
ПРОТОКОЛ №19/20 

Засідання робочої групи з розробки  

положення Громадського Бюджету (далі – РГ) 

 

м. Миргород         «21» серпня 2020 р. 

 

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

інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради. 

Вела протокол секретар засідання: А.Торубара – 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 робочої групи 

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 робочої групи 

3 
Торубара Анна 

Олексіївна 
 

головний спеціаліст відділу 

муніципальних ініціатив, інвестицій 

та енергоменеджменту 

Миргородської міської ради, 

секретар робочої групи 

4 
Бессонова Оксана 

Іванівна 
 

в.о. начальника управління 

архітектури та державного 

архітектурно-будівельного 

контролю Миргородської міської 

ради (за згодою) 

5 
Булойчик Олена 

Михайлівна 
 

депутат міської ради, заступник 

голови постійної комісії з питань 

промисловості, приватизації та 

земельних ресурсів (за згодою) 

6 
Бутенко Юрій 

Миколайович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

7 
Гошко Марина 

Вікторівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

8 
Грищенко Сергій 

Васильович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

9 
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 (за згодою) 

10 
Дубовець Катерина 

Олексіївна 
 

головний спеціаліст з юридичних 

питань та кадрової роботи УСЗН 

Миргородської міської ради (за 

згодою) 



11 
Дудник Вікторія 

Василівна 
 

головний спеціаліст організаційного 

відділу Миргородської міської ради 

12 
Залєський Олександр 

Васильович 
 

депутат міської ради, член постійної 

комісії з питань житлово-

комунального господарства, 

будівництва, торговельного 

обслуговування, транспорту, 

зв’язку, екологічної політики, 

начальник відділу житлово-

комунального господарства 

13 
Золотарьова Леся 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

14 
Збарський Володимир 

Володимирович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

15 
Карач Ірина 

Анатоліївна 
 бібліограф (за згодою) 

16 
Козлова Вікторія 

Олегівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода, голова МММГО "За 

нами майбутнє" (за згодою) 

17 
Короленко Алла 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

18 
Косинська Юлія 

Миколаївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

19 
Онищенко Олександр 

Володимирович 
 

начальник комунального 

підприємства "Спецкомунтранс" 

20 
Сирота Дмитро 

Євгенович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода (за згодою) 

21 
Синельник Олена 

Петрівна 
 

представник Районового козацького 

товариства "Миргородський Полк 

Українського Козацтва" (за згодою) 

22 
Сіваченко Валентина 

Михайлівна 
 

директор центру соціальної 

реабілітації дітей інвалідів 

м.Миргорода (за згодою) 

23 
Скляр Сергій 

Миколайович 
 

начальник фінансового управління 

Миргородської міської ради 

24 
Ставицький Олексій 

Петрович 
 

голова ради мікрорайону "Лісок" (за 

згодою) 

 

 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
   

    

    

 



На засіданні присутні 10 членів Робочої групи. Відповідно до Положення про Робочу групу з 

питань громадського  бюджету м. Миргорода у разі рівного розподілу голосів при прийнятті 

рішень Робочою групою вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Засідання вела заступник голови робочої групи Казімірова Ольга Леонідівна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Затвердження реєстру допущених до голосування проєктів ГБ та реєстру 

недопущених проєктів із зазначенням причини. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Затвердження реєстру допущених до голосування проєктів ГБ та реєстру 

недопущених проєктів із зазначенням причини. 

Виступила: Ольга Казімірова повідомила, що головними розпорядниками виконано аналіз 

поданих проєктів. Виходячи з наданих головними розпорядниками бланків аналізу проєктів 

на сьогоднішньому засіданні потрібно розглянути відповіді авторів на зауваження РГ та 

головних розпорядників. Після цього потрібно затвердити реєстр допущених до голосування 

проєктів ГБ та реєстр недопущених проєктів із зазначенням причини. 
Повідомила про заяву автора проєкту №6 "Створення громадського простору у сквері 

"Пам'яті героїв Чорнобиля"" Оксани Бессонової із проханням зняти проєкт. 

