
 

ПРОТОКОЛ №14/18 

Засідання робочої групи з розробки  

положення Громадського Бюджету (далі – РГ) 

 

м. Миргород         «03» жовтня 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. Визначення проектів-переможців. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Визначення проектів-переможців. 

Виступила: Тетяна Усик, яка зазначила, що за результатами голосування по кожній 

категорії проектами-переможцями є ті проектні пропозиції, які набрали найбільшу кількість 

голосів, до вичерпання обсягу коштів, виділених на реалізацію Громадського Бюджету на 

2019 рік. Це наступні проекти: 

 Категорія Переможці Бюджет 

проекту, грн 

Кількість 

голосів 

Великі, 

540 000 грн 

6. Комбінований баскетбольний та 

волейбольний майданчик 

330 580,00 401 

 

Малі, 

360 000 грн 

8. Поповнення книжкових фондів шкільних 

бібліотек сучасними дитячими книгами 

71 500,00 337 

3. Малі архітектурні споруди для 

майданчиків ДНЗ №10 "Веселка" для 

фізичного та розумового розвитку дітей 

57 950,00 238 

17. Дитячий майданчик НВК "Гелікон". 

Розвиток дітям - відпочинок батькам. 

99 409,00 150 

10. Спортивний майданчик по вул. 

Свідницького мікрорайон "Мінзаводський". 

99 900,00 129 

Усього малі: 328 759,00 854 

 

За п.7.3. Положення про Громадський бюджет м. Миргорода, Робоча група має 

звернутися до автора проекту, наступного за рейтингом після проекту-переможця (у кожній 

категорії), із пропозицією зменшення вартості поданого проекту до рівня залишку коштів. 

Це проекти: 

Залишок коштів 

у категорії 

Проект, наступний після проектів-

переможців 

Бюджет 

проекту 

Кількість 

голосів 

Великі, 

209 420 грн 

7. Новорічна ЕКО-ялинка 540 000,00 252 

Малі, 

31 241 грн 

15. Тренажери для всіх 99 600,00 49 

 

Робоча група запропонувала авторам зменшити вартість та об'єм робіт та 

аргументувати можливість виконання проекту за менші кошти. Обидва автори надали свою 

згоду та аргументували, яким чином вартість проекту може бути зменшена. За згодою 

авторів, РГ рекомендує до реалізації зменшені проекти.  

 Таким чином, проектами-переможцями конкурсу проектів Громадського бюджету у 

2018 році є: 

 Категорія Переможці Бюджет 

проекту, грн 

Кількість 

голосів 

Великі, 

540 000 грн 

6. Комбінований баскетбольний та 

волейбольний майданчик 

330 580,00 401 

7. Новорічна ЕКО-ялинка 209 420,00 252 

 540 000,00  



 

Малі, 

360 000 грн 

8. Поповнення книжкових фондів шкільних 

бібліотек сучасними дитячими книгами 

71 500,00 337 

3. Малі архітектурні споруди для 

майданчиків ДНЗ №10 "Веселка" для 

фізичного та розумового розвитку дітей 

57 950,00 238 

17. Дитячий майданчик НВК "Гелікон". 

Розвиток дітям - відпочинок батькам. 

99 409,00 150 

10. Спортивний майданчик по вул. 

Свідницького мікрорайон "Мінзаводський". 

99 900,00 129 

15. Тренажери для всіх 

 

31 241,00 49 

  360 000,00  

Всього на проекти 900 000,00  

 

Після визначення проектів-переможців нерозподіленого залишку коштів у обох 

категоріях нема. 

 Після прийняття рішення РГ модератор на підставі Протоколу протягом п'яти 

робочих днів вносить на сервіс "Громадський бюджет" перелік проектів-переможців. 

Головні розпорядники коштів, до компетенції яких відносяться проекти-переможці, готують 

документацію, необхідну для прийняття міською радою рішення щодо включення цих 

проектів до складу видатків бюджету міста на плановий рік. Міська рада приймає рішення 

про реалізацію проектів-переможців при затвердженні бюджету міста на плановий рік. 

 

Голосували: 

"За" –  15   "Проти" – 3 

Вирішили:  

 

 

 

 

Голова РГ _______________________ Т.Усик 

 

 

Секретар РГ ______________________ А.Саєнко  

 

 

03 жовтня 2018 року 


