
ГОРІШ НЬОПЛАВНІВСЬКА М ІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМ ІТЕТ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань Бюджету участі

14.08.2020 
14.00 год.

м. Горішні Плавні № 2
мала зала виконкому

Голова комісії: Чуприна О.А. -  перший заступник міського голови.
Секретар комісії: Гаврилю к 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:
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;
Гаврилюк А.С.- депутат Горішньоплавнівської міської ради Полтавскої області, 
голова постійної комісії з питань архітектури, будівництва та земельних 
ресурсів;
Овчиннікова О.В.- директор департаменту економічного розвитку та ресурсів 
виконкому Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;
Олешко С.С.- голова громадської ради при Горішньоплавнівській міській раді 
Полтавської області;

Відсутні на засіданні члени комісії:
Нестеренко С.І. - голова правління громадської організації «ФЕРУМ»;
Хиль Л.І. - директор громадської організації «Центр муніципального 
розвитку».

Запрошені, що беруть участь у розгляді питань:

З 2-го питання:
Зінчук А.Р. - головний спеціаліст відділу благоустрою та житла ДЖКГ 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області;
Шкопотко М.М. - начальник управління архітектури і містобудування 
Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області.
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З 4-го питання:
Гуржій О.В. - головний спеціаліст сектору фізичної культури і спорту відділу 
культури, спорту і туризму.

Порядок денний:
1. Про громадські проекти, подані на конкурс Бюджету участі у 2020 

році.(19 проектів)
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

2. Про аналіз відповідності проектів законодавству та можливості їх 
реалізації.

Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

3. Про проекти, які відповідають Положенню про запровадження 
бюджетування за участю громадськості та допускаються на 
голосування з 1 вересня 2020 року.

Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

4. Різне.
4.1. Варіанти ескізу для муралу за проектом № 5 «Кольорове місто», 

реалізацію якого заплановано на 2020 рік.
4.2. Лист автора проекту №4, який реалізовано у 2020 році, 

«Настільний теніс у м. Горішні Плавні (організація і проведення змагань) щодо 
зекономлених коштів і додаткової закупівлі обладнання для настільного тенісу 
на суму 10 000 грн.

1. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А. про громадські проекти, подані на конкурс Бюджету 

участі у 2020 році. Голова комісії повідомив, що у поточному році до конкурсу 
приєднались активні жителі с. Келеберда, які подали 5 проектів, що стосуються 
проблем повсякденного життя цього села. Усього авторами подано для 
реалізації у 2021 році 19 проектів на платформу «Громадський проект».

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7 , «Проти» -0 , «У тримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.

2. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А. про аналіз відповідності проектів законодавству та 

можливості їх реалізації. Члени комісії ознайомились з основними 
положеннями громадських проектів, поданих на конкурс, їх метою, заходами, 
сумами бюджету, результатами експертизи проектів відповідальними 
підрозділами (департаменту ЖКГ Г орішньоплавнівської міської ради 
Полтавської області, управління архітектури і містобудування



з

Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області) стосовно кожного 
проекта:
№1-«Територія згуртування» облаштування зони відпочинку біля сільського
клубу»;
№2-«Розвиток водного туризму та відпочинку в Горішніх Плавнях»;
№3- «Зелена кімната» - сучасна ефективна форма роботи з дітьми, які стали 
жертвами або свідками злочину» (Поліція);
№4-«Молодь обирає спорт» Облаштування спортивного майданчика ууогкоиі в 
с.Келеберда;
№5-«Облаштування міні-скверу на розі вулиці Перфільєва та провулку 
Флотського в с.Келеберда» ;
№6-«Відновимо Дніпро» Розчищення акваторії р.Дніпро вздовж берегів 
с.Келеберда;
№7-«Памп-трек»;
№8-«Безпека на «Дитячому пляжі» під контролем цілий рік;
№9-«Безпека на території пляжу «Барбара» під контролем цілий рік»;
№ 10-«Майданчик для вигулу та дресирування собак»;
№11-«Куди ведуть дороги» встановлення вуличних інформаційних вказівників 
напрямів у с.Келеберда;
№12-«Архітектурний видеомеппінг в Горішних Плавнях;
№13-«Фотозона «Я люблю Горішні Плавні»;
№ 14-«Громадська водна гірка на Дитячому Міському пляжі в Горішніх 
Плавнях»;
№15-«Громадська водна гірка на Барбарі в Горішніх Плавнях»;
№16-«Зробимо благоустрій разом» (вул. Яблунева, 19, р-н Низи); 
№17-«Молодіжний подих старому району» (вул. Молодіжна, 1);
№18-«Дитяча територія протягом 40 років» (просп. Героїв Дніпра, 41); 
№19-«Облаштування спортивно-ігрової зони загальноосвітньої школи №2». 
ВИСТУПИЛИ:

Зінчук А. Р. повідомив, що 7 проектів отримали негативні висновки і 
не відповідають умовам конкурсу Бюджету участі, які визначено у Положенні 
про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) 
Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської 
області, а саме:

№3- «Зелена кімната» - сучасна ефективна форма роботи з дітьми, які 
стали жертвами або свідками злочину» (Поліція):
Проект не відповідає п.п.5) п.7.6 Розділу 7. Порядок підготовки проектів, 
оскільки реалізований проект має бути загальнодоступним для всіх жителів 
Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади Полтавської 
області;

№6-«Відновимо Дніпро» розчищення акваторії р.Дніпро вздовж 
берегів с.Келеберда:
не відповідає п.п.8) п.7.6 Розділу 7. Порядок підготовки проектів, оскільки 
даний проект не передбачає строк реалізації протягом одного бюджетного року 
та не спрямований на кінцевий результат; п.9.9 Розділу 9 Оцінка і відбір
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проектів, тому що проект має незавершений характер (виконання одного із 
заходів у майбутньому вимагатиме виконання подальших заходів та / або 
потребуватиме додаткового виділення коштів з бюджету Горішньоплавнівської 
міської об’єднаної територіальної громади Полтавської області, виконання 
заходів потребує отримання додаткової інформації щодо обсягу 
днопоглиблювальних робіт, а також отримання дозвільних документів.

№8-«Безпека на «Дитячому пляжі» під контролем цілий рік: 
не відповідає п.9.9 Розділу 9 Оцінка і відбір проектів, оскільки проект має 
незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому
вимагатиме виконання подальших заходів та / або потребуватиме додаткового 
виділення коштів з бюджету Горішньоплавнівської міської об’єднаної
територіальної громади Полтавської області;

№9-«Безпека на території пляжу «Барбара» під контролем цілий рік»: 
не відповідає п.9.9 Розділу 9 Оцінка і відбір проектів, оскільки проект має 
незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому
вимагатиме виконання подальших заходів та / або потребуватиме додаткового 
виділення коштів з бюджету Горішньоплавнівської міської об’єднаної
територіальної громади Полтавської області;

№12-«Архітектурний видеомеппінг в Горішних Плавнях: 
не відповідає п.9.9 Розділу 9 Оцінка і відбір проектів, оскільки реалізація 
проекту передбачає подальші витрати на утримання у сумі, що перевищує 
вартість реалізації проекту;

№ 14-«Громадська водна гірка на Дитячому Міському пляжі в 
Г орішніх Плавнях»:
не відповідає п.9.9 Розділу 9 Оцінка і відбір проектів «проект має незавершений 
характер (виконання одного із заходів у майбутньому вимагатиме виконання 
подальших заходів та / або потребуватиме додаткового виділення коштів з 
бюджету Горішньоплавнівської міської об’єднаної територіальної громади 
Полтавської області;