 

Зауваження та зміни до проєктів: 

 

№ Кате-
горія 

Назва проєкту Вартість, 
грн, роз-
порядник 

Зауваження до 
автора 

Автор Висновок Голосування 

1 В Благоустрій міського 
парку "Каштан" 

523 100 
ВЖКГ 

- Сєров Віталій 
Володимирович 

Допустити до 
голосування 

За: 10 
Утрималися: 0 
Проти: 0 

2 М Встановлення 
пам'ятних знаків на 
місцях зруйнованих 
церков 

97 000 
ВЖКГ 

- Дубовець 
Катерина 
Олексіївна 

Допустити до 
голосування 

За: 10 
Утрималися: 0 
Проти: 0 

3 В Мотузковий парк на 
деревах "Лазалка" 

150 000 
ВЖКГ 

Рекомендовано 
об'єднати з 
проєктом №14 

Дзьобан Олена 
Володимирівна 

Допустити до 
голосування 

За: 8 
Утрималися: 2 
Проти: 0 

4 М "Болдеринг" 95 000 
ВЖКГ 

Рекомендовано 
об'єднати з 
проєктом №13 

Дзьобан Олена 
Володимирівна 

Допустити до 
голосування 

За: 8 
Утрималися: 2 
Проти: 0 

5 М Інтерактивний 
комплекс для STEAM -
лабораторії 

98 000 
відділ 
освіти 

- Яценко Ігор 
Олексійович 

Допустити до 
голосування 

За: 7 
Утрималися: 3 
Проти: 0 

6 В Створення 
громадського 
простору у сквері 
"Пам'яті героїв 
Чорнобиля" 

750 000 
ВЖКГ 

- Бессонова Оксана 
Іванівна 

Зняти За: 10 
Утрималися: 0 
Проти: 0 

7 М Актовий зал - центр 
культурного розвитку 
та дозвілля 

51 020  
відділ 
освіти 

- Носенко 
Володимир 
Анатолійович 

Допустити до 
голосування 

За: 5+1 голова 
засідання 
Утрималися: 5 
Проти: 0 

8 В Спорт починається з 
комфортних 
роздягалок 

156 400  
відділ 
освіти 

- Яшонкова Анна 
Павлівна 

Допустити до 
голосування 

За: 5+1 голова 
засідання 
Утрималися: 5 
Проти: 0 

9 В Новий освітній простір 
- школа, у якій 
хочеться навчатися 

690 000  
відділ 
освіти 

- Кір'ян Сергій 
Володимирович 

Допустити до 
голосування 

За: 5+1 голова 
засідання 
Утрималися: 5 



Проти: 0 

10 В Затишний Острів 509 200 
ВЖКГ 

- Косинська Юлія 
Миколаївна 

Допустити до 
голосування 

За: 10 
Утрималися: 0 
Проти: 0 

11 М "Мавпячий острів" 
спортивно-
розвивальний 
комплекс 

99 200 
ВЖКГ 

- Косинська Юлія 
Миколаївна 

Допустити до 
голосування 

За: 9 
Утрималися: 1 
Проти: 0 

12 М Безпечний вело-рух 99 996 
ВЖКГ 

Внести зміни в 
бюджет, додати 
розробку ПКД. 
Автор погодив 
без зміни 
загальної вартості 

Дорогань 
Михайло 
Володимирович 

Допустити до 
голосування 

За: 2 
Утрималися: 0 
Проти: 8 

13 М Скеледром парк 
станції юних туристів 

96 000  
відділ 
освіти 

Рекомендовано 
об'єднати з 
проєктом №4 

Булойчик Олена 
Михайлівна 

Допустити до 
голосування 

За: 8 
Утрималися: 2 
Проти: 0 

14 В Мотузковий парк 
станції юних туристів 

441 220  
відділ 
освіти 

Рекомендовано 
об'єднати з 
проєктом №3 

Булойчик Олена 
Михайлівна 

Допустити до 
голосування 

За: 6 
Утрималися: 4 
Проти: 0 

 

Виступили:  
 

За проєктами №3 та №4:  

Олена Дзьобан, автор проєктів №3 та №4, розповіла, що запропоноване обладнання не є 

спортивним та не вимагає інструктора, є безпечним для дітей віком від шести місяців. Є 

сертифіковані виробники, котрі відповідають за безпеку дітей під час використання 

обладнання. Проєкти передбачають загальну доступність на відміну від проєктів № 13 та 

№14, котрі будуть доступні тільки тим, хто займається в туристичних гуртках станції юних 

туристів. Обладнання у проєктах 3 і 14, 4 і 13 різне.  

Ірина Карач запропонувала допустити до голосування ці проєкти оскільки вони не мають 

відношення до спорту, загальнодоступні та за принципом експлуатації більше подібні до 

дитячих майданчиків. 

Сергій Скляр наголосив, що за виконання проєктів відповідає головний розпорядник. Також 

це питання раціональності використання бюджетних коштів, коштів з податків мешканців. 

