
                                                                                                                            

 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

12.08.2016 року                                                                                                    № 174 

 

Про проект «Нове життя – старенькому парку  

(благоустрій паркової зони по вул. Парковій  

у місті Гребінка Полтавської області)» 
 

 Заслухавши інформацію заступника міського голови Зінченка В.М. про 

проект на обласний конкурс проектів розвитку територіальних громад 

Полтавської області на тему» Нове життя – старенькому парку (благоустрій 

паркової зони по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської області)» , 

керуючись статтями 27, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Гребінківської міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Інформацію заступника міського голови Зінченка В.М. взяти до відома. 

2. Схвалити проект «Нове життя – старенькому парку (благоустрій 

паркової зони по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської області)» та 

в разі здобуття перемоги в обласному конкурсі проектів розвитку 

територіальних громад Полтавської області передбачити у бюджеті міста 

на 2017 рік кошти у сумі 225,1668 тисяч гривень для співфінансування 

даного проекту. 

  

 

                 Заступник міського голови                                       В. Зінченко 
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Раді обласного конкурсу  

проектів розвитку  

територіальних громад          

Полтавської області 

 

 

З А Я В А  

  

         Просимо прийняти Проект „Нове життя – старенькому парку (благоустрій 

паркової зони по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської області)” до участі у 

обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад Полтавської 

області. 

 

Додатки: 1. Проект обсягом  ___ сторінок. 

                   2. Електронний варіант проекту . 
 

 

Керівник органу місцевого 

самоврядування, що подає проект 

Керівник проекту 

Гребінківська міська рада в особі  

Колісніченка Віталія Івановича, 

Гребінківського міського голови 

Адреса: 37400, м. Гребінка, вулиця 

Ярослава Мудрого, буд. 35, 

Контактний тел./факс: (05359) 91-2-51, 

тел./факс (05359) 91-2-67  

E-mail:  

grebinka-rada@yandex.ua 

 

(підпис) 

“_____” серпня 2016 р. 

 

М.П.   

Гребінківська міська рада в особі  

Колісніченко Віталій Іванович, 

Гребінківського міського голови 

Адреса: 37400, м. Гребінка, вулиця 

Ярослава Мудрого, буд. 35, 

Контактний тел./факс: (05359) 91-2-51, 

тел./факс (05359) 91-2-67  

E-mail:  

grebinka-rada@yandex.ua 

 

(підпис) 

“_____” серпня  2016 р. 
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2. ЗМІСТ ПРОЕКТУ 

 

1. Заява ст.1 

2.  Зміст проекту  ст.2 

3. Проект ст.3-9 

3.1 Анотація проекту ст.3-4 

3.2 Докладний опис проекту ст.4-9 

3.2.1 Опис та соціально-економічний аналіз проблеми,  на   вирішення  якої 

спрямовано проект  

ст.4-5 

3.2.2 Мета та завдання проекту ст.5-6 

3.2.3 Технологія  досягнення цілей ст.6-7 

3.2.4 План-графік  реалізації заходів проекту  ст.8-9 

3.2.5 Очікувані   результати проекту  ст.9 

4. Бюджет проекту  ст.10-11 

5. Додатки ст.10-27 

5.1 Додаток 1. 

Форма 1. «Загальний  бюджет проекту»  

Форма 2. «Розклад  бюджету за статтями видатків»   

 

ст.10 

ст.11 

 

5.2 Додаток 2. Очікувані джерела  фінансування  ст.11 

 

5.3 Додаток 3. Інформація про учасника конкурсу. ст.12 

 

 

5.4. Додаток 4. Інформація про партнерські організації ст. 13-14 

5.5 Додаток 5. Протокол про наміри спільної реалізації проекту ст.15 

5.6  Додаток 6. Рішення сесії Гребінківської міської ради про спів 

фінансування проекту 

ст.16 

5.7 Додаток 7. Протокол громадських слухань з даної проблеми ст. 17 

5.8. Додаток 8. Документи, що додатково обґрунтовують видатки проекту ст. 18-28 
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3. ПРОЕКТ 
 

3.1.Анотація проекту. 

