
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 телевізійного та аудіовізуального обладнання 

(інтерактивний комплект, ноутбук, дошка магнітно-маркерна, МФУ тощо) для кабінету іноземної мови 

Слобожанського ліцею. Фактично використано 94 900 грн. або 92,2 % від запланованих видатків. 

Проєкт спрямований на покращення якості володіння іноземною мовою,  реалізацію основної компетентності 

нової української школи під час вивчення англійської мови.
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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. Фактично використано 

182 000 грн. або 92% від запланованих видатків. 

Даний проєкт спрямований на підвищення культурного та духовного рівня мешканців села. У вересні 2021 

року розпочато роботу кінотеатру в будинку культури с. Степове, з використанням закупленого обладнання. У 

вересні 2021 року проведено демонстрацію кіно- та мультфільмів (4), які відвідали 94 особи; музичну гру та 

караоке (2) - 13 осіб; тренінги в режимі Zoom-конференції (школа сталого розвитку громади) (7) – 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

173 796 166 450 -7 346 Реалізовано. За даним проектом підготовлено та оприлюднено в системі Prozorro технічне завдання, 

проведена закупівля елементів вуличних вказівників, їх виготовлення та монтаж. Фактично використано 166 

450 грн. або 95,8 % від запланованих видатків. 

Проект спрямований на покращення рівня орієнтації на місцевості, насамперед, для екстрених служб та 

гостей села, із застосуванням сучасних архітектурних елементів.
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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 проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: проєктор, екран, ноутбук, 

телескоп, комплект окулярів, енкодери, екваторіальна платформа, акустична колонка. Згідно проєкту 

забезпечено організацію та проведення сонячних спостережень та  зоряного неба, тематично-розважальних 

заходів, астрономічного квеста, дослідів сонячної енергії. Фактично використано 197 382 грн. або 99,7 % від 

запланованих видатків. 

Даний проєкт передбачає популяризацію астрономічних знань для дітей та дорослих для усвідомлення 

масштабів навколишнього світу, для виховання культури вільного часу, проведення дозвілля родинами. Так, 

на базі придбаного 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 2021 року на майданчику Центру культури та дозвілля  "Слобожанський" проводились вечірні 

спостереження (охоплено близько 350 осіб). На початку осені було організовано нічні спостереження (32 

учасників). Всього вищезазначеними заходами було 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.

198 200 168 072 -30 128 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання 

(інтерактивний дисплей, модульний ПК, операційна система тощо) для кабінету історії Слобожанського 

ліцею. Фактично використано 168 072 грн. або 84,8% від запланованих видатків. 

Проєкт спрямований на підвищення ефективності уроків історії, створення умов для наповнення шкільного 

навчання новим компонентом, розширення методів і форм навчання тощо.
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                                                                                                     Додаток 5

                                                                                                     до Положення про Бюджет участі Слобожанської 

                                                                                                     селищної територіальної громади

Категорія проектів:                            

1- освіта;                                                     

2 - інфраструктура;                                                

3 - культура, молодь 

та спорт

Обсяг фінансування, грн.

Отриманий результат 
адреса місця                      

реалізації проекту

ЗВІТ                                                                                                                                                                                                           

про стан реалізації проектів за рахунок коштів Бюджету участі                                                        

Слобожанської селищної територіальної громади

за січень-грудень 2021 року
(станом на 01.01.2022 року)

№ 

з/п

Реєстра-

ційний 

номер 

проекту

ПІБ автора проекту Назва проекту Етапи реалізації, заходи з 

виконання



План Факт

Залишок 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Категорія проектів:                            

1- освіта;                                                     

2 - інфраструктура;                                                

3 - культура, молодь 

та спорт

Обсяг фінансування, грн.

Отриманий результат 
адреса місця                      

реалізації проекту

№ 

з/п

Реєстра-

ційний 

номер 

проекту

ПІБ автора проекту Назва проекту Етапи реалізації, заходи з 

виконання

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.

198 021 195 000 -3 021 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання 

(Інтерактивний панель, комп'ютерний модуль, мобільний стенд, програмна продукція,клавіатура, ПЗ, 3-D 

принтер 3-в-1) для кабінету історії Слобожанського ліцею. Фактично використано 195 000 грн. або 98,5% від 

запланованих видатків. 

