
ГОРІШНЬОГІЛАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОТОКОЛ
засідання комісії з питань Бюджету участі 

м. Горішні Плавні
12.10.2021
15.00 год.

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 Пол тавської області.
Присутні на засіданні члени комісії:

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».

ХильЛ.1. - директор громадської організації «Центр муніципального 
розвитку».

Відсутні на засіданні члени комісії:

№2
каб.№314

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;



Запрошені, що беруть участь у розгляді 5-го питання:

Рубан Н.В. -  начальник відділу благоустрою і розвитку територій департаменту 
житлово-комунального господарства Горішньоплавнівської міської ради 
Кременчуцького району Полтавської області.
Порядок денний:

1. Про проекти, що були на голосуванні протягом вересня 2021 року, які 
можуть бути профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі у 2022 році. 
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови

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 під час голосування.
Доповідає: Гаврилюк 0 ,0 ., головний спеціаліст відділу розвитку
підприємництва та залучення інвестицій департаменту економічного розвитку та 
ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області.

4. Про затвердження переліку проектів - переможців, які можуть бути 
профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі у 2022 році.
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

5. Про стан реалізації проектів, які подані у 2020 році і реалізуються у 2021 
році (інформація відповідно до звітів ДЖКГ).
Доповідає: Чуприна О.А., голова комісії з питань Бюджету участі, перший 
заступник міського голови.

1. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А., голову комісії, про проекти; що були на голосуванні 

протягом вересня 2021 року, які можуть бути профінансовані за рахунок коштів 
Бюджету участі у 2022 році.
Голова комісії повідомив, що на голосуванні було загалом 3 громадських 
проекти (1 великий і 2 малих), а саме:

1. №1 «Корисне дозвілля» (територія СЗОШ №5, вул. Конституції, 20). Автор - 
Наталія Руденко.
2. №2 «Спортивна «смуга перешкод» та воркаут на території ЗОНІ №1» 
(територія ЗОНІ №1, вул. Миру, 5). Автор - Валерій Тягай.
3. №7 «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» (вул. Першопрохідців, 5, 
прибудинкова територія). Автор - Тетяна Баркан.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -7, «Проти» - 0, «Утримались» -  0.

2. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А, голову комісії, про результати голосування в електронному 

і паперовому вигляді.
Толова комісії повідомив, що жителі Горішньоплавнівської міської 
територіальної громади 1 Іолтавської області голосували виключно в



електронному вигляді на платформі «Громадський проект». Всього взяли участь 
у голосуванні -  240 осіб (в минулому році -711 осіб).
Паперова реєстрація -  0 голосів, електронна - 272 голоси.
За допомогою мобільних телефонів проголосували- 41% громадян, 
за допомогою настільних комп’ютерів -  59%.
Всього віддано за проекти 272 голоси.

Кожен проект отримав відповідно наступну кількість голосів: 
категорія малих проектів -
1. «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» (проект №7).
Бюджет проекту 250 000 грн.
автор - Баркан Тетяна 106 голосів;

2. «Спортивна "смуга перешкод" та воркаут на території ЗОНІ №1» (проект №2) 
Бюджет проекту 250 000 грн.
автор -  Тягай Валерій 92 голоси;

категорія великих проектів -
1. «Корисне дозвілля» (проект №1)
Бюджет проекту 479 330 грн.
автор - Руденко Наталія 74 голоси.
ВИРІШИЛИ: інформацію взяти до відома.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -7, «Проти» - 0, «Утримались» -  0.

3. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А., голову комісії, про кількість недійсних голосів під час 
голосування.

Голоси, які недійсні, визначаються відповідно до Розділу 11 «Визначення 
переможців» положення «Про запровадження бюджетування за участі 
громадськості (Бюджет участі) Горішньоплавнівської міської територіальної 
громади Полтавської області» згідно з п.11.3 «під час перевірки результатів 
голосування відповідальним структурним підрозділом можуть бути визначені 
недійсними голоси, які відповідають таким ознакам:

використання фіктивних паспортних даних;
відсутність реєстрації місця проживання або реєстрація за межами 

Г орішньоплавнівської міської тери торіальної громади Полтавської області;
відсутність підкріплення файлів з копіями документів, визначених 

п. 10.4 Положення.»
Під час перевірки результатів голосування відповідальним структурним 
підрозділом визначені недійсними голоси за наступними громадськими 
проектами:
Проект № 1 - 0  голосів 
Проект №2 -  3 голоси 
Проект №7 -  8 голосів
Всього недійсних за всіма проектами -  1 1 голосів.



проекти Голоси 
згідно 3 
рейтин 
гом

Голоси
недійсні

Голоси
дійсні

№1 «Корисне дозвілля» (територія СЗОШ №5, вул. 
Конституції, 20)

74 0 74
№2 «Спортивна «смуга перешкод» та воркаут на 
території ЗОНІ №1» (територія ЗОНІ №1, вул. 
Миру, 5)

92 3 89

№7 «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» 
(вул. Першопрохідців, 5)

106 8 98

ВИРІШИЛИ: враховувати всі голоси як дійсні під час визначення проектів -  
переможців.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7, «Проти» -0 , «Утримались» -  0.

4. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А., голову комісії, про затвердження переліку проектів - 

переможців, які можуть бузи профінансовані за рахунок коштів Бюджету участі 
у 2022 році.
ВИРІШИЛИ: відповідно до повноважень Комісії з питань Бюджету участі 
затвердити перелік проектів, рекомендованих до фінансування за рахунок коштів 
Бюджету участі на 2022 рік згідно з додатком.
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7 , «Проти» -0, «Утримались» -  0.

