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УКРАЇНА 
КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
 Х сесія VІІI  скликання  

 
 

     “ 14 ” липня 2021 р.                                             №    -VІІI 
смт Краснокутськ 

 

Про затвердження 

списку проектів-переможців 

громадського бюджету 

(бюджету участі)  

Краснокутської селищної ради у 2021 році 

 

З метою підвищення рівня відкритості місцевої влади та 

вдосконалення механізмів залучення громадськості до розподілу коштів 

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади для задоволення 

потреб мешканців громади, на виконання Положення про громадський 

бюджет (бюджет участі) Краснокутської селищної ради, затвердженого 

рішенням Краснокутської селищної ради від 23.03.2021 р. № 240-VIII, 

враховуючи протокол засідання робочої групи з питань громадського 

бюджету (бюджету участі) від 01.07.2021 року № 2 та результати 

голосування на електронній платформі «E-DEM. Громадський бюджет», 

проведені з 17 по 27 червня 2021 року, керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Краснокутська селищна 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити список проектів-переможців громадського бюджету 

(бюджету участі) Краснокутської селищної ради у 2021 році 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

селищної ради з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестиційної діяльності, регуляторної політики та 

підприємництва (Микола НІКІТЕНКО). 

 

Краснокутський селищний голова                                            Ірина КАРАБУТ 

 



Додаток до рішення 

X сесії VІІІ скликання 

Краснокутської селищної ради 
від 14 липня 2021р. № ___-VIII 

Список проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) 

Краснокутської селищної ради у 2021 році 

№ Назва проекту Учасник Короткий опис проекту 
Загальний 

бюджет 

Співфінансу-

вання 

селищної 

ради, 97% 

Співфінансу-

вання 

учасника, 3% 

1 
«Наш двір за 

здорову націю!» 

Сергій 

Колпаков 

Облаштування дитячого спортивно-

ігрового майданчика для дітей 

шкільного та дошкільного віку, 

розвитку і вдосконалення фізичних 

якостей дітей, прищеплення інтересу 

до здорового способу життя 

97 300 грн. 94381 грн. 2919 грн. 

2 

«Облаштування 

траси для 

мотокроссу» 

Дмитро 

Кабашний 

На території Краснокутської 

громади створюється професійна 

гоночна траса (трек) для проведення 

спортивних змагань з мотокросу. За 

рахунок громадського бюджету 

планується проведення робіт по 

облаштуванню відповідної території 

у смт Краснокутськ. 

99 800 грн. 96806 грн. 2994 грн. 

3 

«Облаштування 

дитячого 

майданчика у 

 с. Мирне» 

Андрій 

Горденко 

Участь у громадському бюджеті 

допоможе мешканцям нашого села 

створити комфортні умови для 

дозвілля та розвитку місцевих 

дітлахів. Ми плануємо облаштувати 

новий дитячий майданчик, 

встановивши там сучасні та безпечні 

ігрові елементи. 

87 700 грн. 85069 грн. 2631 грн. 



Додаток до рішення 

X сесії VІІІ скликання 

Краснокутської селищної ради 
від 14 липня 2021р. № ___-VIII 

 

 

 

                  Секретар ради                                                                                                              Валентина ОВЧАРЕНКО 

4 

«Створення 

Краснокутського 

скейт-парку» 

Дмитро 

Кабашний 

У рамках проекту пропонується 

розпочати облаштування на 

території дитячого парку в смт 

Краснокутськ спеціального 

майданчика для занять активним 

спортом, а саме для катання на 

скейтах, самокатах, велосипедах 

тощо, шляхом придбання 

спеціального обладнання для скейт-

парку. 

100 000 грн. 97000 грн. 3000 грн. 

5 

«Сучасний 

майданчик для 

дитячих розваг» 

Мясніченко 

Любов 

Проектом передбачається створення 

комфортних умов для дозвілля дітей 

різного віку шляхом облаштування 

дитячого майданчика яскравими 

ігровими елементами. Майданчик  

розміщуватиметься у дворі 

багатоквартирного будинку по вул. 

Першотравнева, № 54 і буде 

доступний для мешканців прилеглих 

вулиць. 

53 900 грн. 52283 грн. 1617 грн. 


