
 

ПРОТОКОЛ №13/18 

Засідання робочої групи з розробки  

положення Громадського Бюджету (далі – РГ) 

 

м. Миргород         «28» серпня 2018 р. 

 

Проводила голова засідання: Т.Усик – начальник відділу муніципальних ініціатив, 

інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради. 

Вела протокол секретар засідання: А.Саєнко – головний спеціаліст відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради. 

 

ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ: 

№ ПІП Підпис Посада 

1 
Усик Тетяна 

Дмитрівна 
 

начальник відділу муніципальних 

ініціатив, інвестицій та 

енергоменеджменту Миргородської 

міської ради, голова РГ 

2 
Казімірова Ольга 

Леонідівна 
 

депутат міської ради, член постійної 

комісії з питань житлово-

комунального господарства, 

будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, 

зв’язку, екологічної політики, 

заступник голови РГ 

3 
Саєнко Анна 

Олексіївна 
 

головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту 

Миргородської міської ради, 

секретар РГ 

4 
Бельдій Олександр 

Володимирович 
 

керівник велогуртка Миргородської 

станції юних туристів 

5 
Бессонова Оксана 

Іванівна 
 

в.о. начальника управління 

архітектури та державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Миргородської міської 

ради 

6 
Булойчик Олена 

Михайлівна 
 

депутат міської ради, заступник 

головипостійної комісії з питань 

промисловості, приватизації та 

земельних ресурсів 

7 
Бутенко Юрій 

Миколайович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода  

8 
Вовк Юрій 

Михайлович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода  

9 
Гошко Марина 

Вікторівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода  

10 
Грищенко Сергій 

Васильович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода  

11 
Денисенко Оксана 

Василівна 
 

депутат міської ради, член комісії з 

питань соціальної політики, 

охорони праці, забезпечення 

правопорядку та демократичного 

цивільного контролю над Воєнною 

організацією і правоохоронними 

органами, охорони здоров’я, 



материнства і дитинства 

12 
Дубовець Катерина 

Олексіївна 
 

головний спеціаліст з юридичних 

питань та кадрової роботи УСЗН 

Миргородської міської ради 

13 
Дудник Вікторія 

Василівна 
 

інспектор сектора по роботі з 

органами самоорганізації населення 

організаційного відділу 

Миргородської міської ради 

14 
Золотарьова Леся 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

15 
Зосим (Козлова) 

Вікторія Олегівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода, голова МММГО "За 

нами майбутнє"  

16 
Коломойцев Дмитро 

Геннадійович 
 

активний велогромадянин 

м.Миргорода  

17 
Коркішко Михайло 

Олександрович 
 

начальник відділу житлово-

комунального господарства 

Миргородської міської ради 

18 
Короленко Алла 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода  

19 
Косинська Юлія 

Миколаївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода  

20 
Сіваченко Валентина 

Михайлівна 
 

директор центру соціальної 

реабілітації дітей інвалідів 

м.Миргорода  

21 
Синельник Олена 

Петрівна 
 

представник Районового козацького 

товариства "Миргородський Полк 

Українського Козацтва" 

22 
Скляр Сергій 

Миколайович 
 

начальник фінансового управління 

Миргородської міської ради 

23 
Цибульський Андрій 

Леонідович 
 представник ГО "Передвижник" 

24 
Шумейко Арсен 

Олександрович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода, член МАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження реєстру допущених до голосування проектів ГБ та реєстру 

недопущених проектів із зазначенням причини. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Затвердження реєстру допущених до голосування проектів ГБ та реєстру 

недопущених проектів із зазначенням причини. 

 

Виступила: Тетяна Усик, яка зазначила, що головними розпорядниками виконано аналіз 

поданих проектів. Виходячи з наданих головними розпорядниками бланків аналізу проектів 

на сьогоднішньому засіданні потрібно затвердити реєстр допущених до голосування 

проектів ГБ та реєстр недопущених проектів із зазначенням причини. 
Реєстр допущених до голосування проектів: 

№ Катего
рія 

Назва проекту Вартість 
проекту, 
грн. 

місце 
реаліза
ції 

Автор проекту Висновок 

1 Велик
ий 

Вуличні тренажери 539 980 7 мікро-
районів 

Грищенко 
Сергій 
Васильович 

 Допустити до 
голосування 

3 Мали
й 

Малі архітектурні споруди для 
майданчиків ДНЗ № 10 
Веселка для фізичного та 
розумового розвитку дітей 

57 950 ДНЗ 
№10 

Головіченко 
Ольга Василівна 

 Допустити до 
голосування 

4 Мали
й 

МАЛЮКАМ АВІАМІСТЕЧКА 77 000 Парк по 
вул. 
Багачан
ська, 
біля № 
60 

Слємзін 
Олександр 
Анатольович 

 Допустити до 
голосування за 
умови надання 
дозволу 
орендарем 
земельної 
ділянки 

6 Велик
ий 

Комбінований баскетбольний 
та волейбольний майданчик 

330 580 "Центра
льний" 

