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ПРОТОКОЛ 

проведення засідання організаційного комітету  

конкурсу міні-проектів «Майбутнє громади в наших руках» 

Маловисківської міської ради  

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади в 2019 році. 

 

м. Мала Виска                                                                                                    13 травня 2019 року 

          

    

Місце проведення – сесійна зала  Маловисківської міської ради Кіровоградської області,  вул. 

Спортивна, 6 м. Мала Виска,. Маловисківський район, Кіровоградська область 
 

 

 ПРИСУТНІ:  

Голова організаційного комітету 

Бакалінський Олександр  Михайлович - перший заступник міського голови з питань  діяльності  

виконавчих органів  ради, Постолюк Леся Анатоліївна - секретар ради, зступник голови 

організаційного  комітету;  Федоренко Галина Вікторівна - завідувач сектору соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної діяльності, секретар організаційного комітету; 

 члени організаційного комітету:  Барановський Олексій Миколайович - інспектор сектору 

містобудування та архітектури міської ради; Захватихата Тетяна Валеріївна – спеціаліст (юрист) 

міської ради; Жовтило Алла Василівна - заступник  міського голови з питань  діяльності виконавчих  

органів, Линник Людмила Іванівна – керуючий справами, Піньковська Олена Олександрівна  - 

начальник   відділу фінансів та бухгалтерського обліку,  Пісний Сергій Анатолійович - завідувач  

сектору містобудування та архітектури, Сойченко Тетяна Василівна – інспектор сектору соціально-

економічного   розвитку, інвестицій та проектної діяльності, Шапошнікова  Анжела Василівна, 

голова ГО  « Наше місто – спільний дім» 

Запрошені:  
Керівники  та розробники проектів, поданих на конкурс  – 12 осіб 

Всього присутніх: 23 особи. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд  проектних пропозицій  на відповідність вимогам Положення Конкурсу. 

2. Затвердження переліку Проектних пропозицій, що відібрані до голосування. 

3. Затвердження порядку проведення презентацій проектів, поданих на конкурс, перед мешканцями 

громади.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

По першому питанню: 

Голова організаційного комітету Бакалінський Олексангдр Михайлович, який довів до відому 

присутніх мету проведення організаційного комітету, основні вимоги положення про конкурс 

проектів. Зазначив, що в 2019 році на конкурс було подано 12 проектних заявок від громадських 

організацій та ініціативних груп. Основні пріоритетні напрямки, зазначені у Положенні про Конкурс 

-  3. Подані проекти в цілому відповідають пріоритетним напрямкам та вимогам Конкурсу. 

Запропонував перейти до ознайомлення з проектами та провести відкрите голосування по  кожному 

проекту окремо.  

 

 Виступила Постолюк Леся Анатоліївна, секретар міської ради, яка зазначила, що відповідно до 

Положення Конкурсу провести аналіз проектної заявки на відповідність до вимог Положення та 
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провести голосування по кожному Проекту окремо. Зазначила, що в 2019 році змінилися умови 

проведення та відбору,голосування,  а також фінансування проектів, поданих на конкурс. 

виступила секретар організаційного комітету Федоренко Галина Вікторівна - завідувач сектору 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності, яка ознайомила членів 

організаційного комітету з переліком зареєстрованих Проектів на конкурс та їх коротким змістом. 

 

Розпочато голосування членами організаційного комітету по кожному  Проекту окремо: 

 

Проект № 001 Креативний багатофункціональний майданчик для малят «Дитячий АРТ  

майданчик» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 002 «Вуличні  тренажери для сільської  молоді» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 003 «Сквер для відпочинку  в центрі села Олександрівка» 

Заслухали: голову організаційного комітету Бакалінського Олександра Михайловича, 

заступника голови організаційного комітету Постолюк Лесю Анатоліївну та  членів  

організаційного комітету  Піньковську Олену Олександрівну, щодо необхідності зміни місця 

реалізації пропонованого проекту на більш безпечніше для збереження здоров’я та 

життєдіяльності мешканців та гостей села Олександрівки.  

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 004  «SmartBusStop» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 005  «STREET WORKOUT» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

 

Проект № 006  «100 дерев у 100-річчя школи» 
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ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

         Проект № 007   Універсальна крита парковка на території дитсадка «Ромашка» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 008  «Придбання альтанки для дітей» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 1 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 009  «Сортувати сміття, щоб не потонути в ньому»   

Заслухали: членів організаційного комітету Піньковську Олену Олександрівну, Линник  

Людмилу Іванівну про неможливість фінансування даного проекту з причини відсутності 

головного розпорядника коштів (відсутність  ОСББ і т.п., що спричинятиме порушення чинного 

законодавства) 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 4 

«Проти» - 2 

«Утримались» - 5.   