 Назва проекту  «Нове життя – старенькому парку (благоустрій паркової 

зони по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської області)». 

Актуальність проекту 

Виклики сучасного життя вимагають нових підходів та методів управління 

територією, запровадження сучасної моделі комунікації з мешканцями 

територіальної громади. Результатом такої праці має стати покращення життєвого 

рівня громадян, забезпечення їм достатніх умов для власної самореалізації. 

Однією з важливих передумов розвитку особистості є забезпечення права жителів 

міста на активне проведення відпочинку та ведення здорового способу життя. В 

м. Гребінка розташований сучасний спортивний комплекс, але відсутні місця для 

відпочинку молоді, сімей, літніх людей. 

           У 50 - 80 роках минулого століття по вул. Парковій (тоді 

Червоноармійській) був закладений та впорядкований парк відпочинку, який 

відігравав важливу роль у житті громади, де проводились різноманітні спортивні 

та культурно – мистецькі заходи. Він був символом єднання громади та її 

візитівкою. 

           Загальний стан парку в даний час бажає бути кращим. Тротуарні доріжки 

поросли травою, благоустрій території парку у незадовільному стані. Назріла 

реальна потреба в осучасненні парку, наданні йому нової ролі в житті 

територіальної громади. 

  Тому за ініціативи Гребінківської міської ради та за підтримки 

Гребінківської районної ради виникла ідея щодо створення сучасних паркових 

можливостей для різних верств населення, проведення логічного зонування 

території, щоб створити місця для відпочинку, занять спортом та проведення 

масових заходів. Такий підхід до вирішення питання наближатиме місто до 

європейських стандартів життя. Ідея отримала схвалення серед громадськості та 

місцевого бізнесу. Партнерство влади, громади,  підприємств різних форм 

власності та громадських організацій у  вирішенні нагальних проблем місцевого 

розвитку забезпечить позитивний солідарний ефект. 

           Соціальним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є надання 

послуг жителям міста Гребінка у сфері відпочинку, пізнання навколишнього 

світу, популяризація здорового способу життя. Також важливим є підняття іміджу 

міста як цивілізованого екологічного містечка. А економічним аспектом 

вирішення проблеми у проектний спосіб є ефективне витрачання бюджетних 

коштів, що спрямовуються на благоустрій міського парку. 

            Проектом передбачається проведення наступних заходів: проведення 

благоустрою території парку, перетворення його у центральне місце культури і 

відпочинку мешканців міста, влаштування місць для відпочинку, занять спортом, 

дитячих майданчиків, освітлення. 

            Результати реалізації проекту сприятимуть активному проведенню вільного 

часу сімей, молоді та літніх людей.  
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            Цей проект стане початком розвитку міського парку та написанню 

відповідних проектів щодо участі в програмах розвитку парків та охорони 

довкілля. 

            Цільовими групами проекту є жителі та гості міста, громадяни, що 

сповідують здоровий спосіб життя, спортивна молодь, сім’ї. 

Для впровадження проекту необхідно 450,1668 тис. грн., в тому числі:                     

150,0 тис. грн. – кошти Полтавської обласної ради, 225,1668 тис. грн. – кошти 

Гребінківської  міської ради, 50,0 тис. грн. – кошти Гребінківської районної ради, 

25,0 тис. грн. – кошти селянського фермерського господарства «Україна». 

           Організації-партнери, співвиконавці проекту: Гребінківська районна рада,  

селянське фермерське господарство «Україна», громадська організація «Клуб 

настільного тенісу «Успішна молодь». 

3.2. Докладний опис проекту. 

3.2.1. Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв’язання якої 

спрямовано проект.              

 Місто Гребі́нка — районний центр, розташоване на північному заході 

Полтавської області, в центральній частині України. Гребінка –залізничний вузол, 

розташований на перехресті двох важливих залізничних магістралей — Харків-

Київ, Москва-Одеса. Відстань від обласного центру 190 кілометри, від Києва — 

156 км (автошлях E40, зя ким збігається МОЗ). До аеропорту Бориспіль – 110 км. 

