
ПРОТОКОЛ
проведення засідання організаційного комітету 

конкурсу міні-проектів «Майбутнє громади в наших руках»
Маловисківської міської ради

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади в 2021 році, 

м. Мала Виска 26 квітня 2021 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 Федоренко Галина Вікторівна -  начальник відділу соціально- 
економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності
члени організаційного комітету: Барановський Олексій Миколайович - інспектор сектору
містобудування та архітектури міської ради, Білоног Володимир Генадійович -  начальник відділу 
містобудування,архітектури,будівництва та житлово-комунального господарства, Васильєв Сергій 
Анатолійович -  заступник голови ГО «Маловисківська міська рада ветеранів АТО», Жовтило Алла 
Василівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, Линник Людмила 
Іванівна -  керуючий справами. Пісний Сергій Анатолійович - спеціаліст II категорії відділу 
містобудування,архітектури,будівництва та житлово-комунального господарства, Сойченко Тетяна 
Василівна -  спеціаліст II категорії відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектної 
діяльності, Цибульський Ігор Анатолійович -  начальник відділу земельних відносин.

Всього присутніх: 11 осіб.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд проектних заявок на відповідність вимогам Положення Конкурсу затвердженого 

рішенням сесії міської ради від 28 січня 2021 року № 182.
2. Затвердження переліку Проектних пропозицій, що відібрані до голосування.
3. Затвердження порядку проведення презентацій проектів, поданих на конкурс, перед 

мешканцями громади.
4. Визначення порядку проведення голосування та перелік офіційних пунктів голосування, 

форму бюлетеня та процедуру підрахунку голосів.

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 2021 році на конкурс було подано ІЗ проектних заявок від громадських організацій 
та ініціативних груп. Основні пріоритетні напрямки, зазначені у п.З Положення про Конкурс. Подані 
проекти в цілому відповідають пріоритетним напрямкам та вимогам Конкурсу.
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Постолкж 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.

Виступила Жовтило Алла Василівна - заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів з пропозицією озвучити пріоритетні напрямки, зазначені у Положенні про 
Конкурс.

Виступила Федоренко Галина Вікторівна - начальник відділу 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 № 004 «Веселий дворик у селі Лозуватка»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
Проект відібрано до переліку для голосування.

Проект № 005 « І великим і малим -  відпочинок буде всім»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
Проект відібрано до переліку для голосування.

Проект № 006 «STREET WORKOUT»

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
Проект відібрано до переліку для голосування.

Проект № 007 «Давай танцюй»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 1 
«Проти» - 5 
«Утримались» - 5
Проект не відібрано до переліку для голосування.

Проект № 008 «Безпека понад усе»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - З 
«Проти» - 2 
«Утримались» - 6
Проект не відібрано до переліку для голосування.
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Проект № 009 «Парково-меморіальний сквер пам’яті 
на місці старого кладовища в центрі міста» 

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 7 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 4
Проект відібрано до переліку для голосування.

Проект № 010 «Хутір козака Никодима»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 0
Проект відібрано до переліку для голосування.

Проект № 011 «Казковий дім, а влітку дітворі буде затишно 
в нім(павільйон)»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 4 
«Проти» - 1 
«Утримались» - 6
Проект не відібрано до переліку для голосування.

Проект № 012 «Місце книжкової релаксації»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - З 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 8
Проект не відібрано до переліку для голосування.

Проект №013 «Сад майбутнього»
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» -10 
«Проти» - 0 
«Утримались»- 1
Проект відібрано до переліку для голосування.

Проект № 014 « Пляжна зона для відпочинку в селі Мануйлівка » 
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 1 
«Проти» - З 
«Утримались» - 7
Проект не відібрано до переліку для голосування.

Проект № 015 «Майданчик дружби »
ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 10 
«Проти» - 0 
«Утримались» - 1
Проект відібрано до переліку для голосування.
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Проект № 016 «Спортивний майданчик для всіх: від великих до малих!»

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 виступила Постолюк Леся Анатоліївна, голова організаційного комітету -  

секретар ради, яка запропонувала затвердити перелік Проектних пропозицій, що відібрані до 
голосування.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити перелік Проектів -  учасники Конкурсу міні-проектів місцевого розвитку «Майбутнє 
громади в наших руках» в 2021 році, як такі, що відповідають вимогам Положення про конкурс в 
кількості 8 проектів. (Додаток № 1).

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11
«Проти» - 0
«Утримались»- 0
Рішення прийнято одноголосно.

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:
Оприлюднити перелік відібраних до голосування проектних заявок на офіційному сайті 
Маловисківської міської ради, на платформі Громадський проет присвоїти відповідні статуси 
кожному проекту протягом одного робочого дня.
З метою ознайомлення мешканців громади з ідеєю та заходами в рамках підготовлених 
Проектів, розмістити презентацію Проектів на офіційному сайті Маловисківської міської ради та на 
інформаційному екрані громади.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11
«Проти» - 0
«Утримались»- 0
Рішення прийнято одноголосно.