Московченко 
Ірина 
Анатоліївна 

 Допустити до 
голосування 

7 Велик
ий 

Еко-Ялинка 540 000 Центра
льна 
площа 

Ошека Ольга 
Юріївна 

 Допустити до 
голосування 

8 Мали
й 

Поповнення книжкових 
фондів шкільних бібліотек 
сучасними дитячими книгами 

65 000 Бібліоте
ки ЗОШ 
№№ 1, 
3, 5, 7, 9 
та 
гімназії 

Пуговкіна 
Оксана 
Михайлівна 

 Допустити до 
голосування 

10 Мали
й 

Спортивний майданчик по 
вул.Свидницького мікрорайон 
Мінзаводський 

99 900 вул.Сві
дницьк
ого, 
№№ 5, 
№7 

Гречко Віталій 
Олександрович 

 Допустити до 
голосування 

11 Велик
ий 

Зона  родинного  відпочинку 
Каштан 

524 000 "Мінзав
одськи
й" 

Сєров Віталій 
Володимирович 

 Допустити до 
голосування 

12 Велик
ий 

Бігова доріжка на шкільному 
стадіоні 

270 000 ЗОШ 
№9 

Дудник Вікторія 
Василівна 

 Допустити до 
голосування 

15 Мали
й 

Тренажери для всіх 99 600 пров. 
Скляра 
32 

Селіцький 
Костянтин 
Валерійович 

 Допустити до 
голосування 



17 Мали
й 

Дитячий майданчик НВК 
Гелікон. Розвиток дітям-
відпочинок батькам 

99 409 "Геліко
н" 

Подворчан 
Вікторія 
Сергіївна 

 Допустити до 
голосування 

 

Реєстр недопущених до голосування проектів: 

№ Катего
рія 

Назва проекту Автор проекту Висновок Причина  

2 Велик
ий 

Притулок для 
домашніх 
тварин 

Вовк Юрій 
Михайлович 

Не допустити до 
голосування 

Обгрунтування головного 

розпорядника: При створенні 

притулку для домашніх тварин 

законодавство України зобов’язує 

створити для тварин належні 

зоотехнічні, зоогігієнічні та 

ветеринарно-санітарні умови, що в 

наступні бюджетні періоди буде 

неможливо забезпечити за рахунок 

коштів міського бюджету. 

5 Мали
й 

Шкільне 
радіомовлення 

Московченко 
Ірина 
Анатоліївна 

Не допустити до 
голосування 

Обгрунтування Робочої групи: 
Результати проекту не є загально 
доступними - протирічить пп.6 п.4.5 
Положення про Громадський 
бюджет м.Миргород 

9 Велик
ий 

ГОСПОДАРЯМ 
АВІАМІСТЕЧКА 

Слємзін 
Олександр 
Анатольович 

Не допустити до 
голосування 

Обгрунтування Робочої групи: 
Результати проекту не є загально 
доступними - протирічить пп.3 і 4 
п.4.5 Положення про Громадський 
бюджет м.Миргород 

13 Мали
й 

Місія сучасної 
школи 

Москаленко 
Віта 
Миколаївна 

Не допустити до 
голосування 

Обгрунтування Робочої групи: 
Результати проекту не є загально 
доступними - протирічить пп.6 п.4.5 
Положення про Громадський 
бюджет м.Миргород 

14 Мали
й 

Острівець 
комфорту 

Сидоренко 
Валентина 
Миколаївна 

Не допустити до 
голосування 

Обгрунтування Робочої групи: 
Результати проекту не є загально 
доступними - протирічить пп.6 п.4.5 
Положення про Громадський 
бюджет м.Миргород 

16 Велик
ий 

Миргородська 
Гоголіана 

Левченко 
Андрій 
Іванович 

Не допустити до 
голосування 

Обгрунтування головного 

розпорядника: Відповідно до вимог 

статті 85 «Передача державою 

права на здійснення видатків» 

Бюджетного кодексу України 

забороняється планувати та 

здійснювати видатки, не віднесені 

до місцевих бюджетів цим 

Кодексом, а також здійснювати 

впродовж бюджетного періоду 

видатки на функціонування 

бюджетних установ одночасно з 

різних бюджетів. Тому, з причини, 

що майно на якому планується 

реалізувати даний проект 

перебуває у власності установи, яка 



фінансується з бюджету іншого 

рівня, що буде порушенням вимог 

вищезазначеної статті БК 

 

На електронні адреси авторів проектів, які головними розпорядниками бюджетних коштів 

визнані такими, що їх неможливо виконати, направити листи з офіційної пошти 

Миргородської міської ради із поясненням причини недопущення до голосування їх 

проектів. Автору проекту №4 "Малюкам авіамістечка" повідомити, що земельна ділянка 

перебуває у державній власності та надана у постійне користування в/ч А 1356 (лист 

Земельного відділу Миргородської міської ради № 593/16-20 від 15.08.2018р. Користувач 

земельної ділянки може заборонити реалізацію проекту. У такому разі проект буде знято. 

Реєстри допущених та недопущених до голосування проектів оприлюднити відповідно до 

Положення про Громадський бюджет м.Миргорода. 

 

Голосували: 

"За" –  19   "Проти" – 1  

Вирішили:  

На електронні адреси авторів проектів, які головними розпорядниками бюджетних коштів 

визнані такими, що їх неможливо виконати, направити листи з офіційної пошти 

Миргородської міської ради із поясненням причини недопущення до голосування їх 

проектів.  

Реєстри допущених та недопущених до голосування проектів оприлюднити відповідно до 

Положення про Громадський бюджет м.Миргорода. 

 

 

 

Голова РГ _______________________ Т.Усик 

 

 

Секретар РГ ______________________ А.Саєнко  

 

 

28 серпня 2018 року 