Проект не відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 010  Рятуємо каштани! (проведення ін’єкцій каштанам інсектицидом Актара  

WG 25 гіркокаштанів для боротьби з мінуючою міллю) 

Заслухали: членів організаційного комітету Піньковську Олену Олександрівну, Барановського 

Олексія Миколайовича про те, що має місце відсутності сталості проекту та даний Проект не 

відповідає вимогам Положення, а саме: Проект не буде реалізований протягом поточного 

фінансового року, так, як сплинув термін проведення процедури по лікуванню каштанів, яку 

необхідно проводити ранньою весною. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 3 

«Проти» - 6 

«Утримались» - 2 

Проект не відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 011  «Дворик Кудашева» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Проект відібрано до переліку для голосування. 
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Проект № 012  «За здоровий спосіб життя» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

 2. Затвердження переліку Проектних пропозицій, що відібрані до голосування 

мешканцями  

По другому питанню виступив Бакалінський Олександр Михайлович, голова організаційного 

комітету - перший заступник міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів  ради, який 

запропонував  затвердити перелік Проектних пропозицій, що відібрані до голосування та внести їх до 

Бюлетня «Міські Вісті» 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити  перелік  Проектів – учасники Конкурсу міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 

громади в наших руках» в 20019 році, як такі, що відповідають  вимогам Положення про конкурс в 

кількості 10 (Додаток № 1). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 

 

3.     Затвердження порядку проведення презентацій проектів, поданих на конкурс, перед 

мешканцями громади. 

По третьому  питанню виступив Бакалінський Олександр Михайлович, голова організаційного 

комітету - перший заступник міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів  ради, 

запропонував:   

Оприлюднити перелік відібраних до голосування проектних заявок на офіційному сайті 

Маловисківської міської ради протягом одного робочого дня. 

З метою  ознайомлення  мешканців  громади  з  ідеєю та заходами в рамках  підготовлених   

Проектів,  провести презентацію Проектів. Час проведення презентації  назначити   на  15:00 год.  22 

травня 2019 року  в  актовій  залі  ЗШ № 3, м. Мала Виска. Визначити час для  проведення 

презентації не більше 5 – 7 хвилин для кожного Проекту. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 11 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 

 

Бакалінський О.М.: Вважати порядок денний засідання організаційного комітету Конкурсу міні-

проектів «Майбутнє громади в наших руках» Маловисківської міської ради Маловисківської міської 

об’єднаної територіальної громади в 2019 році  вичерпаним.  

 

 

Голова         Бакалінський О.М. 

   

Секретар       Федоренко Г.В. 
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Додаток № 1 

до Протоколу засідання  

організаційного комітету  
Конкурсу міні-проектів  

«Майбутнє громади в наших руках» 

Маловисківської міської ради  

Маловисківської міської  

об’єднаної територіальної громади 

в 2019 році від 13.05.2019 року. 

 
ПЕРЕЛІК   

Проектів відібраних до голосування   

на конкурс міні-проектів  

«Майбутнє громади в наших руках» у 2019 році 

№ Назва проекту 

Реєстра

ційний 

номер 

Ким подано проект Мета проекту 

1 Креативний 

багатофункціональн

ий майданчик для 

малят «Дитячий 

АРТ майданчик» 

 

 

001 

Ініціативна група 

«РОМАШКА» 

м. Мала 

Виска.вул.Спортивна,9 

Керівник проекту - 

Радзієвська Людмила 

Іванівна 

Представник конкурсанта - 

Драгун Олена Анатоліївна 

Забезпечення можливостей  відродження сімейних традицій,родинного 

виховання дітей шляхом створення на території ДНЗ «Ромашка» вільного 

громадського креативного простору для сімейного дозвілля з осередками 

для театралізованої діяльності,художньо-естетичного розвитку та 

оздоровчої роботи для дітей дошкільного віку Маловисківської ОТГ та 

членів їх родин на свіжому повітрі у теплу пору року. (м. Мала Виска)     

2 «Вуличні  

тренажери для 

сільської  молоді» 

002 Ініціативна група «Світ 

молодих ініціатив» 

м. Мала Виска, 

вул.Шевченка,56/1 

Керівник проекту – 

Онойко Влад Юрійович 

Встановлення вуличних тренажерів сприятиме залученню  мешканців 

громади  до занять спортом та популяризації здорового способу життя. 

