
УКРАЇНА

ПЕРВОМАЙСЬКА МІСЬКА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

просп.40 років Перемоги, 1, м.Первомайський, Харківська область, 64102 
тел./ факс (05748)3-21-41, E-mail: mail@pervom-rada.gov.ua, код ЄДРПОУ 04396986

ПРОТОКОЛ № 1
засідання Координаційної ради з питань громадського бюджету 

виконавчого комітету Первомайської міської ради

від 21.09.2021 м.Первомайський

ПРИСУТНІ:
ОРЄХОВ А.
лозовський о
ШЕВЧЕНКО О. 
ЛИТОВЧЕНКО І. 
САДЧЕНКО А. 
КОРЄНЄВА А.

- перший заступник міського голови, голова ради;
- начальник відділу житлово-комунального господарства;
- фізична особа-підприємець;
- начальник від ділу економіки;
- начальник відділу освіти;
- начальник фінансового управління;

ЗАПРОШЕНІ:
ФЕДОТОВА О. - авторка проекту.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд та обговорення реалізації проектів Бюджету участі 2020-2021 рр.
2. Затвердження параметрів Бюджету участі на 2021 рік.

СЛУХАЛИ:
1. ОРЄХОВ Антон, перший заступник міського голови, який доповів, що 2021 року 

було заплановано реалізувати шість проектів, що стали переможцями в рамках Бюджету 
участі 2020 року, кожний на суму до 50 тис.грн.:
- «Новітнє освітлення частини першого-другого мікрорайону» (автор Богдан Магась);
- «Тренувально-вигульний майданчик для собак» (Денис Раздайбіда);
- «Сучасне освітлення саду-парку, встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях» 
(Олена Федотова);
- «Фігури для скейт парку» (Данило Абалмасов);
- «Літературна альтанка» (Олексій Шаповалов);
- «Модернізація освітнього простору та зони відпочинку на подвір’ї ліцею №6» (Олена 
Блохіна).

З шести повністю реалізовано три проекта: «Сучасне освітлення саду-парку», 
«Встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях», «Фігури для скейт парку», 
«Модернізація освітнього простору та зони відпочинку на подвір’ї ліцею №6», проект 
Олексія Шаповалова «Літературна альтанка» знаходиться у фінальній стадії реалізації. 

Виникли складнощі з двома проектами:
-  проект «Тренувально -  вигульний майданчик для собак» (Денис Раздайбіда) 

передбачає, що встановлення та облаштування тренувально-вигульного майданчика буде 
здійснюватися силами активістів. Еіа данний момент по сімейним обставинам автор не має 
змоги займатись реалізацією проекта. Тому проект знято з реалізації, а кошти повернено до 
бюджету міста.

-  виникли складнощі з проектом щодо «Сучасного освітлення саду-парку, 
встановлення вуличних ліхтарів на сонячних батареях» (автор Олена Федотова). З міського
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бюджету виділено кошти та закуплено ліхтарі. Проектом передбачено встановлення 
ліхтарів силами ініціативної групи небайдужих мешканців міста. Ініціативна група не 
включається у роботу та перекладає реалізацію свого проекту на міську раду.

2. Антон ОРЄХОВ запропонував .етапи Бюджету участі: 
старт інформаційної кампанії: з 22 вересня 2021р.;
терміни початку і завершення прийому проектів: 01 жовтня -  29 жовтня 2021р.

до 14:00 год.;
аналіз поданих проектів: 01 листопада -  16 листопада 2021 р.; 
терміни початку і завершення голосування за проекти: 17 листопада -  30 

листопада 2021 р.;
термін визначення проєктів-переможців: 01 грудня -  10 грудня 2021 р.; 
етап реалізації проектів: 01 січня -  30 вересня 2022 р.

Повідомив, що загальний обсяг Бюджету участі на 2022 рік становить 300 000,00 
грн., максимальна вартість одного проекту до 50 000,00 грн.

Запропонував членам Координаційної ради наступні параметри Бюджету участі на 
2021 рік, а саме:

- загальний обсяг видатків на 2022 рік, що планується спрямувати на реалізацію 
проектів: 300 000,00 грн;

- максимальна тривалість реалізації проекту: з 1 січня по 30 вересня 2022 р.;

- максимальний розмір одного проекту до 50 000,00 грн;
- максимальне фінансування категорії «Освітні проекти» до 50 000,00 грн;

- мінімально можливий вік автора: 14 років;
- типи проектів:

□ Безпека та громадський порядок;

□ Енергозбереження та захист довкілля;

□ Комунікації з громадськістю та інформаційні технології;

□ Соціальний захист та соціальні проекти;

□ Спорт та туризм;

□ Освітні проекти;

□ Благоустрій міського простору.
ВИРІШИЛИ:

1. Надати час автору проекту «Сучасне освітлення саду-парку, встановлення 
вуличних ліхтарів на сонячних батареях» на встановлення вже закуплених ліхтарів до 
30.09.2021.

2. Проект «Тренувально -  вигульний майданчик для собак» зняти з реалізації в 
зв’язку з відказом автора реалізовувати проект.

3. Затвердити параметри Бюджету участі на 2021 рік.
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ГОЛОСУВАЛИ:

Голова ради

«За» - 6 «Проти» - 0

Антон ОРЄХОВ

За секретаря ради Ірина ЛИТОВЧЕНКО


