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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 2020 році. 

 

м. Мала Виска                                                                                                    23 липня 2020 року 

          

    

Місце проведення – сесійна зала  Маловисківської міської ради Кіровоградської області,   

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

 

 ПРИСУТНІ:  

голова організаційного комітету 

Постолюк Леся Анатоліївна - секретар ради,  

заступник голови організаційного комітету Бакалінський Олександр  Михайлович - перший 

заступник міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів  ради,  

секретар організаційного комітету  Сойченко Тетяна Василівна – інспектор сектору соціально-

економічного   розвитку, інвестицій та проектної діяльності 

члени організаційного комітету:  Барановський Олексій Миколайович - інспектор сектору 

містобудування та архітектури міської ради; Захватихата Тетяна Валеріївна – начальник юридичного  

відділу виконавчого комітету 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, , Коваленко Інна Борисівна 

-голова ГО  «Простір ідей» 

 

Всього присутніх:  10  осіб. 

 

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 Постолюк Леся Анатоліївна, яка довела до відому присутніх 

мету проведення організаційного комітету, основні вимоги положення про конкурс проектів. 

Зазначила, що в 2020 році на конкурс було подано 16 проектних заявок від громадських організацій 

та ініціативних груп. Основні пріоритетні напрямки, зазначені у п.3 Положення про Конкурс. Подані 

проекти в цілому відповідають пріоритетним напрямкам та вимогам Конкурсу.  

         Постолюк Леся Анатоліївна, секретар міської ради,  зазначила, що відповідно до Положення 

Конкурсу необхідно провести аналіз кожної проектної заявки на відповідність до вимог Положення 

та провести голосування по кожному Проекту окремо. Зазначила, що в 2020 році змінилися умови 

подання проектних заявок,  а також умови голосування  за проекти, подані на конкурс. 

Виступила Жовтило Алла Василівна - заступник  міського голови з питань  діяльності 

виконавчих  органів з пропозицією озвучити  пріоритетні напрямки, зазначені у Положенні про 

Конкурс . 



2 
 

Виступила Сойченко Тетяна Василівна - інспектор сектору соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та проектної діяльності, яка озвучила пріоритетні напрямки, зазначені у 

Положенні про Конкурс та 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 «Затишна гавань» 

          ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект   відібрано до переліку для голосування. 

 

          Проект № 002 «Freeride»  -  міні-скейт-парк 

          ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 

 

         Проект № 003 «Комфортна громада Малої Виски» 

Заслухали: голову організаційного комітету Постолюк Лесю Анатоліївну,  щодо підвищення    

цифрової спроможності мешканців Маловисківської ОТГ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 0 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 10 

Проект   не   відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 004  «І великим і малим – відпочинок буде всім» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 005  «Дворик європейського зразка» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 
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Проект № 006  «Сортувати сміття, щоб не потонути»   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 

 

         Проект № 007   «Облаштування  нового  спортивно-ігрового  майданчика «Наш  сквер» 

         ГОЛОСУВАЛИ: 

          «За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 008  «Подаруй майданчик мрії дітям Матусівки» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 009  «Кіно-простір»   

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 

«Проти» - 0 

«Утримались» -  0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 010  «Зона  для  відпочинку  в  центрі  селища  Вишневе» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 011  «Літній оздоровчий табір для дітей» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 1 

Проект відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 012 «Облаштування  павільйону для відпочинку  дітей дошкільного віку» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 
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Проект № 013 «Парково-меморіальний сквер  пам‛яті  на місці старого кладовища  в     

центрі  міста» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 9 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Не голосувала Коваленко І.Б. – членкиня  організаційного комітету, розробник проєкту. 

Проект  відібрано до переліку для голосування. 

 

Проект № 014  «Безпечне місто» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування 

 

Проект № 015   «Придбання тіньового павільйону для дітей» 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект  відібрано до переліку для голосування 

 

         Проект № 016    «За здоровий спосіб життя» 

          ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Проект відібрано до переліку для голосування 

 

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

По другому питанню виступила Постолюк Леся Анатоліївна, голова організаційного комітету – 

секретар ради, яка запропонувала  затвердити перелік Проєктних 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 2020 році, як такі, що відповідають  вимогам Положення про конкурс в 

кількості 15   (Додаток № 1). 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення  прийнято 

 

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

мешканцями громади. 

По третьому  питанню виступила Постолюк Леся Анатоліївна, голова організаційного комітету – 

секретар ради, запропонувала:   
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Оприлюднити перелік відібраних до голосування проектних заявок на офіційному сайті 

Маловисківської міської ради, на платформі Громадський проет  присвоїти відповідні статуси 

кожному проєкту  протягом одного робочого дня. 