(с.Олександрівка Маловисківської ОТГ) 
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Представник конкурсанта 

– Романенко  Вікторія 

Анатоліївна 

 

3 «Сквер для 

відпочинку  в центрі 

села 

Олександрівка» 

003 Ініціативна група 

с.Олександрівка 

Маловисківської ОТГ 

Керівник проекту – 

Мвтвієнко Руслана 

Володимирівна 

Створити умови для відпочинку та місце де дітям та батькам  буде цікаво 

проводити вільний час.Проект дозволить згуртувати населення, залучити 

односельців до спілкування. (с.Олександрівка Маловисківської ОТГ) 

4 «SmartBusStop»  004 Ініціативна група 

«Райдужний світ» 

м. Мала Виска, вул. 

Шкільна 3 

Керівник проекту - 

Самченко Аліна 

Олександрівна 

Поліпшення умов транспортного обслуговування населення, створення 

безпечних умов для школярів та громади;привернення уваги громадськості 

до безпеки руху, шляхом будівництва на території ЗШ № 3 автобусної  

зупинки для висадки учнів.  (м.Мала Виска) 

5 «STREET 

WORKOUT» 

005 Ініціативна група 

«Райдужний світ» 

м. Мала Виска, вул. 

Шкільна 3 

Керівник проекту –  

Кушнієнко Ірина 

Володимирівна 

Представник конкурсанта - 

Самченко Аліна 

Олександрівна 

Створення належних сучасних умов для заняття спортом, сприяння 

підвищення рівня фізичної культури мешканців громади, зміцнення 

здоров′я та вирішення проблеми  незайнятості підлітків і молоді та 

організація змістовного дозвілля, шляхом встановлення спортивного 

комплексу «Ворткаут» на території  

ЗШ № 3 м. Мала Виска. 

6 «100 дерев у 100-

річчя школи» 

006 Ініціативна група 

«Райдужний світ» 

м. Мала Виска, вул. 

Шкільна 3 

Керівник проекту – 

Лєскова Юлія Сергіївна 

Представник конкурсанта - 

Самченко Аліна 

Олександрівна 

Висадження пам’ятної липової алеї «100 дерев у 100-річчя школи» на 

території маєтку Кудашевих 
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7 Універсальна крита 

парковка на 

території дитсадка 

«Ромашка» 

007 Громадська організація 

молодих освітян «ДієVO» 

м. Мала Виска, вул. 

Бесарабська, 65 

Керівник проекту -  

Матковська Марина 

Володимирівна 

Підвищити рівень комфорту та безпеки користувачів послуг ДНЗ 

«Ромашка» та його працівників, створити умови для впровадження 

велотранспорту в їх повсякденне життя шляхом улаштування критої 

велопарковки на території ДНЗ «Ромашка» (м. Мала Виска) 

8 «Придбання 

альтанки для дітей» 

008 Ініціативна група ДНЗ 

«Чебурашка» 

Забезпечення комфортних та сприятливих умов відпочинку дітей, 

проведення святкових заходів,розваг,ігор, шляхом встановлення альтанки 

на території ДНЗ «Чебурашка» 

9 «Дворик Кудашева» 011 ГО  « Простір  ідей» 

м. Мала Виска, вул. 

Велігіна 23 а 

Керівник проекту -

Коваленко Інна Борисівна 

Представник конкурсанта -   

Штилик Ольга  Віталіївна 

Створити оптимальні умови для розвитку духовності, формування  

місцевого патріотизму та популяризації  історичного  минулого міста Мала 

Виска та України в цілому шляхом створення   зони відпочинку на 

території маєтку Кудашевих у  майбутньому музеї під відкритим небом. 

Сприяти культурно-історичному вихованню мешканців та гостей  міста. 

Залучити до збереження і популяризації історичного минулого нашого 

краю  творчу молодь та активних громадян. 

10 «За здоровий спосіб 

життя» 

012 Ініціативна група «За 

здоровий спосіб життя» 

м.Мала Виска, вул. 

Європейська,17 

Керівник проекту – 

Сагайдак марина, 

Представник конкурсанта 

– Умрихіна Тетяна 

  

Встановлення  спортивного  комплексу  відповідно  до  санітарних  вимог, 

створення  належних  умов  для  організації  дозвілля  учнів,  занять  

фізичною  культурою  та спортом,  для  впровадження  здорового  способу  

життя. 

м. Мала Виска територія ЗШ № 4 

 
 
 