Проєкт спрямований на створення 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

191 672 186 219 -5 453 Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: човни (надувна байдарка), 

капелюхи та головні убори (каски), інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (карабіни, мотузка, 

кроль, вісімки, блоки ролики, педальки тощо), інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (жумари), 

вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (страхувальні системи), інвентар для спортивних 

ігор на відкритому повітрі (весла), готові текстильні вироби (жилети страхувальні). Фактично використано 

186 219 грн. або 97,2%, економія бюджетних коштів 2,8%.

Мобільний мотузковий парк та каякінгу створений для гуртка "Школа туризму", що функціонує на базі 

Центру культури та дозвілля. Проєкт створений для залучення мешканців громади до активного способу 

життя, спрямований на поєднання активного та здорового відпочинку дітей та дорослих.

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 в с. Олександрівка (18 

учасників, з них 7 дітей), 1-денний сплав по р. Самара (14 учасників, з них 4 дітей).
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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

178 798 146 207 -32 591 Реалізовано. За даним проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: цистерни, резервуари, 

контейнери та посудини високого тиску (балони газові), вироби для ванної кімнати та кухні (душ), медичне 

обладнання та вироби медичного призначення різні (аптечка), світильники та освітлювальна арматура 

(ліхтарі), неелектричні побутові прилади (пальники газові), мішки та пакети (рюкзаки), сидіння, стільці та 

супутні вироби і частини до них (крісла розкладні), кухонне приладдя, товари для дому та господарства і 

приладдя для закладів громадського харчування  різні (термоси, кружки, миски), готові текстильні вироби 

(спальні мішки, ковдри), різальні інструменти (мультитул, ніж складний), навігаційні прилади (компас), 

кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування різні 

(казанок), інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (килимки (каремати), світильники та 

освітлювальна арматура (налобний ліхтар), меблі для дому (гамак), тент, розкладні столи, казанки з 

триногою, сокири, пили, напильники. Фактично використано 146 207 грн або 81,8%, економія бюджету 

18,2%.

На базі закупленого спорядження та обладнання проведено майстер-клас з розгортання наметового табору (с. 

Степове, 26 учасників), піший похід до гори Монашка, прокладання туристичного маршруту по балівським  

локаціям (7 учасників, з них 3 дітей), до Дня незалежності України організовано роботу мотузкового парку 

(50 учасників, з них 40 дітей). 

Даний проєкт спрямований на залучення мешканців громади до активного способу життя, розкриття 

індивідуальних психологічних особливостей мешканців громади, оволодіння туристичними навичками, 

поєднання активного та здорового відпочинку.

3

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

169 560 139 290 -30 270 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю технічного обладнання для теле- та радіогуртка. 

Фактично використано 139 290 грн. або 82,1% від запланованих видатків. 

Проєкт спрямований на створення сучасних умов для функціонування теле- та радіо- гуртка в 

Слобожанському ліцею, покращення навичок роботи з сучасною технікою, створення власної медіапродукції; 

мультфільмів, відеороликів за власними сценаріями, участі 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 інвентарю для полів і кортів (футбольні 

ворота, футбольні, баскетбольні, волейбольні, гімнастичні м’ячі), насосів для м'ячів, баскетбольні стійки, 

набори для бадминтонів, бар'єри тренирувальні, обручі масажні, скейборди дитячі), спортивної форми. 

Фактично використано 148 555 грн. або 74,8% від запланованих видатків. 

Проєкт спрямований на створення сучасних умов для занять учнів ліцею різними видами спорту, формування 

здорового способу життя, проведення активного дозвілля в позаурочний час, забезпечення всебічного 

розвитку учнів.
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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

199 959 162 321 -37 638 Реалізовано. За даним проектом проведені роботи з планування майданчика, виготовлено та проведено 

монтаж елементів спортивного майданчика, облаштовано павільйон для розміщення столу для настільного 

тенісу, висаджені ялівці. Фактично використано 162 321 грн. або 81,2 % від запланованих видатків. 

Даний проект спрямований на створення комфортних умов для розвитку дітей, підлітків, дорослих, людей 

похилого віку, сприяння активному відпочинку на свіжому повітрі шляхом облаштування спортивного 

майданчика в селі Степове.
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План Факт

Залишок 

станом на 

кінець 

звітного 

періоду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Категорія проектів:                            

1- освіта;                                                     

2 - інфраструктура;                                                

3 - культура, молодь 

та спорт

Обсяг фінансування, грн.