За 12 км від Гребінки проходить міжнародна автомагістраль Київ-Харків. 

Територія міста - 965,7 га.  

Місто Гребінка започатковане  в 1895 році. Місто носить ім’я видатного 

земляка - українського байкаря, белетриста, видавця, громадського діяча Євгена 

Гребінки, автора всесвітньо відомого романсу “Очичерные” 

Населення міста – 10,8 тис. чол. Чисельність постійного населення - 6569 чол. 

Кількість дітей – 1900 чол. 

        Нині Гребінка — значний залізничний вузол, на якому розташовані великі 

залізничні підприємства: локомотивне депо, пасажирське вагонне депо, 11-та 

дистанція сигналізації та зв'язку, 18-та дистанція колії, Будівельне монтажно-

експлуатаційне управління, відбудовчий поїзд  та інші. Фінансовий сектор 

налічує 6 банків та 2 страхові компанії, що створює чудові передумови для 

розвитку підприємництва. В місті понад 730 суб’єктів господарювання малого та 

середнього бізнесу, в т.ч. 88 малих підприємств.  

Населення міської ради на даний час складає – 10,8 тис. громадян. Місто 

має достатню кількість зелених насаджень 

Детальне визначення проблематики. 
       Актуальність проблеми, яку частково призваний розв’язати запропонований 

проект, важко переоцінити. Бурхливий розвиток технологій, глобалізація 

інформаційного простору, напружений пошук нових орієнтирів та прогресивних 

шляхів розвитку збільшує кількість негативних чинників, які впливають на 

погіршення здоров’я громадян. В сучасних умовах склалася критична ситуація із 

станом здоров’я підростаючого покоління. За офіційними статистичними даними 

майже 90 % дітей та молоді мають відхилення у здоров’ї, понад 50 % - 

незадовільну фізичну підготовку, близько 60 % мають низький рівень фізичного 

розвитку. Майже увесь вільний час молоді люди проводять перед екранами та 
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моніторами. Стрімко розвиваються наркоманія та алкоголізм. У громаді відсутня 

культура сімейного відпочинку, виховання та дотримання здорового способу 

життя. Даний проект частково вирішує ці проблеми та створює умови для 

задоволення потреб мешканців територіальної громади на різноманітний 

відпочинок на свіжому повітрі увесь рік. 

Виховання культури сімейного відпочинку, прагнення до здорового способу 

життя регулюватимуть виробничу і творчу діяльність людини, особливі форми 

спілкування між людьми, формуючи при цьому певні трудові, естетичні, етичні, 

правові та інші навички.  

Цільовими групами, на які спрямовані результати даного проекту є: 

-  мешканці міста – літні люди, діти, сім’ї , молодь, освітні заклади; 

- органи місцевого самоврядування – міська та районна ради, які 

турбуються про виконання програм соціально-економічного розвитку 

територій; 

- засоби масової інформації. 

  Підстави для визначення цільових груп: 

члени першої групи є безпосередніми суб’єктами, які користуються створеними 

умовами; 

            друга група створює умови для здорового способу життя та сімейного 

відпочинку.  

           третя група висвітлює хід реалізації проекту, рекламують його 

 3.2.2. Мета та завдання проекту.  

Мета проекту - реанімувати територію забутого парку для ефективного її 

використання Громадою міста у співіснуванні з представниками влади, бізнесу, 

фахівців, створити механізм забезпечення умов для активного відпочинку, 

вирішення проблеми виховання здорового способу життя та реалізувати заходи з 

їх розв`язання в напрямку сталого розвитку на високому професійному рівні та 

включаючи всі необхідні аспекти: 

-          містобудівний 

-          екологічний 

-          історико-культурний 

-          нормативно-правовий 

-          економічний 

Завдання проекту: 

-          екологічний розвиток території 

-          санітарна чистка території парку  

-          впорядкування системи благоустрою та озеленення території  

-        створення ефективної взаємодії влади, бізнесу, фахівців та Громади при 

впровадженні діяльності на території 

-          влаштування центральної алеї та доріжок 

-          влаштування дитячих ігрових майданчиків та спортивного знаряддя 

-          освітлення паркової території 

-          перетворення парку у центральне місце сімейного відпочинку  
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Характеристика альтернатив розв’язання проблеми і досягнення мети 

проекту  

  

Альтернативні шляхи 

розв”язання проблеми 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1. Проведення 

благоустрою території 

парку силами 

мешканців 

територіальної громади. 

