
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань Бюджету участі

02.10.2020 м. Горішні Плавні № 3
15.00 год. мала зала міськради

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 Г орішньоплавнівської 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».

Порядок денний:
1. Про проекти, що були на голосуванні протягом вересня 2020 року, 

які можуть бути профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі у 2021 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. 
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.



3. Про кількість недійсних голосів.
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.

4. Про затвердження переліку проектів - переможців, які можуть бути 
профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі у 2021 році.
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

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

2020 року, які можуть бути профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі у
2021 році.
Секретар комісії повідомила, що на голосуванні було загалом 12 громадських 
проектів (5 великих і 7 малих), а саме:

№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 мюгкоиі 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». 
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7 , «Проти» - 0 , «Утримались» -  0.

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

вигляді.
Голова комісії повідомив, що жителі Горішньоплавнівської міської ОТГ 
Полтавської області голосували в електронному і паперовому вигляді. Всього 
взяли участь у голосуванні -  711 осіб (в минулому році -168 осіб).
Паперова реєстрація -  160 голосів, електронна - 949 голосів.
За допомогою мобільних телефонів проголосували- 41% громадян, 
за допомогою настільних комп’ютерів -  59%.
Всього віддано за проекти 1109 голосів.



Кожен проект отримав відповідно наступну кількість голосів:

проекти Г олоси
ЗГ ІД Н О  3

рейтин
гом

Г олоси 
недійсні

Г олоси 
дійсні

Проект №10 «Майданчик для вигулу та 
дресирування собак».

262 3 259

Проєкт№ 17 «Молодіжний подих старому району» 180 1 179
Проект № 4 «Молодь обирає спорт» 
Облаштування спортивного майданчика ^огкоиі в 
с.Келеберда

112 0 112

Проєкт№1 «Територія згуртування» 
Облаштування зони відпочинку біля сільського 
клубу» с. Келеберда

99 0 99

Проєкт№5 Облаштування міні-скверу на розі 
вулиці Перфільєва та провулку Флотського в 
с.Келеберда

88 1 87

Проект № 19 «Облаштування спортивно-ігрової 
зони Загальноосвітньої школи №2»

189 112 77

Проєкт№13 Фотозона «Я люблю Горішні Плавні» 69 0 69
Проєкт№2 «Розвиток водного туризму та 
відпочинку в Горішніх Плавнях»

34 0 34

Проєкт№7 «Памп-трек» 29 0 29
Проєкт№18 «Детская территория длиною в 40 лет» 29 1 28
Проєкт№11 «Куди ведуть дороги» Встановлення 
вуличних інформаційних вказівників напрямів 
доріг в с.Келеберда»

10 0 10

Проєкт№16 «Зробимо благоустрій разом» 8 0 8

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

3. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А. про кількість недійсних голосів.
Відповідно до п.11.4 Положення голоси, які подані для голосування з 
порушенням вимог не враховуються, що фіксується в протоколі засідання 
Комісії, та визначаються недійсними.
Під час перевірки результатів голосування відповідальним структурним 
підрозділом визначені недійсними голоси за наступними громадськими 
проектами:

- проект №5 «Облаштування міні-скверу на розі вулиці Перфільєва та 
провулку Флотського в с.Келеберда» -  1 голос

- проект № 10 «Майданчик для вигулу та дресирування собак» -  3 голоси
- проект № 17 «Молодіжний подих старому району» -  1 голос
- проект № 18 «Детская территория длиною в 40 лет» -  1 голос



- проект №19 «Облаштування спортивно-ігрової зони Загальноосвітньої 
школи №2» -  112 голосів

Всього недійсних за всіма проектами -  118 голосів.
ВИРІШИЛИ: не враховувати недійсні голоси під час визначення проектів -  
переможців.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7 , «Проти» -0 , «Утримались» -  0.

4. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А. про затвердження переліку проектів - переможців, які 

можуть бути профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі у 2021 році. 
ВИРІШИЛИ: відповідно до повноважень Комісії з питань Бюджету участі 
затвердити перелік проектів, рекомендованих до фінансування за рахунок коштів 
Бюджету участі на 2021 рік згідно з додатком.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7 , «Проти» -0 , «Утримались» -  0.

Голова комісії,
перший заступник міського голови

Секретар комісії О.О. Гаврилюк



Додаток
до протоколу №3 засідання 
комісії з питань Бюджету участі

ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЄКТ» 
М.ГОРІШНІ ПЛАВНІ, які фінансуватимуться у 2021 році за рахунок коштів

Бюджету участі

в категорії МАЛІ ПРОСКТИ переможцями є:

1. проект № 17 «Молодіжний подих старому району»
(автор Оксана Плетінь)- 179 голосів;

2. проект №4 «Молодь обирає спорт» облаштування спортивного майданчика 
«\¥огкоиІ» в с.Келеберда

(автор Наталя Кулик)- 112 голосів;

в категорії ВЕЛИКІ ПРОСКТИ переможець:

3. проект №10 «Майданчик для вигулу та дресирування собак».
(автор Марина Гриб)- 259 голосів.

Голова комісії,
перший заступник міського голови Чуприна

Секретар комісії О.О. Гаврилюк .


