
ГОРІШНЬОПЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань Бюджету участі

18.08.2021 
15.00 год.

м. Горішні Плавні № 1
мала зала виконкому

Голова комісії: Чуприна О.А. -  перший заступник міського голови.
Секретар комісії: Гаврилюк О.О. - головний спеціаліст відділу розвитку 
підприємництва та залучення інвестицій департаменту економічного розвитку та 
ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області.

Присутні на засіданні члени комісії:

Бегейма К.А. - голова громадської організації «Учасників бойових дій на Сході 
України»;

Лисенко О.М. - депутат Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області, член постійної комісії з питань комунальної
власності та приватизації;

М’якінін В.О. - депутат Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області, член постійної комісії з питань комунальної
власності та приватизації;

Овчиннікова О.В.- директор департаменту економічного розвитку та ресурсів 
виконкому;

Олешко С.С. - депутат Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького 
району Полтавської області, член постійної комісії з питань архітектури,
будівництва та земельних ресурсів;

Рубан В.М. - голова громадської організації «Комсомольська міська спілка 
ветеранів Афганістану «Учасників бойових дій».

Відсутні на засіданні члени комісії:
Хиль Л.І. - директор громадської організації «Центр муніципального
розвитку».
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Запрошені, що беруть участь у розгляді питань:

З 2-го питання:
Ватулін Д.С.- головний спеціаліст сектору благоустрою відділу благоустрою і 
розвитку територій департаменту житлово-комунального господарства; 
Шкопотко М.М. - начальник управління містобудування та земельних відносин.

Порядок денний:
1. Про громадські проекти, подані на конкурс Бюджету участі у 2021 

році.(4 проекти)
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

2. Про аналіз відповідності проектів Положенню 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 2021 року.

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

4. Різне.

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

Бюджету участі у 2021 році. Він повідомив, що у поточному році на конкурс 
автори подали 4 проекти, які пропонуються до реалізації на загальноміській 
території на перетині вулиці Добровольського та просп. Героїв Дніпра («Сквер 
«Мрія» на перетині проспекту Героїв Дніпра та вулиці Добровольського» - 
проект №4), на загально доступній території ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 («Спортивна 
«смуга перешкод» та воркаут на території ЗОШ №1» - проект №2), на загально 
доступній території СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 («Корисне дозвілля» - проект №1); 
та на прибудинкової території по вулиці Першопрохідців, буд 5 («Ми- здорові, 
активні, сильні, позитивні!» - проект №7).

Всього у 2021 ропі подано 4 проекти:
1. «Корисне дозвілля» (проект № 1);
2. «Спортивна «смуга перешкод» та воркаут на території ЗОШ №1»

(проект №2);
3. «Сквер «Мрія» на перетині проспекту Героїв Дніпра та вулиці 

Добровольського» (проект №4);
4. «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» (проект №7).

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  8 , «Проти» -0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
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2. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А., голову комісії, про аналіз відповідності проектів 

Положенню та можливості їх реалізації. Члени комісії ознайомились з 
основними заходами громадських проектів, поданих на конкурс, їх метою, 
сумами бюджету, результатами експертизи проектів відповідальними 
підрозділами (департаменту ЖКГ Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області, управління містобудування та 
земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького район} 
Полтавської області) стосовно кожного проєкта.
ВИСТУПИЛИ:

Ватулін Д.С. повідомив, що 2 проекти отримали негативний висновок і 
не відповідають умовам конкурсу Бюджету участі, які визначено у Положенні 
про запровадження бюджетування за участі громадськості (Бюджет участі) 
Горішньоплавнівської міської територіальної громади Полтавської області, а 
саме:

1. Проект №4-«Сквер «Мрія» на перетині проспекту Героїв Дніпра та 
вулиці Добровольського» не відповідає п.1.3.6. Розділу 1. Загальні положення, 
оскільки бюджет великого проекту не повинен перевищувати 500 тис. грн. 
Відповідно до орієнтовних розрахунків ДЖКГ кошторис проекту може 
становити близько 1 млн грн.

2. Проект №7-«Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» не відповідає 
п.1.3.6. Розділу 1. Загальні положення, оскільки бюджет малого проекту не 
повинен перевищувати 250 тис. грн. Відповідно до орієнтовних розрахунків 
ДЖКГ кошторис проекту може становити близько 500 тис. грн.

Рубай В.М. щодо проекту №4-«Сквер «Мрія» на перетині проспекту Героїв 
Дніпра та вулиці Добровольського» зауважив про особливість цього району. 
Підкреслив, що територія потребує поліпшення, але без встановлення лав.

Чуприна О.А. щодо проекту №7-«Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» 
запропонував рекомендувати автору взяти до уваги розрахунки ДЖКГ та 
перевести проект у категорію великих проектів.

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -8 , «Проти» -0 , «Утримався» -  0.
ВИРІШИЛИ:

1. Не виносити на голосування проект:
№4- «Сквер «Мрія» на перетині проспекту Героїв Дніпра та вулиці 

Добровольського».
2. Повідомити автора проєкта №7-«Ми- здорові, активні, сильні, 

позитивні!» про можливість перевести проект у категорію великих проектів і 
голосування проводити в іншій підгрупі проектів.

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

про запровадження бюджетування за участю громадськості та допускаються на 
голосування з 1 вересня 2021 року.
ГОЛОСУВАЛИ: «За»-8 , «Проти»-0 , «Утримався» -  0.



ВИРІШИЛИ:
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 2021 року:

1. Проект №1 «Корисне дозвілля» (територія СЗОШ №5, вул. Конституції, 20) 
Автор - Наталія Руденко.

2. Проект №2 «Спортивна «смуга перешкод» та воркаут на території ЗОШ №1» 
(територія ЗОНІ №1, вул. Миру, 5)
Автор - Валерій Тягай.

3. Проект №7 «Ми - здорові, активні, сильні, позитивні!» (вул. Першопрохідців, 5) 
Автор - Тетяна Баркан.
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Голова комісії,
перший заступник міського ндр ЧУПРИНА

Секретар комісії Оксана ГАВРИЛЮК


