
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань Бюджету участі

10.10.2019 
15.00 год.

м. Горішні Плавні №  і

каб. 315

Голова комісії: Чуприна О.А. -  перший заступник міського голови.
Секретар комісії: Гаврилюк О.О. - головний спеціаліст відділу захисту прав 
споживачів та розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку 
та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області.
Присутні на засіданні члени комісії:
Гаврилюк А.С.- депутат Горішньоплавнівської міської ради Полтавскої області, 
голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та земельних 
ресурсів;
Олешко С.С.- голова громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді 
Полтавської області;
Хиль Л.І. - директор громадської організації «Центр муніципального 
розвитку». *

Відсутні на засіданні члени комісії:
Величко О.В.- депутат Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, 
член постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді, 
соціального захисту та охорони здоров’я, законності та правопорядку;
Вінівітін Д.В. - депутат Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, 
голова постійної комісії з питань економічної політики, бюджету, фінансів, 
підприємницької діяльності та здійснення регуляторної політики;
Нестеренко С.І. - голова правління громадської організації «ФЕРУМ»; 
Овчиннікова О.В.- директор департаменту економічного розвитку та ресурсів 
виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

Запрошені, що беруть участь у розгляді питань:

По 3-му питанню:
Зінчук А. Р. - головний спеціаліст відділу благоустрою та житла ДЖКГ 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.



Порядок денний:

1. Про проекти, що були на голосуванні протягом вересня 2019 року, 
які можуть бути профінансовані, у разі перемоги, за рахунок коштів Бюджету 
участі у 2020 році.
Доповідає: Гаврилюк О.О., головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів 
та розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку та ресурсів 
виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.

2. Про результати голосування в електронному і паперовому вигляді. 
Кількість голосів по кожному проекту.
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

3. Про щоквартальний звіт про стан реалізації проектів, поданих у 2018 
році (реалізація у 2019 році).
Доповідає: Зінчук А.Р., головний спеціаліст відділу благоустрою і житла 
департаменту житлово-комунального господарства Г орішньоплавнівської 
міської ради Полтавської області.

4. Про наміри жителів с. Келеберда і с. Салівка взяти участь у міській 
цільовій програмі «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017-2020 роки». 
Доповідає: Гаврилюк О.О., головний спеціаліст відділу захисту прав споживачів 
та розвитку споживчого ринку департаменту економічного розвитку та ресурсів 
виконавчого комітету.

5. Різне. *
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  5 , «Проти» - 0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

1. СЛУХАЛИ:
Гаврилюк О.О. про проекти, що були на голосуванні протягом вересня 

2019 року, які можуть бути профінансовані, у разі перемоги, за рахунок коштів 
Бюджету участі у 2020 році.
Гаврилюк О.О. повідомила, що у голосуванні протягом вересня брали участь 
три громадські проекти:
1. «Морський бій» автор - Черняк Денис Вікторович,

(бюджет 100 тис. грн.)

2. «Настільний теніс у м. Горішні Плавні (організація і проведення змагань)» 
(бюджет 250 тис. грн.) автор -  Стромило Олександр Іванович,

3. «Кольорове місто (створення муралу)»
(бюджет 500 тис. грн.) автор - Дейна Ігор Олегович.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  5 , «Проти» -0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.



2. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А. про результати голосування в електронному і паперовому 

вигляді. Кількість голосів по кожному проекту.
Чуприна О.А. повідомив про результати електронного і паперового голосування. 
Всього взяли участь у голосуванні -  168 осіб.
За допомогою мобільних телефонів проголосували- 48% громадян, 
за допомогою настільних комп’ютерів -  52%.
Кожен проект отримав відповідно наступну кількість голосів:
1. «Морський бій»

автор - Черняк Денис Вікторович, 9 голосів.

2. «Настільний теніс у м. Горішні Плавні (організація і проведення змагань)»
автор -  Стромило Олександр Іванович, 134 голоси.

3. «Кольорове місто (створення муралу)»
автор - Дейна Ігор Олегович, 42 голоси.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -5 , «Проти» -0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: Переможцями конкурсу «Громадський проект» визнати всі 
три проекти та включити їх до переліку проектів, що будуть профінансовані 
за рахунок коштів Бюджету участі у 2020 році.

3. СЛУХАЛИ:
Зінчука А.Р. прй щоквартальний звіт про стан реалізації проектів, поданих 

у 2018 році (реалізація у 2019 році).
Зінчук А.Р. повідомив, що на поточний момент станом на 30 вересня 2019 р. 
завершується виконання проекту №9 «Арт-Еко-пандус для дітей з інвалідністю». 
Реалізацію інших двох громадськіх проектів «Подарунок місту - новий життєвий 
простір мешканцям» і «Реконструкція дитячого майданчика та 
спортмайданчика» ще не завершено, розроблено проектно - кошторисну 
документацію.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -5 , «Проти» -0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

4. СЛУХАЛИ:
Гаврилюк О.О. про наміри жителів с. Келеберда і с. Салівка взяти 

участь у міській цільовій програмі «Бюджет участі м. Горішні Плавні на 2017- 
2020 роки».

ВИСТУПИЛИ:
Чуприна О.А. - перший заступник міського голови, повідомив, що у 

зв’язку з утворенням Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної 
громади Полтавської області, територіальні громади с. Келеберда і с. Салівка 
братимуть участь у поданні громадських проектів та голосуванні з 2020 року.



ГОЛОСУВАЛИ: «За» -5 , «Проти» -0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

Голова комісії,
перший заступник міського голови О.А. Чуприна

Секретар комісії О.О. Гаврилюк


