
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання Координаційної ради 

із впровадження Бюджету участі 

(громадський проект) Слобожанської 

селищної територіальної громади  

від 04.09.2018 № 7 

 

РЕЙТИНГ ПРОЕКТІВ-ПЕРЕМОЖЦІВ 

Бюджету участі (громадський проект), рекомендованих для реалізації у 2019 році  

за кошти бюджету Слобожанської селищної територіальної громади   
(з визначенням відповідальних виконавців виконавчих органів селищної ради – головних розпорядників  

бюджетних коштів за реалізацію проектів у 2019 році) 
 

Рейтинг 

проекту за 

підсумками 

голосування 

Назва проекту 

(короткий опис проекту) 

ПІБ 

автора проекту 

Орієнтовна 

вартість 

проекту, грн 

Кількість відданих 

голосів  

Виконавчий орган селищної 

ради, відповідальний за 

реалізацію проекту 

1 місце Розділи сміття, щоб 

покращити життя! 
(Проведення агітаційної та рекламної 

компанії серед жителів громади щодо 

необхідності роздільного збирання, 

правильного сортування сміття для 

покращення екологічного стану 

території громади (друк листівок А4, 

А5, буклетів, банера 1,5х2,5 тощо)) 

ПОЛОВЕЦЬ 

Валентина Іллівна 
12 180,00 112 

в ел. вигляді - 6 

в паперовому - 106  

відділ з питань надзвичайних 

ситуацій, цивільного захисту та 

мобілізаційної роботи 

виконавчого комітету 

селищної ради 

2 місце Літній кінотеатр в 

Слобожанському * 
(придбання спеціального обладнання 

для літнього кінотеатру в смт Слобо-

жанське та  безкоштовного перегляду 

кінофільмів на свіжому повітрі 

КАРНАУХ 

Вікторія Вікторівна 
68 353,00 103 

в ел. вигляді - 11 

в паперовому - 92 

 

відділ культури, 

національностей та релігій 

виконавчого комітету 

селищної ради 



2 
 

за умови * зміни місця показу 

кінофільмів, з врахуванням ЗУ "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення", визначення 

відповідальних осіб за транслювання 

фільмів) 

3 місце Будівництво спортивно-

дитячого майданчика  
(облаштування дитячого ігрового 

обладнання для облаштування 

дитячого майданчика по вул. 30 ро-

ків Перемоги, буд. 9-10,   озеленення 

прибудинкової території) 

СУМІНА  

Наталія Олегівна 
98 832,00 95 

в ел. вигляді - 2 

в паперовому - 93 

 

 

відділ розвитку та благоустрою 

с. Степове виконавчого 

комітету селищної ради 

4 місце Естетичне облаштування 

водонапірної башти в смт 

Слобожанське по вул. В. Су-

хомлинського, 52 ** 
(здійснення ремонту водонапірної 

башти по вул. В. Сухомлинського, 52 

(ґрунтовка, фарбування башти, 

ремонт нижньої частини покрівлі 

башти) та нанесення вітальних слів     

**за умови проведення переговорів з 

власником водонапірної башти щодо зміни  

форми власності або укладення договору 

оренди) 

АТІСКОВ  

Ігор Сергійович 
99 050,00 79 

в ел. вигляді - 0 

в паперовому - 79 

 

 

відділ з питань комунальної 

власності, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури та охорони 

навколишнього природного 

середовища виконавчого 

комітету селищної ради 

5 місце Квітуча Україна, щастя  

для дитини! 
(благоустрій пришкільної території 

Слобожанського НВК № 1 шляхом 

створен-ня квітників із застосуван-

ням ландшафтного дизайну) 

ГОЛОВАНЬ 

Ніна Миколаївна 
55 665,00 71 

в ел. вигляді - 5 

в паперовому - 66 

 

 

відділ освіти селищної ради 
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6 місце Затишний двір по вулиці           

30 років Перемоги с. Степове 
(облаштування дитячого ігрового 

обладнання, озеленення 

прибудинкової території по вул. 30 

років Перемоги, буд. 4-8) 

ДРОГІНА 

Надія Володими-

рівна 

96 600,00 71 
в ел. вигляді - 0 

в паперовому - 71 

 

 

 

відділ розвитку та благоустрою 

с. Степове виконавчого 

комітету селищної ради 

7 місце Полив зелених куточків 

школи 
(створення системи поливу зелених 

насаджень на території 

Слобожанського НВК № 1) 

ГОЛЕНДЯЄВА 

Світлана Вікторівна 
68 967,00 69 

в ел. вигляді - 0 

в паперовому - 69 

відділ освіти селищної ради 

 

8 місце Телевізійна студія 
(придбання спеціального обладнання 

для телевізійної студії                              

в Слобожанському НВК № 1) 

ГОРЮВАТКО 

Владислав 

Геннадійович 

59 951,00 68 
в ел. вигляді - 2 

в паперовому - 66 

відділ освіти селищної ради 

 

 

 

9 місце Квітни, рідна школо 
(покращення естетичного вигляду 

шкільного подвір’я на території 

Слобожанського НВК № 1 шляхом 

створення квітників з використанням 

ландшафтного дизайну) 

ЛІЦУКОВА  

Зінаїда Іванівна  
 

67 995,00 65 
в ел. вигляді - 11 

в паперовому - 54 

 

відділ освіти селищної ради 

 

 

 

10 місце Зелені куточки школи 
(облаштування квітників на території 

Слобожанського НВК № 1, з вико-

ристанням елементів ландшафтного 

дизайну) 

ЧЕБОТАР         

Галина Георгіївна  
80 100 61 

в ел. вигляді - 1 

в паперовому - 60 

 

відділ освіти селищної ради 

 

11 місце А з нашого вікна…  
(ландшафтний дизайн шкільної 

території Слобожанського НВК № 1, 

створення квітників, клумб  

ДУДИНЕЦЬ 

Юрій Миколайович 
51 510,00 53 

в ел. вигляді - 3 

в паперовому - 50 

 

відділ освіти селищної ради 
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12 місце Встановлення біотуалетів на 

території Слобожанської ОТГ 

*** 
(встановлення в населених пунктах 

ОТГ біотуалетів (смт Слобожанське - 

5 од., с. Степове – 1 од.) 

*** за умови проведення громадського 

обговорення з визначенням місця 

встановлення біотуалетів) 

РИБАЛКО 

Мирослава Петрівна 
68 360,00 51 

в ел. вигляді - 8 

в паперовому - 43 

 

відділ з питань комунальної 

власності, ЖКГ, благоустрою, 

інфраструктури та охорони 

навколишнього природного 

середовища виконавчого 

комітету селищної ради  

 ВСЬОГО по проектах- 

переможцях 

 827 563 898 
в ел. вигляді - 49 

в паперовому - 849 

 

 

не набрали 50 голосів 

 Проведення інтерв’ю  

з учасниками АТО 

Слобожанської громади 
(проведення індивідуальних інтерв’ю            

з  бійцями АТО та видання збірки  

інтерв’ю з передмовою) 

РЕПАН 

Олег Анатолійович 
87 084,00 29 

в ел. вигляді - 2 

в паперовому - 27 

 

 

 
Голова Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі, заступник селищного голови  

з питань діяльності виконавчих органів 

селищної ради                 С.М. Вусик 

 

Секретар Координаційної ради з впровадження 

Бюджету участі, начальник відділу з питань  

економічного розвитку та інвестицій  

виконавчого комітету Слобожанської селищної ради           Л.О. Микитьон 


