
 

ПРОТОКОЛ №6/17 

Засідання робочої групи з розробки  

положення Громадського Бюджету (далі – РГ) 

 

м. Миргород         «31» серпня 2017 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 
Вовк Юрій 

Михайлович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

8 
Гошко Марина 

Вікторівна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

9 
Грищенко Сергій 

Васильович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

10 
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 

11 Дудник Вікторія  інспектор сектора по роботі з 



Василівна органами самоорганізації населення 

організаційного відділу 

Миргородської міської ради 

12 
Золотарьова Леся 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

13 
Колибельнік Тетяна 

Миколаївна 
 

начальник відділу освіти 

Миргородської міської ради 

14 
Коломойцев Дмитро 

Геннадійович 
 

активний велогромадянин 

м.Миргорода 

15 
Коркішко Михайло 

Олександрович 
 

начальник відділу житлово-

комунального господарства 

Миргородської міської ради 

16 
Короленко Алла 

Анатоліївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

17 
Косинська Юлія 

Миколаївна 
 

представник громадськості 

м.Миргорода 

18 
Приліпа  Василь 

Миколайович 
 

голова ради мікрорайону 

Центральний  

19 
Сіваченко Валентина 

Михайлівна 
 

директор центру соціальної 

реабілітації дітей інвалідів 

м.Миргорода 

20 
Синельник Олена 

Петрівна 
 

представник Районового козацького 

товариства "Миргородський Полк 

Українського Козацтва" 

21 
Скляр Сергій 

Миколайович 
 

начальник фінансового управління 

Миргородської міської ради 

22 
Цибульський Андрій 

Леонідович 
 Представник ГО "Передвижник" 

23 
Шумейко Арсен 

Олександрович 
 

представник громадськості 

м.Миргорода, член МАНУ 

24 
Яковлєв Сергій 

Іванович 
 

голова ради мікрорайону Личанка, 

депутат міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Аналіз поданих проектів Громадському бюджету з точки зору їх наповнення, змісту. 

 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 

1. Аналіз поданих проектів Громадському бюджету з точки зору їх наповнення, змісту. 

 

Виступила: Усик – зазначила, що відповідно до затвердженого Положення про 

Громадський бюджет м.Миргорода з 10 липня до 23 серпня 2017 року тривав термін подачі 

проектів. За цей період було подано на он-лайн платформу 24 проекти від 20 авторів, 6 з 

яких є членами робочої групи. Подано проектів на суму понад 6 млн. грн. 

Сума передбачена на реалізацію проектів у 2018 році становить 750 тис.грн.  

На сьогоднішньому засіданні робочої групи необхідно проаналізувати всі 24 проекти з точки 

зору їх наповнення, змісту за бланком, встановленої форми. У разі виявлення зауважень, 

направити проекти авторам на доопрацювання. Проекти без зауважень направити 

відповідним головним розпорядникам на подальший аналіз проекту на предмет можливості 

чи неможливості його реалізації на бланку, встановленої форми. 

 

№ 
ідент. 
№ Автор Назва проекту 

Дата 
подач

і  
Вартість, 

грн. місце реалізації Висновок 

1 3 

Неминущий 
ОЛЕКСАНДР 

Юрійович 

Світлофор на 
перехресті вулиць 

Гоголя та Д.Апостола. 

12.07.
2017 

р. 201000,00 
перехрестя вулиць Гоголя та 

Д.Апостола 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

2 4 
Вовк ЮРІЙ 

Михайлович 
Чиста (наша, моя) 

криниця 

13.07.
2017 

р. 583000,00 

у громадських місцях 
крокової доступності,  

супермаркетах, магазинах 
або підключених до них, в 

одному місці у  центральній 
частині міста 

Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

3 5 

Цибульська 
Олександра 

Олександрівна 

Перехід бюджетних 
установ міста 

Миргород на Вільне 
програмне 

забезпечення (ВПЗ) 

14.08.
2017 

р. 50000,00 
усі бюджетні установи м. 

Миргорода 

 Не допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

4 6 
Юрова Надія 

Кирилівна 

Заміна існуючих 
ліхтарів вуличного 

освітлення з 
галогенових(люмінесц
ентних)розжарювання 

на світлодіодні 

14.08.
2017 

р. 105000,00 

ділянка від вулиці Гоголя 98 
(перехрестя біля «Сільпо») 

до вулиці Гоголя 165 

 Не допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

5 8 

Грищенко 
Сергій 

Васильович 

Мешканці Миргорода 
за здоровий спосіб 

життя 

14.08.
2017 

р. 195000,00 

Мікрорайон «Лісок» біля 
дитячого майданчику на 

розі вулиць М. 
Грушевського та Братів 

Козленко. В районі 
центральної лікарні Біля 
дитячого майданчика в 
кінці провулку Скляра. 