Виконання методом 

толоки, без 

виготовлення проектно-

кошторисної 

документації та 

суттєвих фінансових 

витрат.- 

В результаті отримаємо 

паркову територію, не 

благоустроєну та не 

придатну  для повноцінного 

відпочинку, ведення 

здорового способу життя. 

2. Залишити все як є. Відсутність потреби в 

проведенні благоустрою 

та робіт. 

Мешканці територіальної 

громади не отримають 

можливості проведення 

сімейного відпочинку у 

межах міста 
 

                                                   3.2.3. Технологія досягнення цілей. 

    Реалізація цілей проекту здійснюється з використанням фінансових, 

адміністративних, економічних та правових методів. 

Фінансові методи: 

- процес обґрунтування шляхів досягнення цілей проекту та планування 

витрат на його реалізацію; 

- узагальнення наявних ресурсів та забезпечення збалансування планових 

показників з реальними витратами. 

Адміністративні методи: 

-   налагодження тісної співпраці у вирішенні місцевих проблем 

керівництва та депутатського корпусу міської та районної рад, громади міста, 

громадських організацій; 

- забезпечення контролю за виконанням заходів проекту 

Економічні методи: 

-  врахування та поєднання інтересів влади, громади та бізнесу; 

- якісне виконання заходів проекту та їх ефективність; 

- визначення конкретних цілей кожного заходу проекту, планування їх реалізації; 

- аналіз виконання планових заходів проекту, ступеня та причин можливого 

відхилення у його виконанні; 

-  своєчасний розрахунок з боку замовника за виконані роботи. 

Правові методи: 

- оформлення усіх рішень стосовно реалізації пректу відповідними 

нормативними актами міської  ради, районної ради, виготовлення проектно-

кошторисної документації, її експертиза; 

- правовий супровід заходів проекту. 

Опис заходів проекту: 

1. Підготовка рішення  міської та районної  рад про відокремлення окремим 

рядком коштів місцевого бюджету для участі в проекті. 
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2. Проведення роз’яснювальної роботи серед мешканців міста про намір 

утворити на території парку місце відпочинку, збір та акумуляція коштів 

громади, громадських організацій. 

3. Реалізація заходів проекту: 

3.1. Подача декларації про початок виконання будівельних робіт в 

департамент ДАБІ в Полтавській області. 

3.2. Санітарна очистка території парку. 

3.2.1. Вибірка хворих та пошкоджених дерев. 

3.2.2. Обрізка сухих гілок. 

3.2.3. Видалення самоцвіту. 

3.2.4. Улаштування квітників та газонів. 

3.2.5. Вивезення сміття на сміттєве поле. 

3.3. Улаштування пішохідних та тротуарних доріжок. 

3.4. Улаштування бортових каменів. 

4. Підведення підсумків реалізації проекту. 

Правове супроводження заходів проекту здійснює керівник громадської  

організації – партнер проекту, який є професійним адвокатом. 

 Виконання заходів проекту увесь час буде знаходитись під громадським 

контролем, який полягає у: 

- постійному інформуванні громади про проведені заходи та витрачання 

коштів; 

- консультації з мешканцями прилеглих територій про час та термін 

проведення робіт; 

- проведення постійного діалогу з громадою, який має на меті обмін думками 

про якість та вартість робіт; 

- партнерство з громадою, яке полягає у відкритості дій міської ради, як 

замовника робіт по виконанню проекту. 

Розподіл функцій учасників проекту. 
Учасник проекту – Гребінківська міська рада, представляє інтереси 

територіальної громади  у здійсненні проекту та досягненні його результатів, 

укладає договір з виконавцем проектних робіт (підрядником), несе 

відповідальність за цим договором, керує процесом взаємодії між усіма 

учасниками проекту, забезпечує фінансування проекту за рахунок своїх коштів та 

коштів партнерів проекту. 

