
 
УКРАЇНА  

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 
 

Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради 

Дніпровського району Дніпропетровської області  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ 

 

від 24 липня 2018 року         № 236-р 
 

Про проведення голосування за проекти  

в рамках Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади  

 

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

з метою запровадження інноваційних механізмів залучення громадян до співпраці 

в бюджетному процесі, удосконалення громадських ініціатив, спрямованих на подолання 

пріоритетних та проблемних питань громади та забезпечення ефективної роботи 

з впровадження і реалізації Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської селищної 

територіальної громади на етапі голосування 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

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

Слобожанської селищної територіальної громади (додаток 1); 

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

Слобожанської селищної територіальної громади (додаток 2); 

1.3. пункти голосування Бюджету участі (громадський бюджет) Слобожанської 

селищної територіальної громади у 2018 році (додаток 3); 

1.4. бланк для голосування з визначених переліком проектів, які отримали позитивну 

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

1.4. порядок проведення голосування, з врахуванням роботи електронної системи 

«Громадський проект» (додаток 5).  

2. Відділу інформаційних технологій та електронного урядування (Овчинников) 

забезпечити супровід голосування в електронній системі «Громадський проект». 

3. Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Жорняк) 

забезпечити інформування громадськості про проведення голосування.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів селищної ради Вусик С.М. 

 

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА        І.КАМІНСЬКИЙ 

 

 

 



Додаток 1 

 

до розпорядження  

селищного голови 

від 24.07.2018 року №236-р 

 

ПЕРЕЛІК 

позитивно оцінених проектів Бюджету участі (громадський проект) 

Слобожанської селищної територіальної громади для реалізації у 2019 році 

(проекти допущені до голосування з 07 по 31 серпня 2018 року) 

 

№  

з/п 

 

Номер 

проекту 

Назва  

проекту 

Автор  

проекту 

Короткий опис  

проекту 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, 

грн. 

1 1 Квітни, рідна 

школо 

Ліцукова  

Зінаїда Іванівна 

Покращення естетичного 

вигляду шкільного 

подвір’я в 

Слобожанському НВК 

№ 1 шляхом створення 

квітників з 

використанням 

ландшафт-ного дизайну 

67 995 

2 2 Встановлення 

біотуалетів на 

території 

Слобожанської 

ОТГ * 

Рибалко 

Мирослава 

Петрівна 

Встановлення 

біотуалетів в смт 

Слобожанське - 5 од., 

с. Степове – 1 од. 

68 360 

3 3 Квітуча Україна, 

щастя для дитини! 

Головань  

Ніна Миколаївна 

Благоустрій пришкільної 

території 

Слобожанського НВК 

№ 1 шляхом створення 

квітників із 

застосуванням 

ландшафтного дизайну 

55 665 

4 4 А з нашого 

вікна… 

Дудинець  

Юрій 

Миколайович 

Ландшафтний дизайн 

шкільної території 

Слобожанського НВК 

№ 1, створення 

квітників, клумб  

51 510 

5 5 Зелені куточки 

школи 

Чеботар  

Галина 

Георгіївна 

Облаштування квітників 

на території 

Слобожанського НВК 

№ 1, з використанням 

елементів ландшафтного 

дизайну 

80 100 

6 6 Телевізійна студія Горюватко 

Владислав 

Геннадійович 

Придбання спеціального 

обладнання для 

телевізійної студії в 

Слобожанському НВК 

№ 1  

59 951 

7 7 Розділи сміття, 

щоб покращити 

життя! 