Отриманий результат 
адреса місця                      

реалізації проекту

№ 

з/п

Реєстра-

ційний 

номер 

проекту

ПІБ автора проекту Назва проекту Етапи реалізації, заходи з 

виконання

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 Не реалізовано. Проект спрямований на створення умов для розвитку компетентностей пізнавальних, 

практичних, творчих, соціальних шляхом створення інженерної відкритої лабораторії. Проєкт знято з 

реалізації, у зв’язку з тим, що на етапі реалізації автором заявлено про розгляд ним платного доступу до 

користування кінцевим продуктом проєкту, тобто проєкт має комерційний характер, що суперечить вимогам 

Положення про Бюджет участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади. 

1

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 були проведені роботи з планування ділянки, монтаж системи 

автоматичного поливу, облаштування  газону, висадження багаторічних насаджень (платан кленолистовий, 

клен гостролистий, липа, береза плакуча, ялівець скальний, туя, барбарис, сосна гірська тощо). Фактично 

використано 200 000,0 грн. або 100 % від запланованих видатків. 

Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для відпочинку дітей та дорослих на перехресті 

вулиць Соборна та Київська ж/м "Золоті ключі" шляхом озеленення дитячого майданчика. 

2

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

192 220 187 400 -192 220 Реалізовано. За даним проектом здійснено закупівлю обладнання (телевізійне й аудіовізуальне обладнання 

комплект; інтерактивна панель, комп'ютерний модуль, мобільна стійка, ПЗ,ПК,  БФП). Фактично використано  

187 400 грн. або 97,5% від запланованих видатків. 

Проєкт спрямований на покращення навчально-методичного комплексу, підвищення активної пізнавальної 

діяльності учнів, ефективності навчального процесу тощо.

1

ВСЬОГО 2 599 448 2 173 796 -425 652

Начальник відділу з питань економічного розвитку 

та інвестицій виконавчого комітету Слобожанської 

селищної ради Людмила МИКИТЬОН



ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 

щодо впровадження Бюджету участі (громадський бюджет)  

Слобожанської селищної територіальної громади у 2021 році 

та реалізації проєктів-переможців 2020 року 

станом на 01.01.2022 року 

 

І. ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД БЮДЖЕТУ УЧАСТІ - 2021 року 
 

Бюджет участі є одним з ефективних інструментів, який дозволяє залучати жителів 

громади до співпраці для розвитку громади, підвищити рівень прозорості та ефективності 

використання коштів громади, зосередитися на вирішенні проблем різних вікових груп 

населення, покращити довіру між владою та громадою.  

У 2021 році Бюджет участі (громадський бюджет) впроваджується четвертий рік, 

проєкти-переможці реалізуються третій рік. Цього року Бюджет участі став знаковим, адже до 

його процесу доєдналися ще 4 сільських населених пункти, або майже 8 тисяч мешканців. На 

початку 2021 року було сформовано новий склад Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі, до якого увійшли представники 6 населених пунктів громади.  

 

Протягом 2021 року відбулося 6 засідань Координаційної ради, на яких розглядались 

питання впровадження етапів Бюджету участі – 2021 року, хід реалізації проєктів-переможців 

Бюджету участі 2020 року та інші питання, що стосуються повноважень Координаційної ради.  

Процес Бюджету участі включав 6 етапів: інформаційна кампанія; подання проєктів; 

оцінювання та аналіз проєктів профільними структурними підрозділами; голосування; 

затвердження проєктів-переможців; реалізація проєктів 2020 року. 

З метою вдосконалення Положення про Бюджет участі в Слобожанській ТГ,  

враховуючи  зауваження та пропозиції жителів громади, зокрема приєднаних сільських 

населених пунктів,  до Положення внесено зміни та доповнення. Так, у січні 2021 року серед 

жителів громади було організовано та проведено інтернет-опитування. Підтримані та 

затверджені Координаційною радою пропозиції були враховані при підготовці змін до 

Положення про Бюджет участі, зокрема щодо збільшення вартості проєкту з 200 до 300 тис 

грн., уточнення категорій проєктів та частки їх фінансування, етапів Бюджету участі у 2021 

році тощо. Затверджене Положення зі змінами оприлюднено на сайті селищної ради в розділі 

«Бюджет участі / Нормативно-правова база».  

І етап. Інформаційна кампанія 

Інформаційна кампанія забезпечена протягом всіх етапів впровадження Бюджету 

участі. Комунікація з громадськістю була зосереджена на висвітленні можливих інструментів 

Бюджету участі, забезпечено проведення консультацій з підготовки проєктів та їх реєстрації, 

інформування громадськості про хід реалізації проєктів-переможців Бюджету участі  

2020 року тощо. Розроблено та розповсюджено рекламну продукцію Бюджету участі (білборд, 

буклети, плакати).  
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На етапі голосування автори проєктів самостійно здійснювали промоцію своїх проєктів 

через поширення власних промороликів на сторінках соціальних мереж та на каналі YouTube. 