Партнери проекту : 

- Гребінківська районна рада – перераховує кошти  учаснику проекту, 

проводить контроль за виконанням заходів проекту, бере участь в інформуванні 

населення ; 

- Селянське фермерське господарство «Україна» - перераховує кошти 

учаснику проекту; 

- Громадська організація «Клуб настільного тенісу «Успішна молодь» - 

організовує толоку, проводить правовий супровід заходів проекту; 

- ЗМІ інформують про стан реалізації заходів проекту, рекламують його    
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                                  3.2.4. План-графік реалізації заходів проекту. 

Проект триває півроку. Роботи, що передбачені проектом, можуть 

виконуватись паралельно у часі. 

 

Тривалість 

заходу 

(по етапах) 

 

 

Захід 

Джерела фінансування 

(тис. грн.) 

Обласн

ий 

бюджет 

Бюджет 

учасника 

конкурсу 

Організац

ії – 

партнери 

І етап     

Місяць 1 Підготовка рішення  міської та 

районної рад про 

відокремлення окремим рядком 

коштів міського та районного 

бюджетів для участі в проекті. 

- - - 

Місяць 2 Проведення роз’яснювальної 

роботи щодо впровадження 

проекту, збір та акумуляція 

коштів  

 

- - - 

Місяць 3 Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

щодо благоустрою паркової 

зони по вул. Парковій у місті 

Гребінка Полтавської області 

та її експертиза 

- 30,0 - 

ІІ етап      

Місяць 4 - загальне впорядкування та 

очистка паркової території, в 

т.ч. вибірка хворих та сухих 

дерев (67 дерев), формувальне 

обрізання сухих гілок (56 

дерев), видалення самоцвіту, 

корчування пнів (18 шт.) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

41,309 

 

 

 

 

  

- влаштування квітників та 

газонів (1166 кв. м);   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,046  
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Місяць 5 - улаштування пішохідних та 

тротуарних доріжок (600 кв. м); 

134,298 

 
  

 - улаштування бортових 

каменів (1200 пог. м); 

 

- ПДВ та інші витрати 

15,702 

 

 

- 

 

 

119,545 

23,2668 

 

75,0 

Місяць 6 Підведення підсумків проекту - - - 

Всього  150,0 225,1668 75,0 
 

                                   3.2.5. Очікувані результати та сталість проекту. 

Короткострокові наслідки реалізації проекту 

- Відновлення та активізація роботи парку; 

- Суттєве розширення можливостей для проведення культурно-оздоровчих та 

спортивних заходів, а також колективного та родинного відпочинку 

                     Довгострокові наслідки реалізації проекту: 

-  Благоустрій території паркової зони, створення необхідного рівня 

відпочинку для мешканців міста; 

- Залучення мешканців міста різних вікових категорій до активного 

відпочинку на природі; 

- Підвищення якості життя громади через надання більш якісних послуг у 

галузі відпочинку. 

               Перспективні наслідки реалізації проекту 

Відновлення та благоустрій парку сприятиме розвитку інфраструктури 

культурно-оздоровчої галузі міста, суттєве покращення умов для здорового 

відпочинку мешканців міста та його гостей у зеленій зоні. 

Сталість результатів проекту: 

Фінансова: після завершення проекту парк буде утримуватись Гребінківським 

комбінатом комунальних підприємств. Реалізація проекту створить умови для 

залучення позабюджетних коштів для проведення культурно-оздоровчих заходів. 

Інституційна: успішна реалізація проекту створить умови для функціонування 

комунальної установи, проект суттєво вплине на зміцнення матеріальної 

інфраструктури міського парку, що стовідсотково перебуває у  власності 

територіальної громади міста. До підтримки подальшої діяльності даного об’єкту 

будуть причетні як органи місцевого самоврядування, так і представники 

місцевого бізнесу. 

Соціальна: формування довгострокових партнерських суспільних відносин, 

об’єднання громади, співпраця підприємств, установ та організацій. 
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5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 

            

Додаток 1 

 

ФОРМА 1 

 

ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ 
 

Найменування  заходів,  що 

здійснюються   за проектом; 

перелік  та найменування  

видатків 

Загальна 

вартість, 

(тис.грн.) 