Мікрорайон центральний 
Біля будинку №20 

вул.Старосвітська біля 
дитячого майданчика.  

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

6 9 

Проценко 
Світлана 

Олексіївна 

Будівництво водогону 
по вулиця Микиші (із 

прилеглими вулицями 
та провулками) 

14.08.
2017 

р. 750000,00 

місто Миргород, 
Мікрорайон «Лісок», вулиця 

М. Микиші із прилеглими 
вулицями Дачна, Кленова, 
Абрикосова, Черешнева, 

Квітуча, Соснова, Жовтнева, 
Грушева, Виноградна та 
провулками1-й, 2-й, 3-й 

Єрківськими 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 



7 10 
Синельник 

Олена Петрівна 

Упорядкування 
парковки в центрі 

міста 

15.08.
2017 

р. 64000,00 

м. Миргород, вулиця 
Гоголя, 102, навпроти 
готелю Миргород та 

супермаркетів «АТБ», 
«Сільпо» 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

8 11 

Улізько 
Володимир 
Григорович Спасіть річку Хорол 

15.08.
2017 

р. 750000,00 річка Хорол 

 Не допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

9 12 

Дудник 
Вікторія 

Василівна 

Спортивний 
майданчик ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 9 ім. І.А. 
Зубковського 

16.08.
2017 

р. 750000,00 

Центральний мікрорайон, 
вул. Перемоги, 11, стадіон 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А. 
Зубковського. 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

10 13 

Ященко 
Олександр 

Іванович 

Облаштування 
постійно-діючої 

виставки козацького 
побуту під відкритим 

небом "Козацький 
стан" 

16.08.
2017 

р. 200000,00 
м.Миргород, вул. 

Гетьманська 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

11 14 

Терещенко 
Дмитро 

Єгорович 

КАРУСЕЛЬ НА 
ДИТЯЧИЙ 

МАЙДАНЧИК У 
ПРОВУЛОК 

БАГАЧАНСЬКИЙ 

21.08.
2017 

р. 10800,00 

Мікрорайон 
«Промисловий», провулок 

Багачанський. 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

12 15 

Терещенко 
Дмитро 

Єгорович 

ПАРК КУЛЬТУРИ ТА 
ВІДПОЧИНКУ 

АВІАМІСТЕЧКА 

21.08.
2017 

р. 246800,00 

Мікрорайон 
«Промисловий», вул. 

Багачанська,               
авіамістечко. 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

13 16 

Терещенко 
Дмитро 

Єгорович 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕНН
Я В’ЇЗДУ В 

АВІАМІСТЕЧКО 

21.08.
2017 

р. 12000,00 

Мікрорайон 
«Промисловий», вул. 

Багачанська,               в’їзд в 
авіамістечко. 

 Не допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

14 17 

Шинкарьова 
Юлія 

Валентинівна 

ДИТЯЧИЙ 
МАЙДАНЧИК ПО 

ПРОВУЛКУ 
НАРІЖНОГО 

21.08.
2017 

р. 33050,00 

Мікрорайон 
«Мінзаводський», двір між 

будинками по провулку 
Наріжного 32 та 34. 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

15 18 

Шумейко 
Людмила 

Михайлівна 

Двомовна україно-
польська молодіжна  

вистава. Міста-
побратими: 

Миргород-Згожелец 

21.08.
2017 

р. 82500,00 
 м. Миргород, м. Згожелец 

(Польща) 

Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

16 20 

Позичайло 
Валентина 

Володимирівна 
Благоустрій території 
біля Братської могили 

22.08.
2017 

р. 90000,00 

Мікрорайон «Почапці» 
Братська могила по вулиці 

Київській 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

17 21 

Шумейко 
Людмила 

Михайлівна 

Стріт-арт об єкт 
МУРАЛ (масштабний 

малюнок на стіні 
висотного будинку) (за 

ініціативи Арсена 
Олександровича 

Шумейка) 

22.08.
2017 

р. 58540,00 
вул. Незалежності, 2. (9-

поверхівка) 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

18 22 
Силка Вероніка 

Максимівна 

Встановлення 
безпечних пісочниць 

на ігровому 
майданчику ДНЗ № 11 
"Теремок" "Батьки за 
безпечне дитинство" 

22.08.
2017 

р. 56900,00 

Мікрорайон "Центральний" 
вул. Старосвіцька,20А, 

Ігровий майданчик 
дитячого садка. 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

19 23 

Ковальська 
Інна 

Анатоліївна 

«DoggyPark» 
Створення 

майданчика для 
вигулу та 

дресирування собак 

22.08.
2017 

р. 377746,00 

Занедбане Старе 
кладовище, що знаходиться 
по провулку Гоголя та вул. 