Половець 

Валентина 

Іллівна 

Проведення агітаційної 

та рекламної компанії 

серед жителів громади 

12 180 



щодо необхідності 

роздільного збирання, 

правильного сортування 

сміття для покращення 

екологічного стану 

території громади (друк 

листівок А4, А5, 

буклетів, банера 1,5х2,5 

тощо) 

8 8 Полив зелених 

куточків школи 

Голендяєва 

Світлана 

Вікторівна 

Створення системи 

поливу зелених 

насаджень на території 

Слобожанського НВК 

№ 1 

68 967 

9 10 Будівництво 

спортивно-

дитячого 

майданчика 

Суміна 

Наталія Олегівна 

Облаштування дитячого 

ігрового обладнання для 

облаштування дитячого 

майданчика по 

вул. 30 років Перемоги, 

буд. 9-10, озеленення 

прибудинкової території 

98 832 

10 11 Затишний двір по 

вулиці 30 років 

Перемоги с. 

Степове 

Дрогіна  

Надія 

Володимирівна 

Облаштування дитячого 

ігрового обладнання, 

озеленення 

прибудинкової території 

по вул. 30 років 

Перемоги, буд. 4-8   

96 600 

11 12 Літній кінотеатр в  

Слобожанському 

** 

Карнаух 

Вікторія 

Вікторівна 

Придбання спеціального 

обладнання для літнього 

кінотеатру в смт 

Слобожанське та 

безкоштовного 

перегляду кінофільмів на 

свіжому повітрі  

68 353 

12 13 Проведення 

інтерв’ю з 

учасниками АТО 

Слобожанської 

громади 

Репан  

Олег  

Анатолійович 

Проведення 

індивідуальних інтерв’ю 

серед бійців АТО та 

видання збірки інтерв’ю 

з передмовою  

87 084 

13 14 Естетичне 

облаштування 

водонапірної 

башти в смт 

Слобожанське по 

вул. Василя 

Сухомлинського, 

52 *** 

Атісков  

Ігор Сергійович 

Здійснення ремонту 

водонапірної башти по 

вул. В. Сухомлинського, 

52 (ґрунтовка, 

фарбування башти, 

ремонт нижньої частини 

покрівлі башти) та 

нанесення вітальних слів  

99 050 

 РАЗОМ 914 647 

 
* - реалізація проекту можлива за умови проведення громадського обговорення з визначенням місця 
встановлення біотуалетів; 
** - реалізація проекту можлива за умови зміни місця показу кінофільмів, з врахуванням ЗУ "Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення", визначення відповідальних осіб за транслювання 
фільмів; 



*** - реалізація проекту можлива за умови проведення переговорів з власником водонапірної башти щодо 
зміни  форми власності або укладення договору оренди. 
 

 

Секретар селищної ради (виконкому)      Л. Лагода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

до розпорядження  

селищного голови 

від 24.07.2018 року №236-р 

 

ПЕРЕЛІК 

негативно оцінених проектів Бюджету участі (громадський проект) 

Слобожанської селищної територіальної громади для реалізації у 2019 році 

(проекти не допущені до голосування з 7 по 31 серпня 2018 року) 

 
Номер 

проекту 

 

Назва  

проекту 

Автор 

проекту 

Короткий опис  

проекту 

Підстава негативної оцінки 

9 Мовний центр 

«Веселка»  

Поліщук 

Юлія  

Віталіївна 

Придбання спеціального 

обладнання для 

лікування дітей з ЗПМР, 

аутизмом, розумовою 

відсталістю (обладнання 

для оксигенотерапії, 

мікроколізатору, 

пристрою «Forbrain», 

набору логопедичного 

вібромасажера),  

комп’ютерної техніки, 

спецпрограм для 

навчання, організації 

майстер-класів (супер-

візій, інтесив-зустрічей, 

фестивалів).  

 

На території громади працює 

КЗ «Центр соціальної 

підтримки дітей та сімей 

«Добре вдома», який має 

можливість надавати 

запропонований проектом 

перелік послуг. Між 

закладом та Слобожанською 

селищною радою укладено 

договір про співпрацю. 

В закладах освіти громади 

працюють психологи, 

соціальні педагоги, 

логопеди. У двох закладах 

працює 4 логопедичні групи, 

в трьох закладах 

застосовується 

оксигенотерапія, у двох ЗДО 

застосовується солетерапія 

(спелеотерапія та 

галотерапія). 