Джерела фінансування 

Обласни

й бюджет 

Учасник 

конкурсу – 

Гребінківс

ька міська 

рада 

Організа

ції –

партнери 

1. Виготовлення проектно-

кошторисної документації 

щодо благоустрою паркової 

зони по вул. Парковій у місті 

Гребінка Полтавської 

області та її експертиза 

       30,0           30,0  

2. Благоустрій паркової 

території. 

420,1668    

2.1. Загальне впорядкування 

та очистка паркової території, 

в т.ч. вибірка хворих та сухих 

дерев (67 дерев), формувальне 

обрізання сухих гілок (56 

дерев), видалення самоцвіту, 

корчування пнів (18 шт.) ; 

41,309 - 41,309 - 

 2.2. Влаштування квітників та 

газонів (1166 кв. м);   

11,046 - 11,046 - 

2.3. Улаштування пішохідних 

та тротуарних доріжок (600 

кв. м) 

134,298 134,298 - - 

2.4. Улаштування бортових 

каменів (1200 пог. м) 

135,247 15,702 119,545 - 

2.5. інші витрати 98,2668 - 

 

23,2668 75,0 

РАЗОМ  450,1668 150,0 225,1668 75,0 
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                                                                        Форма 2 

РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ  ВИДАТКІВ 

 

 

Статті  видатків 

 

 

Загальна  

сума 

(тис. 

грн.)  

Джерела фінансування 

Обл.

бюд

жет 

Гребінкі

вська 

міська 

рада 

Орган

і 

орган- 

партн

ери 

тис. 

грн. 

тис. 

грн. 

тис 

 грн 

1 2 3 5 11 

1. Видатки споживання: 
52,355  52,355  

1.1.Загальне впорядкування та очистка 

паркової території, в т.ч. вибірка хворих та 

сухих дерев (67 дерев), формувальне 

обрізання сухих гілок (56 дерев), видалення 

самоцвіту, корчування пнів (18 шт.) (код 

2240) 

1.2.Улаштування квітників та газонів (код 

2240) 

41,309 

 

 

11,046 

 52,355 - 

2. Видатки розвитку (улаштування 

 доріжок та бортових каменів, інші витрати) 

(код 3132) 

397,8118 150,0 172,8118 75,0 

Разом 
450,1668 150,0 225,1668 75,0 

                                                                             Додаток 2 

ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Джерела фінансування Сума (грн.) Частка в % від всієї 

суми 

Фінансування з  обласного бюджету 

 

 

150,0 

 

 

33,3 % 

Фінансування з боку учасника 

Конкурсу 

 

225,1668 50,1 % 

Фінансування з боку  організацій-

партнерів: районний бюджет 

-фермерське господарство «Україна» 

-громадська організація «Клуб 

настільного тенісу «Успішна молодь» 

 

50,0 

25,0 

 

- 

 

11,1 % 

5,6 % 

                    

                   - 

СУКУПНЕ ФІНАНСУВАННЯ 450,1668 100% 
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Додаток 3 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКА КОНКУРСУ 

Повна назва учасника конкурсу Гребінківська міська рада 

Місце розташування 37400, м. Гребінка, вул. Ярослава 

Мудрого, 35 

Юридичний статус Юридична особа – орган місцевого 

самоврядування 

Офіційна адреса 37400, м. Гребінка, Полтавська 

область, вул. Ярослава Мудрого, 35 

Контактна особа Зінченко Володимир Миколайович 

Телефон  05359 91270, 0957924461 

Факс  05359 91267 

Адреса електронної пошти grebinka16-rada@ukr.net 

Кількість штатних співробітників 16 

Завдання, які покладаються на учасника 

конкурсу в реалізації проекту 

Організувати заходи, необхідні для 

реалізації проекту (здійснення 

часткового фінансування, здійснення 

контролю за використанням коштів 

та виконанням робіт, проведення 

моніторингу громадської думки) 

Кількість жителів громади, всього (осіб): 

З них: 

- дітей (особи до 18 років); 

- пенсіонерів та осіб з числа 

незахищених слоїв населення (осіб) 

10,8 тис. 