Та оскільки обладнання сертифіковане, було встановлене в інших містах, то немає перешкод 

для виконання цих проєктів у Миргороді. 

 

За проєктом №12: 

Олександр Залєський повідомив, що при погоджені із поліцією отримав негативний лист із 

роз'ясненням, що в частині обраних місць не можна встановлювати передбачене обладнання. 

Через це головний розпорядник бюджетних коштів відкликає свій позитивний висновок, 

наданий у бланку аналізу проєкту, та визнає проєкт таким, який неможливо реалізувати. У 

зв'язку з цим просить не допустити до голосування. 

 

Реєстр допущених до голосування проєктів: 

 

№ Кате-
горія 

Назва проєкту Вартість, грн, 
розпорядник 

Автор Висновок 

1 В Благоустрій міського парку 
"Каштан" 

523 100 
ВЖКГ 

Сєров Віталій 
Володимирович 

Допустити до 
голосування 

2 М Встановлення пам'ятних знаків на 
місцях зруйнованих церков 

97 000 
ВЖКГ 

Дубовець Катерина 
Олексіївна 

Допустити до 
голосування 

3 В Мотузковий парк на деревах 
"Лазалка" 

150 000 
ВЖКГ 

Дзьобан Олена 
Володимирівна 

Допустити до 
голосування 

4 М "Болдеринг" 95 000 
ВЖКГ 

Дзьобан Олена 
Володимирівна 

Допустити до 
голосування 



5 М Інтерактивний комплекс для  
STEAM-лабораторії 

98 000 
відділ освіти 

Яценко Ігор 
Олексійович 

Допустити до 
голосування 

7 М Актовий зал - центр культурного 
розвитку та дозвілля 

51 020  
відділ освіти 

Носенко 
Володимир 
Анатолійович 

Допустити до 
голосування 

8 В Спорт починається з комфортних 
роздягалок 

156 400  
відділ освіти 

Яшонкова Анна 
Павлівна 

Допустити до 
голосування 

9 В Новий освітній простір - школа, у 
якій хочеться навчатися 

690 000  
відділ освіти 

Кір'ян Сергій 
Володимирович 

Допустити до 
голосування 

10 В Затишний Острів 509 200 
ВЖКГ 

Косинська Юлія 
Миколаївна 

Допустити до 
голосування 

11 М "Мавпячий острів" спортивно-
розвивальний комплекс 

99 200 
ВЖКГ 

Косинська Юлія 
Миколаївна 

Допустити до 
голосування 

13 М Скеледром парк станції юних 
туристів 

96 000  
відділ освіти 

Булойчик Олена 
Михайлівна 

Допустити до 
голосування 

14 В Мотузковий парк станції юних 
туристів 

441 220  
відділ освіти 

Булойчик Олена 
Михайлівна 

Допустити до 
голосування 

 

Реєстр недопущених до голосування проєктів: 

 

№ Кате-
горія 

Назва проєкту Автор Висновок Причина 
(висновок головного розпорядника 

бюджетних коштів) 

6 В Створення 
громадського 
простору у сквері 
"Пам'яті героїв 
Чорнобиля" 

Бессонова 
Оксана Іванівна 

Не допустити 
до 
голосування 

Знято за заявою автора 

12 М Безпечний вело-
рух 

Дорогань 
Михайло 
Володимирович 

Не допустити 
до 
голосування 

при погоджені із поліцією отримано 
негативний лист із роз'ясненням, що в частині 
обраних місць не можна встановлювати 
передбачене обладнання. Через це головний 
розпорядник бюджетних коштів відкликає 
свій позитивний висновок, наданий у бланку 
аналізу проєкту, та визнає проєкт таким, який 
не можливо реалізувати 

 

Автору проєкту №12 на електронну адресу направити лист з офіційної пошти 

Миргородської міської ради із поясненням причини недопущення до голосування проєкту як 

такого, який визнано головним розпорядником бюджетних коштів таким, що його не 

можливо виконати. 

Реєстри допущених та недопущених до голосування проєктів оприлюднити відповідно до 

Положення про Громадський бюджет м.Миргорода. 

 

Вирішили:  

1. Реєстри допущених та недопущених до голосування проєктів затвердити та оприлюднити 

відповідно до Положення про Громадський бюджет м.Миргорода. 

2. Автору недопущеного проєкту повідомити причини офіційним листом. 

 

 

 

Голова засідання РГ _______________________ Ольга Казімірова 

 

 

Секретар РГ   ______________________ Анна Торубара 