Тобто, на території громади є 

можливість отримання 

послуг, визначених 

проектом, через комунальні 

заклади освіти та КЗ ЦСПДС 

«Добре вдома».  

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)      Л. Лагода 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

до розпорядження  

селищного голови 

від 24.07.2018 року №236-р 

 

 

Перелік 

пунктів голосування Бюджету участі (громадський бюджет) 

Слобожанської селищної територіальної громади 

у 2018 році 

 

№ 
з/п/ 

 

Назва 
установи/закладу 

Адреса Режим роботи Відповідальна особа за 
проведення голосування 

1. Слобожанська 

селищна рада 

смт Слобожанське,  

вул. Василя 

Сухомлинського, 56б, 

громадська приймальня 

пн.–чт.  

з 08.00 до 17.00,  
пт. – з 08.00 до 15.45, 

перерва 

з 12.00 до 12.45, 
сб. – нд. – вихідні 

Деменко  

Наталія  

Андріївна  

діловод відділу 

загально-

організаційного 

забезпечення  

2. Центр надання 

адміністративних 

послуг 

смт Слобожанське, вул. 

Будівельників, 18 

пн.–чт. 

з 08.00 до 17.00, 

пт. – з 08.00 до 15.45, 

перерва  
з12.00 до 12.45, 

сб. – нд. – вихідні 

Олійник  

Тетяна 

Володимирівна 
начальник Центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

3. КЗ «Милосердя 

Слобожанської 

селищної ради» 

смт Слобожанське,  

вул. Василя 

Сухомлинського, 36 

пн.–чт. 

з 08.00 до 17.00,  
пт. – з 08.00 до 15.45, 

перерва  

з 12.00 до 12.45, 

сб. – нд. – вихідні 

Бут  

Любов Федорівна 
директор КЗ 

«Милосердя 

Слобожанської 

селищної ради» 

 

4. Степнянський 

старостат 

с. Степове,  

вул. Центральна, 7 

пн.–чт. 
з 08.00 до 17.00, 

пт. – з 08.00 до 15.45, 

перерва  
з 12.00 до 12.45, 

сб. – нд. – вихідні 

Яремко  

Тамара Яківна 

начальник відділу 

розвитку та 

благоустрою  

с.  Степове  

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)      Л. Лагода 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до розпорядження  

селищного голови 

від 24.07.2018 року №236-р 

 

БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ ______ 

 

Прізвище                  

 

Ім’я                  

 

По-батькові                  

 

Дата народження         

 

Серія, № паспорта         

 

Адреса 

реєстрації: 

                 

 

 

                 

 

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

необхідно пред’явити відповідальній особі за проведення голосування)  

 

● Згода на обробку персональних даних:  
Я, ___________________________________________, висловлюю свою згоду на обробку моїх 

персональних даних в базі персональних даних Слобожанської селищної ради та її виконавчого 
комітету, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 року 

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

 

 

__________                                                                                                      _________________ 

      дата                                                                                                                      підпис 

 

 

 

 



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

(слід поставити позначку навпроти назви проекту*) 

Номер 

проекту 

Назва проекту Відмітка про 

голосування 

1 Квітни, рідна школо  

2 Встановлення біотуалетів на території 

Слобожанської ОТГ 

 

3 Квітуча Україна, щастя для дитини!  

4 А з нашого вікна…  

5 Зелені куточки школи  

6 Телевізійна студія  

7 Розділи сміття, щоб покращити життя!  

8 Полив зелених куточків школи  

10 Будівництво спортивно-дитячого майданчика  

11 Затишний двір по вулиці 30 років Перемоги  

с. Степове 

 

12 Літній кінотеатр в Слобожанському  

13 Проведення інтерв’ю з учасниками АТО 

Слобожанської громади 

 

14 Естетичне облаштування водонапірної башти в  

смт Слобожанське по вул. В. Сухомлинського, 52 

 

 

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

попередню позитивну оцінку Координаційної ради та допущені до голосування.  