Всього в інформаційній кампанії взяли участь майже 8 тисяч мешканців громади. 

З метою популяризації Бюджету участі на території приєднаних селах: Балівка, 

Партизанське, Олександрівка та Василівка члени Координаційної ради здійснили серію 

виїзних тренінг-навчань на тему: «Бюджет участі. Як зробити проєкт, що змінить громаду?». 

Учасники тренінгу мали змогу ознайомитися з реалізованими проєктами минулих років під 

час демонстрації промороликів, створених в рамках проєкту «Бюджет участі: Від А до Я». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На етапах подання проєктів та голосування у всіх населених пунктах було створено 

пункти супроводу та голосування, де проводились консультації жителів з питань реалізації 

процесу Бюджету участі.  

ІІ етап. Подання проєктів 

На етапі подання проєктів було подано 45 проєктів на загальну суму 11,0 млн грн. 

Кількість поданих проєктів у 2021 році на 50% перевищує показник 2020 року (30 проєктів). 

Загальна вартість поданих проєктів склала майже на 11,0 млн. грн,  середня вартість проєкту 

– 244 тис гривень.  

За віком авторів: найбільш активними були жителі віком від 46 до 65 років, якими 

було подано 18 проєктів (40% від всіх поданих проєктів). Менш активною була молодь віком 

від 16 до 25 років. Ними було подано лише 3 проєкти. 

За статтю авторів: жінки громади були більш активними від чоловіків  

(33 проєктів  проти 12 проєктів). 

За населеними пунктами громади: мешканці селища Слобожанське подали  

10 проєктів (22% від загальної кількості поданих проєктів); с. Олександрівка – 9 проєктів 

(20%); с. Степове – 7 проєктів (15,5%); с. Партизанське – 7 проєктів (15,5%); с. Балівка –  
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5 проєктів (11%); ж/р «Золоті ключі» – 5 проєктів (11%); с. Василівка – проєкт, 1 проєкт -   

поширюється на всю громаду. 

За категоріями: у 2021 році затверджено 5 категорій проєктів. В категорії 

«Інфраструктура» подано 14 проєктів, «Культура, молодь та спорт» – 13 (культура – 11; спорт 

– 2 проєкти), «Освіта» – 12, «ІТ, безпека та громадський порядок» – 3, «Соціальний захист» - 

3 проєкти (соціальний захист – 1; охорона здоров’я – 2).  

IІІ етап. Оцінювання проєктів 

На етапі оцінювання проєктів, проведеного профільними підрозділами виконавчих 

органів селищної ради, Координаційна рада вирішила допустити до голосування 40 проєктів 

на суму понад 9,6 млн грн., відхилено 5 проєктів на суму понад 1,4 млн грн. 

IV етап. Голосування 

Участь у голосуванні взяли  3 283 жителів громади, або майже 14% від загальної 

кількості населення громади. Всього жителями громади віддано 12 049 голосів, тобто в 

середньому кожен голосуючий проголосував за 4 проєкти (за можливих 5-и проєктів).  

Автори проєктів активно включились в проведення агітації та змогли за час, відведений 

для голосування, мобілізувати своїх знайомих, рідних, сусідів, прорекламувати свої ідеї через 

соцмережі за допомогою промороликів. За весь період голосування їх переглянули майже  

7,8 тисяч користувачів.  

У 2021 році вперше відбувалось голосування на території приєднаних населених пунктів. 

За проєкти своїх односельців жителі проголосували наступним чином: с. Олександрівка 

віддали 3 302 голосів, с. Партизанське – 2 904 голосів, с. Балівка – 1 621 голосів, с. Василівка 

– 120 голосів (довідково: офіційно зареєстрована чисельність населення в селі –  

232 осіб). Мешканці смт Слобожанське віддали 2 166 голосів, у т.ч. жителі ж/р «Золоті ключі» 

- 481 голосів, села Степове - 1 621 голосів. 

За результатом голосування найбільшу підтримку отримали проєкти с. Олександрівка  

(5 проєктів), с. Партизанське (5), с. Степове (3), с. Балівка (2). Населені пункти  

смт Слобожанське, ж/р «Золоті ключі» та с. Василівка отримали по 1 переможцю.  