4. Визначення порядку проведення голосування та перелік офіційних пунктів голосування, 
форму бюлетеня та процедуру підрахунку голосів.
По четвертому питанню виступила Постолюк Леся Анатоліївна, голова організаційного комітету -  
секретар ради, запропонувала: в зв'язку з ускладненням стану епідемічної ситуації в
області,пов’язаної з поширенням гострої распіраторної хвороби СОУЮ-19 та відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2020 року № 1236 «Про втсановлення карантину 
та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 
території України гострої распіраторної хвороби СОУЮ-19, спричиненої коронавірусом
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5АЯ8-СоУ-2» ( в редакції постанови Кабіненту Міністрів України 22 березня 2021 року № 230), за 
результатами щоденної оцінки відповідних ознак епідемічної небезпеки на території громади 
пропонується провести голосування виключно в електронному форматі на он-лайн Платформі 
«Громадський проект» на офіційному сайті міської ради.
Підрахунк голосів та рейтинг проектів буде визначено електронною системою на он-лайн Платформі 
«Громадський проект» на офіційному сайті міської ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - 11
«Проти» - 0
«Утримались»- 0
Рішення прийнято одноголосно.
Визначити пункти голосування та порядок голосування

Постолюк Л.А. Вважати порядок денний засідання організаційного комітету Конкурсу міні-проектів 
«Майбутнє громади в наших руках» Маловисківської міської ради Маловисківської міської

Постолюк Л.А.

Федоренко Г..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 2021 році від 26.04.2021 року.

ПЕРЕЛІК
Проектів відібраних до голосування 

на конкурс міпі-проектів 
«Майбутнє громади в наших руках» у 2021 році

№ Назва проекту

Реестра
ційний
номер

проекту

Бюджет 
проекту (гри.)

запитувана сума 
з міського 
бюджету / 
загальний 

бюджет проекту

Автор проекту Мета проекзу

1 «Веселий дворик у селі 
Лозуватка»

004 74635,00 / 
86726.18

Ініціативна трупа 
с.Лозуватка,
керівник проекту Ківенко 
Наталія Вікторівна

Покращити умови перебування дітей на 
вулиці; зробити прогулянки більш цікавими 
та корисними; впорядкування та 
благоустрій території села шляхом 
встановлення дитячого ігрового майданчика

2 « І великим і малим -  
відпочинок буде всім»

005 300000.00 /
300000.00

Ініціативна група 
Ромашечка м. Мала Виска, 
керівник проекту Капустеря 
Ольга Василівна

Оновити існуючий ігровий майданчик в 
міському парку, шляхом встановлення 
сучасного спортивно-ігрового обладнання.

О «STREET WORKOUT» 006 74631,00/
74631,00

Ініціативна група 
«Райдужний світ» 
м.Мала Виска, 
керівник Кушнієнко Ірина 

Володимирівна

Створення належних сучасних умов для 
заняття спортом, шляхом встановлення 
спортивного обладнання на пришкільній 
території КЗ «Маловисківський ліцей імені 
Г.М.Перебийноса»
(ЗШ  №  3)
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4 «Парково-меморіальний 
сквер пам’яті на місці 
старого кладовища в 
центрі міста»

009 70890.00 /
80303.00

ГО «Простір ідей» 
м. Мала Виска, 
керівник проекту Кудря 
Ірина Василівна

На основі старого кладовища в центрі 
міста створити сучасний парково- 
меморіальний сквер пам’яті для 
мешканців та гостей міста, забезпечити, 
збереження та відродження природної 
трав'янистої рослинності рідного краю, 
створення здорового екологічного 
середовища.

5 «Хутір козака 
Ннкодима»

010 299892.00 /
301292.00

ГО « Простір ідей» 
м. Мала Виска, 
керівник проекту Коваленко 

Інна Борисівна

Створити оптимальні умови для розвитку 
духовності, формування місцевого 
патріотизму та популяризації історичного 
минулого міста Мала Виска та України в 
цілому шляхом створення етносадиби біля 
маєтку Кудашевих з перспективою 
створення музею під відкритим небом.

6 «Сад майбутнього» 013 75000.00 /
75000.00

Ініціативна група 
с.Олександрівка, 
керівник проекту 
Матвієнко Руслана 
Володимирівна

Мета проекту - реконструювати старий 
сад для мешканців та гостей, зокрема, 
дітей, молоді, людей літнього віку. 
Відновлення та збереження зеленої 
території загального користування для 
організації дозвілля та культурного 
відпочинку мешканців села 
Олександрівка.

7 «Майданчик дружби » 015 62472.00 / 
65959.25

Ініціативна група мешканців 
житлового масиву вул. 
Калинова м. Мала Виска 
керівник проекту Горобець 
Віталій Романович

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 від 
найменших діток до діток старшого віку на 
вулиці Калинова м.Мала Виска

8 «Спортивний майданчик 
для всіх: від великих до 
малих!»

016 75000.00 /
77000.00

Ініціативна група «Майбутнє 
Миролюбівки» 
с.Миролюбівка, керівник 
проекту Пильненька Наталія 
Миколаївна

Створити чудове місце для захоплюючого 
дозвілля дітей, зони комфорту та здоров’я, 
де можна активізувати свою рухову 
діяльність, граючись, зняти статичну 
напругу і просто весело провести свій час.
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