1,9 тис. 

3,9 тис. 

Кількість домогосподарств на території 

громади 

5,2 тис. 

Кількість бенефіціарів громади, що 

отримають користь від реалізації проекту 

5 тис. 

Досвід співпраці з міжнародними 

донорами 

відсутній 

Підпис керівника учасника конкурсу: 

_______________________   Колісніченко Віталій Іванович 

          (ПІБ печатка) 
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Додаток 4 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПАРТНЕРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

 Партнер 1 Партнер 2 Партнер 3 

(громадська 

організація) 

Повна офіційна 

назва 

організації-

партнера 

Гребінківська 

районна рада 

Селянське 

фермерське 

господарство 

«Україна» 

Громадська 

організація «Клуб 

настільного тенісу 

«Успішна молодь» 

Місце 

розташування 

37400, м. Гребінка, 

вул. О.Припутня, 1 

с. Слободо-

Петрівка, 

Гребінківського 

району Полтавської 

обл., пров. 

Садовий, 18 А, 

37432 

37400, м. 

Гребінка, пров. 

Піонерський, 1 б 

Юридичний 

статус 

Юридична особа – 

орган місцевого 

самоврядування 

Юридична особа, 

суб’єкт 

господарювання 

Громадська 

організація 

Офіційна 

адреса 

37400, м. Гребінка, 

вул. О.Припутня, 1 

с. Слободо-

Петрівка, 

Гребінківського 

району Полтавської 

обл., пров. 

Садовий, 18 А, 

37432 

37400, м. 

Гребінка, пров. 

Піонерський, 1 б 

Контактна 

особа 

Зоркін Олександр 

Вікторович 

Іванюта Сергій 

Іванович 

Чумарний 

Анатолій Іванович 

Телефон  0535991191; 

0661988106 

0509660355 0667593659 

Факс  0535991191 - 

 

- 

Адреса 

електронної 

пошти 

grebinka_rada@ukr.net - - 

Кількість 

штатних 

співробітників 

(постійних та 

тимчасових) 

14 26  

Роль та 

залученість до 

підготовки 

цього проекту 

Надання пропозицій 

та рекомендацій 

Надання 

пропозицій 

Правове 

супроводження 

проекту, надання 

пропозицій, 

участь у заходах 
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проекту 

Завдання, які 

покладаються 

на організацію-

партнера в 

реалізації 

проекту 

Співфінансування у 

сумі 50,0 тис. грн. 

Фінансування 

проекту у сумі 25,0 

тис. грн. 

Організація 

громадського 

обговорення, 

організація та 

проведення 

толоки, правовий 

супровід проекту 

 

Керівник проекту                                                       Колісніченко Віталій Іванович 

 

Керівник організації-партнера,  

голова районної ради                                                  Зінченко Валерій Миколайович 

 

Керівник організації-партнера,  

голова селянського фермерського  

господарства  «Україна»                                             Іванюта Сергій Іванович 

 

керівник організації-партнера, голова  

громадської організації «Клуб настільного  

тенісу «Успішна молодь»                                           Чумарний Анатолій Іванович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 16 

Додаток 4 
 

Протокол про наміри спільної реалізації проекту 
від  11 серпня 2016 року 

 Гребінківська міська рада, що надалі називається „Учасник Конкурсу” в 

особі міського голови Колісніченка Віталія Івановича, що надалі називається 

„Учасник Конкурсу” – з одного боку, та Гребінківська районна рада в особі 

голови районної ради Зінченка Валерія Миколайовича,  селянське фермерське 

господарство «Україна»  в особі голови – Іванюти Сергія Івановича, який діє на 

підставі Статуту, громадська організація «Клуб настільного тенісу «Успішна 

молодь» в особі Чумарного Анатолія Івановича, який діє на підставі Статуту, що 

надалі іменуються „Організації-партнери”  з іншого боку, дійшли до згоди і 

вирішили:  

         1. Об’єднати свої організаційні та фінансові можливості для підготовки та 

реалізації проекту:  „ Нове життя – старенькому парку (благоустрій паркової зони 

по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської області)”  

         2. Розподілити обов’язки таким чином: 

 2.1.Учасник Конкурсу бере на себе такі зобов’язання: 

 Організувати заходи, необхідні для реалізації проекту (у т. ч. здійснення 

часткового фінансування, здійснення контролю за використанням коштів та 

виконанням робіт, проведення моніторингу громадської думки) та виділити для 

реалізації проекту 200 тисяч гривень. 