Вовка 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

20 25 

Габідулліна 
Людмила 

Миколаївна 

Реконструкція 
території дитячого 

майданчика 

22.08.
2017 

р. 125000,00 
вул.Сорочинська, буд.20 

м.Миргород 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 



21 26 

Булойчик 
Олена 

Михайлівна 
Пам'ятник  миру у 

мирному місті_ 

22.08.
2017 

р. 750000,00 

м. Миргород, Центральний 
мікрорайон, в сквері на розі              

вулиць Старосвітська та 
Гоголя ( район житлового 

будинку № 103 по вул. 
Гоголя) 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

22 27 

Цибульська 
Олександра 

Олександрівна 
Баскетбол 3х3. 

Миргород 

23.08.
2017 

р. 67000,00 

Будь який район чи місце 
де є рівна, тверда поверхня, 

але в основному 
центральна площа міста 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

23 28 

Ярославська 
Олена 

Миколаївна 

«Комбінований 
баскетбольний та 

волейбольний  
майданчик» 

23.08.
2017 

р. 205280,00 
мікрорайон «Центральний», 

вул. І.Білика, 4 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

24 29 
Дзьобан Олена 
Володимирівна 

“Пішохідний тротуар – 
безпека та зручність 

пересування 
пішоходів” 

23.08.
2017 

р. 283400,00 

 мікрорайон «Личанка» вул. 
Гоголя, буд.191 до магазину 

«Бедрик»_ 

 Допустити до 
аналізу 
головним 
розпорядником 

 

Вирішено відхилити наступні проекти: 

 

№ 
ідент. 
№ Автор Назва проекту Всновок  Причина відхилення 

3 5 

Цибульська 
Олександра 

Олександрівна 

Перехід бюджетних 
установ міста 

Миргород на Вільне 
програмне 

забезпечення (ВПЗ) 

 Не 
допустити 
до аналізу 
головним 
розпорядн
иком 

Не відповідає п. 2.6 Положення про Громадський бюджет 
м.Миргорода: "Проекти, реалізація яких відбуватиметься 
за рахунок коштів ГБ, повинні бути спрямовані на 
розвиток міста в усіх сферах його життєдіяльності та не 
пов'язані з поточним утриманням бюджетних установ." 
Заміна програмного забезпечення є поточним 
утриманням бюджетних утсанов. 

4 6 
Юрова Надія 

Кирилівна 

Заміна існуючих 
ліхтарів вуличного 

освітлення з 
галогенових(люмінесц
ентних)розжарювання 

на світлодіодні 

 Не 
допустити 
до аналізу 
головним 
розпорядн
иком 

На даній ділянці уже заплановано встановлення 
вуличних світильників, замовлено виготовлення проекту 

8 11 

Улізько 
Володимир 
Григорович Спасіть річку Хорол 

 Не 
допустити 
до аналізу 
головним 
розпорядн
иком 

На даній ділянці уже заплановано встановлення 
вуличних світильників, замовлено виготовлення проекту 

13 16 

Терещенко 
Дмитро 

Єгорович 

ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕНН
Я В’ЇЗДУ В 

АВІАМІСТЕЧКО 

 Не 
допустити 
до аналізу 
головним 
розпорядн
иком 

На даній ділянці уже заплановано встановлення камери 
відеонагляду, камера та обланднання закуплені та будуть 
встановлені 2017 року. 

 

Авторам відхилених проектів на їх електронні адреси направити листи з офіційної пошти 

Миргородської міської ради із поясненням причини відхилення їх проектів.  

Усі інші проекти надсилаються головним розпорядникам для перевірки можливості їх 

виконання. Протягом 14 календарних днів головний розпорядник, до повноважень якого 

відноситься реалізація ГБ, здійснює аналіз проектів. 

Відповідно до п.5.3.2. Положення про ГБ: Якщо проект є неповний або заповнений з 

помилками, головний розпорядник електронною поштою повідомляє про це автора проекту 

з рекомендацією внести корективи протягом 5 календарних днів з дня отримання інформації 

про допрацювання проекту. У разі відмови внести корективи або якщо такі корективи не 

були внесені протягом 5 календарних днів з дня отримання відповідної інформації проект ГБ 

не допускається до голосування. 

 

На наступному засіданні робоча група має затвердити реєстри допущених до голосування 

проектів ГБ. 

 



Голосували: 

"За" –  одноголосно   "Проти" -   

Вирішили:  

Відповідно до переліку поданих проектів: проекти без зауважень направити відповідним 

головним розпорядникам на подальший аналіз проекту на предмет можливості чи 

неможливості його реалізації на бланку, встановленої форми. Авторам відхилених проектів 

на їх електронні адреси направити листи з офіційної пошти Миргородської міської ради із 

поясненням причини відхилення їх проектів.  
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