В межах обсягу коштів та в порядку, передбаченому Положенням про Бюджет участі 

Слобожанської ТГ, Координаційною радою сформовано та надано на розгляд селищною 

радою перелік проєктів-переможців,  до якого ввійшли 18 проєктів, які рекомендовано  

реалізувати у 2022 році за рахунок коштів бюджету територіальної громади.  

 

 
 

VІ етап. Реалізація проєктів 

Загальний обсяг видатків місцевого бюджету в 2021 році, передбачений на реалізацію  

14 проєктів склав 2,6 млн гривень. В результаті реалізації 13 проєктів видатки склали  

2,2 млн грн., або 85,0% від запланованих обсягів. 
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Протягом 2021 року здійснювалася реалізація проєктів в рамках Бюджету участі  

2020 року. На даному етапі було реалізовано 13 проєктів з 14 затверджених проєктів, з них  

6 проєктів в категорії «Освіта», 4 – «Культура» та 3 -  «Інфраструктура».   

 

 
 

Проєкти були спрямовані на вирішення питань з благоустрою, організації дозвілля дітей 

та молоді, покращення навчального процесу.  

В розрізі населених пунктів проєкти реалізовано наступним чином:  

Селище Слобожанське. В результаті реалізації проєкту «Астрономічне літо 2021» на 

території громади, у т.ч. смт Слобожанське створено умови для популяризації астрономічних 

знань серед дітей та дорослих шляхом придбання комплекту обладнання для проведення 

сонячних спостережень та зоряного неба, астрономічних квестів, дослідів сонячної енергії 

тощо.       

Реалізація 2-х проєктів із забезпечення мобільного парку екстремальних видів спорту 

необхідним спорядженням створено умови для залучення мешканців громади до активного та 

здорового способу життя, розкриття індивідуальних психологічних особливостей мешканців 

громади, проведення дозвілля родинами (піший туризм, мотузковий парк, каяки). 

 

 

За рахунок придбання телевізійного та аудіовізуального обладнання, спортивного 

інвентаря в Слобожанському ліцеї створено умови для наповнення шкільного навчання 

сучасним новим компонентом, розширення методів і форм навчання, повноцінного 

функціонування теле- та радіогуртка в Слобожанському ліцеї, проведення змагань різного 

рівня, забезпечення активного дозвілля учнів у позаурочний час та всебічного їх розвитку. 
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Всього видатки по смт Слобожанське склали 1,5 млн грн. або 83,3 % від запланованих (1,8 млн 

грн.). 

На ж/р «Золоті ключі» смт Слобожанське створено комфортні умови для проведення 

дозвілля дітей та батьків шляхом озеленення вже існуючого дитячого майданчика. В 

результаті реалізації проєкту «Озеленення дитячого майданчика» облаштовано систему 

автоматичного поливу, зелений газон, висаджено багаторічні насадження. Видатки склали  

0,2 млн грн. або 100% до запланованих обсягів. 

 

 

В селі Степове в результаті реалізації проєкту «Кінотеатр в будинку культури» 

покращено умови для перегляду кінофільмів шляхом придбання комплекту обладнання для 

Будинку культури в с. Степове.  

В результаті облаштування тренажерного обладнання та дитячих ігрових елементів по 

вул. 30 років Перемоги в селі Степове створено комфортні умови для розвитку активного 

відпочинку та дозвілля дітей, підлітків, їх батьків та людей похилого віку.  
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В результаті реалізації проєкту зі встановлення вуличних вказівників на території  

с. Степове вдалося забезпечити умови для кращої орієнтації екстрених служб та гостей села 

та покращити естетичний вигляд сільського населеного пункту. Всього видатки по с. Степове 

склали 0,6 млн грн. або 83,3 % від запланованих (0,5 млн грн.). 

 

У грудні 2021 року на засіданні Координаційної ради з впровадження Бюджету участі  

Слобожанської ТГ, в урочистій обстановці, селищний голова Іван Камінський нагородив 

авторів реалізованих проєктів дипломами Бюджету участі та цінними подарунками.  

 ІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЄКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ БЮДЖЕТУ УЧАСТІ – 2020 року   

у січні-грудні 2021 року 

 

Протягом 2021 року реалізовано проєкти за категоріями: «Освіта» - 6 проєктів на 

загальну суму 0,9 млн грн.; «Культура, молодь і спорт» - 4 проєкти на суму 0,7 млн грн.; 

«Інфраструктура» - 3 проєкти на суму 0,5 млн гривень. 

