

   

 
 

  

   

7 

 

43 

 

Організація вуличного 

стаціонарного санітарного 
вузла з господарським 

блоком 

 
 

Відділ з питань 

житлово-
комунального 

господарства, 

благоустрою,  
розвитку 

інфраструктури та 

транспорту 
Слобожанської 

селищної ради  
 

299 706 

 

   

   

   

   

   

   

8 35 Встановлення кондиціонерів 

для учасників освітнього 

процесу-залог якісних умов 
для навчання 

Гуманітарний відділ 

Слобожанської 

селищної ради   

287 981    

   

   

   

   

   

9 21 Модернізація ігрових 
майданчиків у Дошкільному 

підрозділі "Івушка" 

Партизанського ліцею 

Гуманітарний відділ 
Слобожанської 

селищної ради  

300 000    

   

   

   



   

   

10 9 Сучасні технології в школу Гуманітарний відділ 

Слобожанської 
селищної ради   

195 619    

   

   

   

   

   

11 23 СпаНІКом Гуманітарний відділ 

Слобожанської 

селищної ради   

73 014    

   

   

   

   

   

12 6 Спортивна громада – здорова 

активна нація 

Відділ культури, 

туризму, молоді та 
спорту 

Слобожанської 

селищної ради   

295 617    

   

   

   

   

   

13 3 Мобільний культурно-
розважальний простір 

Відділ культури, 
туризму, молоді та 

спорту 

Слобожанської 
селищної ради   

299 240    

   

   

   

   

   

   

14 13 Мультимедійна бібліотека " 

Virtual room" - 
багатофункціональний центр 

комунікації 

Відділ культури, 

туризму, молоді та 
спорту 

Слобожанської 

селищної ради   

94 400    

   

   

   

   

   

   

      



15 20 Система відеоспостереження 

в с. Партизанське 

Відділ 

інформаційних 

технологій та 

електронного 

урядування 

виконавчого 
комітету селищної 

ради 

299 277    

   

   

   

   

16 37 Балівка за розвиток 
медицини в селі! 

Сектор охорони 
здоров'я 

виконавчого 

комітету селищної 

ради 

300 000    

   

   

   

   

17 24 Олександрівський 

університет третього віку 

Відділ соціального 

захисту населення 

Слобожанської 
селищної ради 

168 100    

   

   

   

   

   

   

18 5 Степнянці - обирають 

здоров'я 

Сектор охорони 

здоров'я 
виконавчого 

комітету селищної 

ради 

300 000    

   

   

   

   

   

 

 

Посада керівника відповідального  

структурного підрозділу                                                                        ___________________________________________                                      (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ)  

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)             Людмила ЛАГОДА 