5. СЛУХАЛИ:
Чуприну О.А., голову комісії, про стан реалізації проектів, які подані у 

2020 році і реалізуються у 2021 році (інформація відповідно до звітів ДЖКГ). 
ВИСТУПИЛИ:

Рубай Н.В. повідомила про поточний стан реалізації громадських 
проектів, які подані у 2020 році:

1. Проект № 17 «Молодіжний подих старому району» (вул. Молодіжна, 1, м. 
Горішні Плавні, бюджет проекту 250 тис.гри) - двічі проведено процедуру 
спрощеної закупівлі, жодного учасника не було. 22.09.2021 - укладено прямий 
договір на виконання робіт за проектом, підрядником у виробника замовлені 
малі архітектурні форми (складові дитячого та спортивного майданчиків), після 
їх доставки будуть виконуватися роботи з їх улаштування.

2. Проект №4 «Молодь обирає спорт» облаштування спортивного 
майданчика «шогкоиі» в с.Келеберда» (бюджет проекту 250 тис.грн) - двічі 
проведено процедуру спрощеної закупівлі, жодного учасника не було. Для 
реалізації даного проекту внесені зміни до проектної документації з метою 
проведення нової процедури спрощеної закупівлі, 22.10.2021 року відбудеться 
відкриття пропозицій за спрощеною закупівлею.

3. Проект №10 «Майданчик для вигулу та дресирування собак». Проект 
заплановано реалізовувати за двома адресами (бюджет проекту 490,9 тис.грн):



- майданчик в районі житлового буд. №10/5 по вул. Конституції
м. Горішні Плавні: виготовлено проектну документацію, 01.10.2021 проведено 
процедуру спрощеної закупівлі, визначено переможця, укладено договір на 
виконання робіт, граничний термін виконання робіт - до кінця поточного року.

- майданчик в районі буд. 31 по вул. Соборна в м. Горішні Плавні: 
виготовлено проектну документацію, 01.10.2021 проведено процедуру 
спрощеної закупівлі, визначено переможця, укладено договір на виконання 
робіт, граничний термін виконання робіт - до кінця поточного року.

Також Рубан Н.В. зазначила, що станом на жовтень 2021р. відбулось 
суттєве підвищення цін на будівельні матеріали і для реалізації проектів з 
встановлення дитячих спортивних майданчиків бюджет проектів 250 тис.грн є 
недостатнім, що призводить до необхідності внесення змін у заходи, заплановані 
проектами.

Чуприна О.А., голова комісії, запропонував збільшити суми проєктів- 
гіереможців 2021 року, реалізація яких відбудеться у 2022 році, на 50 тис. грн - 
для «малих» проектів і на 100 тис. грн -  для «великих» проектів.
ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити проекти, реалізацію яких заплановано на 2022 рік .
1. «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» (проект №7).
Бюджет «малого» проекту 250 000 грн (автор - Баркан Тетяна).
2. «Спортивна "смуга перешкод" та воркаут на території ЗОНІ №1» (проект №2) 
Бюджет «малого» проекту 250 000 грн (автор -Тягай Валерій).
3. «Корисне дозвілля» (проект №1)
Бюджет «великого» проекту 479 330 грн (автор - Руденко Наталія).

2. Пропонувати Горішньоплавнівській міській раді Кременчуцького району 
Полтавської області під час затвердження міського бюджету на 2022 рік 
передбачити фінансування проектів Бюджету участі у таких сумах:
1. «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» (проект №7).
Бюджет «малого» проекту 300 000 грн (автор - Баркан Тетяна).
2. «Спортивна "смуга перешкод" та воркаут на території ЗОНІ №1» (проект №2) 
Бюджет «малого» проекту 300 000 грн (автор -Тягай Валерій).
3. «Корисне дозвілля» (проект №1)
Бюджет «великого» проекту 600 000 грн (автор - Руденко Наталія).

3. Доручити Гаврилюк О.О. винести на розгляд сесії відповідні зміни до 
«Параметрів Бюджету участі Горішньоплавнівської міської територіальної 
громади на 2022 рік».
ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  7 , «Проти» -0, «Утримались» -  0.

ксандр ЧУПРИНА

Секретар комісії Оксана ГАВРИЛЮК



Додаток
до протоколу №2 засідання 
комісії з питань Бюджету участі

ПРОЄКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ «ГРОМАДСЬКИЙ проект» 
Горішньоплавнівської міської територіальної громади, які фінансуватимуться у 

2022 році за рахунок коштів Бюджету участі

в категорії МАЛІ ГІРОСКТИ переможцями є:

1. «Ми- здорові, активні, сильні, позитивні!» (проект №7).
Бюджет проекту 250 000 грн.
автор - Баркан Тетяна 106 голосів;

2. «Спортивна "смуга перешкод" та воркаут на території ЗОШ №1» (проект №2) 
Бюджет проекту 250 000 грн.
автор -  Тягай Валерій 92 голоси;

в категорії ВЕЛИКІ ПРОЄКТИ переможець:

1. «Корисне дозвілля» (проект №1)
Бюджет проекту 479 330 грн.
автор - Руденко Наталія 74 голоси

Голова комісії,
перший заступник міського голсцш— ГЬз^ксандр ЧУПРИНА

~7Ґ
Секретар комісії Оксана ГАВРИЛЮК