Категорія «Інфраструктура»  

1. проєкт № 10 «Встановлення по селі Степове вуличних вказівників» (автор – 

Олександр Бараш) отримав підтримку 144 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 

2 місце. Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі  

173 796 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено відділ з питань житлово-

комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради.  

За даним проєктом підготовлено та оприлюднено в системі Prozorro технічне завдання, 

проведена закупівля елементів вуличних вказівників, їх виготовлення та монтаж. Фактично 

використано 166 450 грн. або 95,8 % від запланованих видатків.  

Проєкт спрямований на покращення рівня орієнтації на місцевості, насамперед, для 

екстрених служб та гостей села, з застосуванням сучасних архітектурних елементів. 

2. проєкт № 23 «Спорт - це життя, здоров'я, успіх жителів села Степове» (автор – 

Майа Котік) отримав підтримку 136 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 3 місце. 

Для впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 199 959 грн. 

Відповідальним за реалізацію проєкту визначено КП «Керуюча компанія «Господар» 

Слобожанської селищної ради.  

За даним проєктом проведені роботи з планування майданчика, виготовлено та 

проведено монтаж елементів спортивного майданчика, облаштовано павільйон для 

розміщення столу для настільного тенісу, висаджені ялівці. Фактично використано  

162 321 грн. або 81,2 % від запланованих видатків.  

Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для розвитку дітей, 

підлітків, дорослих, людей похилого віку, сприяння активному відпочинку на свіжому повітрі 

шляхом облаштування спортивного майданчика в селі Степове. 

3. проєкт № 28 «Озеленення дитячого майданчика» (автор – Альона Ляшенко) 

отримав підтримку 97 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 4 місце. Для 
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впровадження проєкту з місцевого бюджету заплановано видатки в обсязі 200 000 грн. 

Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Ассоціацію «Власників житлових будинків 

«Золоті ключі».  

За даним проєктом були проведені роботи з планування ділянки, монтаж системи 

автоматичного поливу, облаштування  газону, висадження багаторічних насаджень (платан 

кленолистовий, клен гостролистий, липа, береза плакуча, ялівець скальний, туя, барбарис, 

сосна гірська тощо). Фактично використано 200 000 грн. або 100 % від запланованих видатків.  

Даний проєкт спрямований на створення комфортних умов для відпочинку дітей та 

дорослих на перехресті вулиць Соборна та Київська ж/м "Золоті ключі" шляхом озеленення 

дитячого майданчика.  

Категорія «Культура, молодь, спорт»  

4. Проєкт № 5 «Кінотеатр в будинку культури» с. Степове отримав підтримку  

164 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 1 місце. Авторка проєкту – Ірина Кім. 

Для впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі  

197 500 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено КЗ «Центр культури та дозвілля 

«Слобожанський» Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: проєктор, екран, 

активний високошвидкісний кабель, кріплення для проєктора. Фактично використано  

182 000 грн. або 92% від запланованих видатків. Залишок коштів складає 15 500 грн., економія 

бюджетних коштів - 8%. 

Даний проєкт спрямований на підвищення культурного та духовного рівня мешканців 

села. У вересні 2021 року розпочато роботу кінотеатру в будинку культури с. Степове, з 

використанням закупленого обладнання. У вересні 2021 року проведено демонстрацію кіно- 

та мультфільмів (4), які відвідали 94 особи; музичну гру та караоке (2) - 13 осіб; тренінги в 

режимі Zoom-конференції (школа сталого розвитку громади) (7) – 110 осіб. 

5. Проєкт № 12 «Астрономічне літо 2021» отримав підтримку 65 голосів та в 

рейтингу проєктів-переможців посів 11 місце. Авторка проєкту – Юлія Зоц. Для впровадження 

проєкту з місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі 198 065 грн. Відповідальним 

за реалізацію проєкту визначено КЗ «Центр культури та дозвілля» «Слобожанський» 

Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: проєктор, екран, 

ноутбук, телескоп, комплект окулярів, енкодери, екваторіальна платформа, акустична 

колонка. Згідно проєкту забезпечено організацію та проведення сонячних спостережень та  

зоряного неба, тематично-розважальних заходів, астрономічного квеста, дослідів сонячної 

енергії. Фактично використано 197 382 грн. або 99,7 % від запланованих видатків.  