 

 

 

Заповнюється відповідальною особою виконавчого комітету Слобожанської селищної 

ради 

 

 

Отримав  

_________  _____________                        ____________               ________________________ 

      (дата)                   (час )                            (підпис)                                        (ПІБ) 

 

Секретар селищної ради (виконкому)      Л. Лагода 

 

 



Додаток 5 

 

до розпорядження  

селищного голови 

від 24.07.2018 року №236-р 

ПОРЯДОК 

голосування за проекти Бюджету участі (громадський бюджет)  

Слобожанської селищної територіальної громади  

у 2018 році 

 

1. Голосування за проекти проводиться у пунктах голосування, затверджених 

розпорядженням селищного голови шляхом заповнення друкованої версії бланку для 

голосування. Бажаючий взяти участь у голосуванні може проголосувати у будь-якому 

з офіційних пунктів голосування. 

2. Голосування проводиться з 07 по 31 серпня 2018 року включно. 

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

або проживає на території Слобожанської селищної територіальної громади 

(смт Слобожанське, с. Степове), що підтверджується офіційними документами (паспорт,                    

ID-картка). 

4. Голосування є особистим, за інших громадян не допускається.  

5. Голосування за проекти здійснюється шляхом заповнення бланку голосування 

в електронному вигляді або на паперових носіях за формою, затвердженою 

цим розпорядженням. 

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

5 (п’ять) проектів.  

7. Голосування в електронному вигляді. 

7.1. Голосування здійснюється в електронній системі «Громадський проект» 

на офіційному сайті Слобожанської селищної ради в розділі «Бюджет/Бюджет участі».  

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

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

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

8. Голосування в паперовому вигляді. 

8.1. Голосування в паперовому вигляді здійснюється у пунктах для голосування, 

затверджених розпорядженням селищного голови за умови пред’явлення оригіналу паспорту 

шляхом заповнення бланку голосування, з обов’язковим наданням згоди на обробку 

персональних даних.   

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

бажаючим проголосувати роз’яснення щодо порядку проведення голосування.  

8.3. Відповідальна особа здійснює перевірку відсутності голосування в електронному 

вигляді за допомогою системи «Громадський проект».  

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

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

бланк для голосування. 

8.5. Учасник голосування заповнює бланк для голосування та проставляє позначку 

навпроти назви проекту у графі «відмітка про голосування». 

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

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

9. Після завершення кінцевого терміну голосування встановлення проектів-переможців 

відбувається на засіданні Координаційної ради за підсумком голосів автоматичного 

підрахунку голосів за допомогою системи «Громадський проект», з відображенням підсумків 

голосування в протоколі засідання Координаційної ради. Переможцями голосування 

є проекти, які набрали 50 і більше голосів.  

10. Відповідно до результатів голосування, Координаційна рада затверджує рейтинг 

проектів та перелік проектів-переможців, які рекомендовані до фінансування за кошти 



Бюджету участі (громадський бюджету) Слобожанської селищної територіальної громади 

у 2019 році.  

11. Підсумки голосування та перелік проектів-переможців схвалюються 

Координаційною радою протягом 5 робочих днів після останнього дня голосування. 

12. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються 

Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної 

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

13. Результати голосування засвідчуються протоколом засідання Координаційної ради.  

готує проект розпорядження селищного голови про затвердження переліку проектів, 

які пропонуються до фінансування у рамках Бюджету участі на 2019 рік.  

14. Інформація про проекти-переможці публікується на офіційному сайті 

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

15. Проекти, які шляхом голосування були рекомендованими для реалізації, виносяться 

на розгляд чергової сесії селищної ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради (виконкому)       Л. Лагода 

 