 2.2. Організація-партнер  – Гребінківська районна рада, селянське 

фермерське господарство «Україна», громадська організація «Клуб настільного 

тенісу «Успішна молодь» беруть на себе такі зобов’язання: 

 Своєчасно та в повному обсязі, перерахувати кошти в сумі: Гребінківська 

районна рада – 50 тисяч гривень, селянське фермерське господарство «Україна» - 

25 тисяч гривень. 

2.3. Організація-партнер  – селянське фермерське господарство «Україна» 

своєчасно та в повному обсязі, перерахувати кошти в сумі 25 тисяч гривень. 

2.4. Організація-партнер громадська організація «Клуб настільного тенісу 

«Успішна молодь» бере на себе зобов’язання організувати толоку під час 

реалізації проекту, правовий супровід проекту. 

3. Подальшу діяльність здійснювати на основі додатково складеного і 

підписаного договору, що є складовою частиною дійсного протоколу. 

    

Міський голова                                                                          В.І. Колісніченко  

 

 

Голова районної ради                        В.М.Зінченко 

      

Голова СФГ «Україна»                                                        С.І. Іванюта 

 

Голова ГО «Клуб  

настільного тенісу  

«Успішна молодь»                                                               А.І. Чумарний 
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       Додаток 7 

                         ПРОТОКОЛ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

громадських слухань щодо схвалення проекту  

„ Нове життя – старенькому парку (благоустрій паркової зони по вул. Парковій у 

місті Гребінка Полтавської області)” 

м. Гребінка                                                             

від 9 серпня 2016 року 

                                                                                             

Присутні –  47 осіб. Присутні: Гребінківський міський голова Колісніченко В.І.,  

голова районної ради  Зінченко В.М., голова районної державної адміністрації 

Роспопов В.В., заступник начальника фінансового управління районної державної 

адміністрації Осінна Н.І., в.о. начальника відділу освіти, молоді і спорту 

райдержадміністрації Зюзь Д.В. 

 

Голова громадських слухань – секретар Гребінківської міської ради 

Цапенко Л.В.   

Секретар громадських слухань – заступник Гребінківського міського голови 

Зінченко В.М.                                                                      

Порядок денний 
Про вирішення проблеми відновлення та благоустрою парку по вул. 

Парковій у м. Гребінка 

Слухали по питанню порядку денного Гребінківського міського голову 

Колісніченка Віталія Івановича про схвалення проекту „ Нове життя – 

старенькому парку (благоустрій паркової зони по вул. Парковій у місті Гребінка 

Полтавської області)”  та участь його у обласному конкурсі проектів розвитку 

місцевого самоврядування. Доповідач назвав основні заходи щодо відновлення 

парку та наголосив на необхідності перетворити його у сучасний парковий 

комплекс. 

Виступили: 

Зінченко Валерій Миколайович, який повідомив, що районна рада стане 

партнером конкурсу та виділить кошти у разі перемоги проекту для його 

реалізації. 

Чумарний Анатолій Іванович, який запропонував підтримати проект та 

приєднатися до його реалізації. 

Ухвалили: 1. Схвалити проект „ Нове життя – старенькому парку 

(благоустрій паркової зони по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської 

області)”. 
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                          2. Подати проект «Нове життя – старенькому парку (благоустрій 

паркової зони по вул. Парковій у місті Гребінка Полтавської області)» на 

погодження до виконавчого комітету міської ради. 

     

 

Голова громадських слухань                                      Цапенко Л.В.    

                                               

Секретар громадських слухань                                   Зінченко В.М.      