Даний проєкт передбачає популяризацію астрономічних знань для дітей та дорослих 

для усвідомлення масштабів навколишнього світу, для виховання культури вільного часу, 

проведення дозвілля родинами. Так, на базі придбаного 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 2021 року на майданчику Центру культури та дозвілля  

"Слобожанський" проводились вечірні спостереження (охоплено близько 350 осіб). На 

початку осені було організовано нічні спостереження (32 учасників). Всього вищезазначеними 

заходами було охоплено понад 900 мешканців громади різного віку. 

6. Проєкт № 17 Мобільний парк екстремальних видів спорту (мотузковий парк 

та каяки) отримав підтримку 136 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 3 місце. 
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Автор проєкту – Сергій Мельников. Для впровадження проєкту з місцевого бюджету було 

заплановано видатки в обсязі 191 672 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено  

КЗ «Центр культури та дозвілля» «Слобожанський» Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: човни (надувна 

байдарка), капелюхи та головні убори (каски), інвентар для спортивних ігор на відкритому 

повітрі (карабіни, мотузка, кроль, вісімки, блоки ролики, педальки тощо), інвентар для 

спортивних ігор на відкритому повітрі (жумари), вироби для парків розваг, настільних або 

кімнатних ігор (страхувальні системи), інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі 

(весла), готові текстильні вироби (жилети страхувальні). Фактично використано 186 219 грн. 

або 97,2%, економія бюджетних коштів 2,8%. 

Мобільний мотузковий парк та каякінгу створений для гуртка "Школа туризму", що 

функціонує на базі Центру культури та дозвілля. Проєкт створений для залучення мешканців 

громади до активного способу життя, спрямований на поєднання активного та здорового 

відпочинку дітей та дорослих. 

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

(14 учасників, з них 4 дітей). 

7. Проєкт № 18 Мобільний парк екстремальних видів спорту (піший туризм) 

отримав підтримку 54 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 14 місце. Авторка 

проєкту – Катерина Петрова. Для впровадження проєкту з місцевого бюджету було 

заплановано видатки в обсязі 178 798 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено 

КЗ «Центр культури та дозвілля «Слобожанський» Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю комплекту обладнання: цистерни, резервуари, 

контейнери та посудини високого тиску (балони газові), вироби для ванної кімнати та кухні 

(душ), медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (аптечка), світильники та 

освітлювальна арматура (ліхтарі), неелектричні побутові прилади (пальники газові), мішки та 

пакети (рюкзаки), сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (крісла розкладні), 

кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського 

харчування  різні (термоси, кружки, миски), готові текстильні вироби (спальні мішки, ковдри), 

різальні інструменти (мультитул, ніж складний), навігаційні прилади (компас), кухонне 

приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування 

різні (казанок), інвентар для спортивних ігор на відкритому повітрі (килимки (каремати), 

світильники та освітлювальна арматура (налобний ліхтар), меблі для дому (гамак), тент, 

розкладні столи, казанки з триногою, сокири, пили, напильники. Фактично використано 146 

207 грн або 81,8%, економія бюджету 18,2%. 

На базі закупленого спорядження та обладнання проведено майстер-клас з 

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

прокладання туристичного маршруту по балівським  локаціям (7 учасників, з них 3 дітей), до  

Дня незалежності України організовано роботу мотузкового парку (50 учасників, з них  

40 дітей).  

Даний проєкт спрямований на залучення мешканців громади до активного способу 

життя, розкриття індивідуальних психологічних особливостей мешканців громади, 

оволодіння туристичними навичками, поєднання активного та здорового відпочинку. 

Категорія «Освіта»  

  8. Проєкт № 15 "В минуле через сучасні технології" отримав підтримку 68 голосів 

та в рейтингу проєктів-переможців посів 10 місце. Авторка проєкту – Сотула Олена. Для 

впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі 198 200 грн. 

Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Слобожанський ліцей Слобожанської 

селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання 

(інтерактивний дисплей, модульний ПК, операційна система тощо) для кабінету історії 
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Слобожанського ліцею. Фактично використано 168 072 грн. або 84,8% від запланованих 

видатків.  

Проєкт спрямований на підвищення ефективності уроків історії, створення умов для 

наповнення шкільного навчання новим компонентом, розширення методів і форм навчання 

тощо. 

9. Проєкт № 2 "Smart English" отримав підтримку 96 голосів та в рейтингу проєктів-

переможців посів 5 місце. Автор проєкту – Анастасія Височина. Для впровадження проєкту з 

місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі 102 932 грн. Відповідальним за 

реалізацію проєкту визначено Слобожанський ліцей Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання 

(інтерактивний комплект, ноутбук, дошка магнітно-маркерна, МФУ тощо) для кабінету 

іноземної мови Слобожанського ліцею. Фактично використано 94 900 грн. або 92,2% від 

запланованих видатків.  