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

Проєктів,  розмістити  презентацію Проєктів на офіційному сайті Маловисківської міської ради та на 

інформаційному екрані громади.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 10 

«Проти» - 0 

«Утримались» - 0 

Рішення прийнято 

 

Постолюк Л.А. Вважати порядок денний засідання організаційного комітету Конкурсу міні-проектів 

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

об’єднаної територіальної громади в 2020 році  вичерпаним.  

 

 

Голова         Постолюк Л.А. 

   

Секретар       Сойченко Т.В. 
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Додаток № 1 

до Протоколу засідання  

організаційного комітету  
Конкурсу міні-проєктів  

«Майбутнє громади в наших руках» 

Маловисківської міської ради  

Маловисківської міської  

об’єднаної територіальної громади 

в 2020 році від 23.07.2020 року. 

 
ПЕРЕЛІК   

Проєктів відібраних до голосування   

на конкурс міні-проектів  

«Майбутнє громади в наших руках» у 2020  році 

 

№ 

 
Назва проєкту 

Реєстр

а 

ційний 

номер 

проєкт

у 

Бюджет проєкту 

(грн.) 

запитувана сума з 

міського бюджету 

/  

загальний бюджет 

проєкту 

Автор проєкту Мета проєкту 

П 
Пріоритетний 

      ний 

 напрямок 

 відповідно 

         до 

Положення 
1 «Затишна гавань» 001  

 

52 801,32 / 

       53 301,32 

Ініціативна група «Дружні 

сусіди» 

м. Мала Виска. 

вул.Шевченка 5 кв.12 

Керівник проекту - Силенко 

Василь Олегович  

Замінити аварійну бесідку на нову в 

подвір’ї багатоквартирних будинків в 

мікрорайоні «Вись» з метою 

уникнення травматизму та 

покращення умов для культурного 

відпочинку з дітьми та дозвілля 

громадян. Покращити естетичну 

привабливість міста. 

пп.3.3 

п.3 

2 «Freeride» 

 

002 150 000,00 Ініціативна група мешканців  

м. Мала Виска, 

 вул. Шевченка,3 кв.63 

Керівник проекту -   

Ткач Юлія Сергіївна 

Представник конкурсанта –

Осипчук Ольга Михайлівна 

Створення сучасного міні - скейт 

праку в Малій Висці під відкритим 

небом на території центрального 

міського парку де будуть розвиватися 

екстримальні види спорту. 

пп.3.2 

п.3 
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3 «І великим і малим – 

відпочинок буде всім» 

004 150 000,00 Ініціативна група 

«РОМАШКА» 

Керівник проєкту –  

Капустеря Ольга Василівна 

Створити сучасні умови для розваг та 

занять дітям різного віку на території 

міського парку. Доповнити існуючий 

дитячий ігровий майданчик шляхом 

встановлення нових, сучасних 

спортивно-ігрових споруд 

пп.3.2 

п.3 

4 «Дворик європейського 

зразка» 

005 50 000,00 / 

       82 600,00 

Ініціативна група «Мрія 

Вись» м. Мала Виска 

вул.Шевченка, 1 

Керівник проєкту – Субота 

Альона Іванівна 

Створити сучасну та поліпшену зону 

пересування всіх мешканців 

мікрорайону. Підвищити естетичний 

рівень благоустрою мікрорайону та 

міста в цілому. Заміна асфальтного 

покриття на пішохідних доріжках від 

вулиці Шевченка до будинку № 1, 

біля під'їздами та між ними, на 

сучасну тротуарну плитку 

пп.3.3 

п.3 

5 «Сортувати сміття, щоб не 

потонути»   

006 49 970,60 / 

       54 499,60 

Ініціативна група «Центр» 

місто Мала Виска, 

 вулиця Центральна б.64, 

кв.27 

Керівник проєкту - Ценцура 

Оксана Михайлівна 

Проект спрямований на 

розповсюдження інформації про 

сортування сміття, показати приклад 

правильного сортування сміття., 

Облаштування ділянки під сміттєві 

контейнери для роздільного 

сортування сміття.: цементування, 

огородження ділянки, встановлення 

сміттєвих контейнерів за адресою м. 

Мала Виска вул Центральна,64 

пп.3.3 

п.3 

6 Облаштування  нового  

спортивно-ігрового  

майданчика  

«Наш  сквер» 

 

007 48 900,00 Ініціативна група мешканців 

с. Олександрівка 

Керівник проєкту – 

Матвієнко  Руслана  

Володимирівна 

Облаштування  майданчика  

сучасними  спортивними  

елементами: 

модернізувати  вже  існуючу  зону  

відпочинку  в  центрі  села  

Олександрівка  та  додатково  

встановити  спортивний  комплекс  із  

забезпеченням  відповідного 

благоустрою  території. 