№15-«Громадська водна гірка на Барбарі в Горішніх Плавнях»: 
не відповідає п.9.9 Розділу 9 Оцінка і відбір проектів, оскільки проект має 
незавершений характер (виконання одного із заходів у майбутньому 
вимагатиме виконання подальших заходів та / або потребуватиме додаткового 
виділення коштів з бюджету Горішньоплавнівської міської об’єднаної - 
територіальної громади Полтавської області.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -7  , «Проти» -0 , «У тримався» -  0.
ВИРІШИЛИ:
не виносити на голосування проекти:
№3- «Зелена кімната» - сучасна ефективна форма роботи з дітьми, які стали 
жертвами або свідками злочину» (Поліція);
№6-«Відновимо Дніпро» Розчищення акваторії р.Дніпро вздовж берегів 
с.Келеберда;
№8-«Безпека на «Дитячому пляжі» під контролем цілий рік;
№9-«Безпека на території пляжу «Барбара» під контролем цілий рік»;
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№12-«Архітектурний видеомеппінг в Горішних Плавнях;
№14-«Громадська водна гірка на Дитячому Міському пляжі в Горішніх 
Плавнях»;
№15-«Громадська водна гірка на Барбарі в Горішніх Плавнях».

3. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А. про проекти, які відповідають Положенню про 

запровадження бюджетування за участю громадськості та допускаються на 
голосування з 1 вересня 2020 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -7  , «Проти» -0 , «У тримався» -  0.

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити перелік громадських проектів, які допущені до голосування 
жителями міста Горішні Плавні через електронну систему «Громадський 
проект» або в паперовому вигляді в пункті супроводу Бюджету участі 
з 1 вересня 2020 року:

№1-«Територія згуртування» облаштування зони відпочинку біля сільського 
клубу»;
№2-«Розвиток водного туризму та відпочинку в Горішніх Плавнях»; 
№4-«Молодь обирає спорт» Облаштування спортивного майданчика \УогкоиІ в 
с.Келеберда;
№5-«Облаштування міні-скверу на розі вулиці Перфільєва та провулку 
Флотського в с.Келеберда» ;
№7-«Памп-трек»;
№10-«Майданчик для вигулу та дресирування собак»;
№11-«Куди ведуть дороги» встановлення вуличних інформаційних вказівників 
напрямів у с.Келеберда;
№13-«Фотозона " Я люблю Горішні Плавні»
№16-«Зробимо благоустрій разом» (вул. Яблунева, 19, р-н Низи); 
№17-«Молодіжний подих старому району» (вул. Молодіжна, 1);
№18-«Дитяча територія протягом 40 років» (просп..Героїв Дніпра, 41); 
№19-«Облаштування спортивно-ігрової зони загальноосвітньої школи №2».

4. СЛУХАЛИ:
Зінчука А.Р. про поточний стан реалізації проектів минулого року, 

які реалізуються у 2020 році:
№1-«Морський бій», №5- «Кольорове місто (створення муралу)».

Гуржій О.В. про лист автора проекту №4, який реалізовано у 2020 
році, «Настільний теніс у м. Горішні Плавні (організація і проведення змагань)» 
щодо зекономлених коштів і закупівлі додаткового обладнання для настільного 
тенісу в межах суми і заходів, зазначених у бюджеті громадського проекту.
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Гуржій О.В. запропонувала придбати загороджувальні бар’єри для настільного 
тенісу на суму 10 тис. грн.
ВИСТУПИЛИ:

Чуприна О.А. повідомив, що варіант ескізу для муралу за проектом 
№ 5 «Кольорове місто» затверджено, також проводиться збір інформації від 
підрядних організацій, які мають досвід виконання таких робіт, щодо вартості 
виконання робіт.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -7  , «Проти» -0 , «У тримався» -  0.

ВИРІШИЛИ:
1. За проектом №5- «Кольорове місто (створення муралу)» інформацію взяти до 
відома
2. Рекомендувати відділу культури, спорту і туризму провести закупівлю 
додаткового обладнання за проектом №4«Настільний теніс у м. Горішні Плавні 
(організація і проведення змагань)» відповідно до чинного законодавства.

Голова комісії,
перший заступник міського голови

Секретар комісії

^А. Чуприна

О.О. Гаврилюк