Проєкт спрямований на покращення якості володіння іноземною мовою,  реалізацію 

основної компетентності нової української школи під час вивчення англійської мови. 

10. Проєкт № 19 "Сходинки до успіху" отримав підтримку 73 голосів та в 

рейтингу проєктів-переможців посів 9 місце. Автор проєкту – Голендяєв Олександр. Для 

впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі  

169 560 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Слобожанський ліцей 

Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю технічного обладнання для теле- та 

радіогуртка. Фактично використано 139 290 грн. або 82,1% від запланованих видатків.  

Проєкт спрямований на створення сучасних умов для функціонування теле- та радіо- 

гуртка в Слобожанському ліцею, покращення навичок роботи з сучасною технікою, створення 

власної медіапродукції; мультфільмів, відеороликів за власними сценаріями, участі у 

фестивалях та конкурсах. 

11. Проєкт № 21 "Виховуємо майбутніх чемпіонів" отримав підтримку 77 голосів 

та в рейтингу проєктів-переможців посів 8 місце. Автор проєкту – Дудинець Юрій. Для 

впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі  

198 726 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Слобожанський ліцей 

Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю спортивного інвентарю для полів і кортів 

(футбольні ворота, футбольні, баскетбольні, волейбольні, гімнастичні м’ячі), насосів для 

м'ячів, баскетбольні стійки, набори для бадминтонів, бар'єри тренирувальні, обручі масажні, 

скейборди дитячі), спортивної форми. Фактично використано 148 555 грн. або 74,8% від 

запланованих видатків.  

Проєкт спрямований на створення сучасних умов для занять учнів ліцею різними 

видами спорту, формування здорового способу життя, проведення активного дозвілля в 

позаурочний час, забезпечення всебічного розвитку учнів тощо. 

12. Проєкт № 16 "Використання сучасних технологій в школі" отримав 

підтримку 93 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 6 місце. Автор проєкту –

Голендяєва Світлана. Для впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано 

видатки в обсязі 198 021 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Слобожанський 

ліцей Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю телевізійного та аудіовізуального обладнання 

(Інтерактивний панель, комп'ютерний модуль, мобільний стенд, програмна продукція, 

клавіатура, ПЗ, 3-D принтер 3-в-1) для кабінету історії Слобожанського ліцею. Фактично 

використано 195 000 грн. або 98,5% від запланованих видатків.  

Проєкт спрямований на створення умов для наповнення шкільного навчання новим 

компонентом, розширення методів і форм навчання тощо.  

13. Проєкт № 30 "Сучасна школа як запорука активної пізнавальної діяльності 

учнів" отримав підтримку 82 голосів та в рейтингу проєктів-переможців посів 7 місце. Автор 
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проєкту – Головань Ніна. Для впровадження проєкту з місцевого бюджету було заплановано 

видатки в обсязі 192 220 грн. Відповідальним за реалізацію проєкту визначено Слобожанський 

ліцей Слобожанської селищної ради. 

За даним проєктом здійснено закупівлю обладнання (телевізійне й аудіовізуальне 

обладнання комплект; інтерактивна панель, комп'ютерний модуль, мобільна стійка, ПЗ,ПК,  

БФП). Фактично використано  187 400 грн. або 97,5% від запланованих видатків.  

Проєкт спрямований на покращення навчально-методичного комплексу, підвищення 

активної пізнавальної діяльності учнів, ефективності навчального процесу тощо. 

 

Громадські проєкти, які не реалізовано у 2021 році 

 

Проєкт № 25 "Створення в Слобожанській ОТГ "Клубу радіоконструювання та 

робототехніки "Круть-верть" отримав підтримку 63 голосів та в рейтингу проєктів-

переможців посів 13 місце. Автор проєкту – Петров Сергій. Для впровадження проєкту з 

місцевого бюджету було заплановано видатки в обсязі 199 999 грн. Відповідальним за 

реалізацію проєкту визначено Слобожанський ліцей Слобожанської селищної ради. 

Проєкт знято з реалізації, у зв’язку з тим, що на етапі реалізації автором заявлено про 

розгляд ним платного доступу до користування кінцевим продуктом проєкту, тобто проєкт 

має комерційний характер, що суперечить вимогам Положення про Бюджет участі 

(громадський бюджет) Слобожанської селищної територіальної громади.  