 

пп.3.2 

п.3 
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7  «Подаруй майданчик мрії 

дітям Матусівки» 

008 99 890,00 / 

     105 127,33 

Ініціативна група мешканців 

житлового масиву  

«Матусівка» 

м. Мала Виска,  

Керівник проєкту –  

Повзун Інна Олександрівна  

Створити умови для гармонійного 

розвитку та комфортного і 

безпечного відпочинку дітей. 

Облаштувати спортивно-ігровий 

майданчик з елементами спортивно-

ігрових споруд  для дітей різної  

вікової категорії  проживаючих в 

житловому масиві Матусівка та  на 

прилеглих  вулицях   

м. Мала Виска, шляхом  

встановлення спортивно-

гімнастичного комплексу, 

гойдалок,карусельок. 

пп.3.2 

п.3 

8 «Кіно-простір»   009 45 708,00 Ініціативна група мешканців 

с. Олександрівка 

Керівник проєкту – 

Матвієнко 

Руслана Володимирівна 

Облаштування  вуличного  

кінотеатру  та мультифункційного  

динамічного  простору  для  

комфортного  перебування  та 

відпочинку  мешканців  шляхом  

проведення  масових  заходів  та  

перегляду цікавих  фільмів 

 

пп.3.2 

п.3 

9 «Зона  для  відпочинку  в  

центрі  селища  Вишневе» 

010 47 300,00 / 

       51 700,00 

Ініціативна група мешканців 

с-ща Вишневе. 

Керівник проєкту –  

Хомич Олена Вікторівна 

Створення комфортної  зони 

відпочину  для  жителів селища 

Вишневе,  гостей,  всієї  родини, 

молоді  та  підлітків ишляхом 

виготовлення  та  встановлення  

альтанки зі столиком та лавочками в 

центрі селища Вишневе,  на території  

Вишневського сільського клубу;   

встановлення  лавочок біля альтанки. 

пп.3.3 

п.3 

10 «Літній оздоровчий табір 

для дітей» 

011 50 000,00 Керівник проєкту – 

Селіванов Вячеслав 

Юрійович 

Оздоровлення дітей, розвиток любові 

та почуття патріотизму до землі на 

якій живемо, формування 

особистості та навичок до 

самостійного життя. Створення 

мобільного наметового  містечка. 

пп.3.2 

п.3 
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11 «Облаштування  

павільйону для відпочинку  

дітей дошкільного віку» 

012 50 000,00 / 

       55 000,00 

ГО «Майбутнє Паліївки» 

Керівник проєкту - 

Панасенко Валентина 

Олексіївна  

Створення  безпечних умов для  

перебування дошкільнят на свіжому 

повітрі.Влаштування павільойону 

для дітей. 

пп.3.2 

п.3 

12 «Парково-меморіальний 

сквер  пам‛яті  на місці 

старого кладовища  в  

центрі  міста» 

 

013 60 240,00 / 

       66 403,00 

ГО «Простір ідей» 

Керівник проєкту – 

Коваленко Інна Борисівна 

Формування місцевої політики  щодо 

збереження пам‛яті про  минуле у 

створенні парково-меморіального 

скверу пам‛яті  на місці старого 

кладовища   в  центрі міста. 

пп.3.3 

п.3 

13 «Безпечне місто» 014 99 910,00 ГО «Маловисківська міська 

рада ветеранів АТО» 

Керівник проєкту –  

Разілевич Роман 

Анатолійович 

Впровадження комплексу програмно-

апаратних та організаційних заходів 

для посилення безпеки мешканців 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади, захисту 

об’єктів забезпечення 

життєдіяльності громади, безпеки 

дорожнього руху із встановлення 

сучасних систем, здатних 

здійснювати інтелектуальну обробку 

зображення, забезпечувати контроль 

та оповіщення проблем. 

пп.3.3 

п.3 

14 «Придбання тіньового 

павільйону для дітей» 

015 44 275,00 Ініціативна група ДНЗ 

«Чебурашка» 

Керівник проєкту – 

 Кирстя Людмила 

Миколаївна 

Організація змістовного дозвілля для 

дітей дошкільного віку під час ігор 

на майданчику. 

Встановлення павільойону для дітей. 

пп.3.2 

п.3 

15 «За здоровий спосіб життя» 

Сквер пришкільної території 

Маловисківської ЗШ №4 

016 74 706,00 / 

       81 306,00 

Ініціативна група молоді  

ЗШ № 4  

м.Мала Виска,  

вул. Європейська,17 

Керівник проєкту –  

Білан Наталя Вікторівна 

Автор прєкту –  

Волошин А.А. 

Змінити нашу громаду на краще- 

робити Малу Виску європейським 

містечком із спортивною зоною 

відпочинку із вільним доступом для 

дітей та їх батьків, молоді та людей 

середнього віку, осіб із інвалідністю, 

шляхом встановлення спортивного 

знаряддя в пришкільному сквері по 

вулиці Європейській,17 

пп.3.2 

п.3 

 

 


