
ПРОТОКОЛ № 1 
засідання Координаційної ради

28 вересня 2019 року село Степанки

Присутні: 11 з 13 членів Координаційної ради.
Відсутні: Козакевич Т.А., Недуха В.М.

Головував на засіданні: Чекаленко І.М., сільський голова 
Обраний головуючим за підсумками голосування
«ЗА» -11 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-0 присутніх. 

Порядок денний:
1. Обрання голови Координаційної ради.
2. Обрання заступника голови Координаційної ради.
3. Обрання секретаря Координаційної ради.
4. Прийняття Положення про Координаційну раду.
5. Визначення строків проведення інформаційної кампанії, подачі проектів, 
розгляду та оцінки проектів, голосування, визначення переможців.

1.СЛУХАЛИ:
Чекаленка І.М., головуючого на засіданні, який визначив порядок денний та 
запропонував на виступ кожному кандидату виділити не більше 10 хвилин.

ГОЛОСУВАЛИ:
за виділення не більше 10 хвилин на виступ кожному кандидату
«"ЗА» -11 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-0 присутніх.

СЛУХАЛИ: Чекаленка І.М., головуючого на засіданні, який підняв питання про 
кандидатів на голову Координаційної ради. Було запропоновано кандидатуру 
Красноголовця А.А.

ВИСТУПИЛИ:
Красноголовець А. А., який не заперечував проти обрання його головою 
Координаційної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
за обрання головою Координаційної ради Красноголовця А.А.
«ЗА» - 10 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 присутніх.
«Не голосував» -  1 присутній (Красноголовець А.А.).

ВИРІШИЛИ:
Виділити не більше 10 хвилин на виступ кожному кандидату.
Обрати головою Координаційної ради Красноголовця Анатолія Анатолійовича, на 
підставі відкритого голосування.



2. СЛУХАЛИ:

Красноголовця А.А., голову Координаційної ради, який запропонував заступником 
голови Координаційної ради кандидатуру Нечаєнко С.І.

ВИСТУПИЛИ:
Нечаєнко С.І., яка не заперечувала проти обрання її заступником голови 
Координаційної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 10 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 присутніх.
«Не голосував» -  1 присутній (Нечаєнко С.І.).

ВИРІШИЛИ:
Обрати заступником голови Координаційної ради Нечаєнко Світлану Іванівну, на 
підставі відкритого голосування.

3. СЛУХАЛИ:

Красноголовця А.А., голову Координаційної ради, який запропонував секретарем 
Координаційної ради кандидатуру Овчаренко Т.О.

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко Т.О., яка не заперечувала проти обрання її секретарем Координаційної 
ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 10 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 присутніх.
«Не голосував» -  1 присутній (Овчаренко Т.О.).

ВИРІШИЛИ:
Обрати секретарем Координаційної ради Овчаренко Тамару Олексіївну, на підставі 
відкритого голосування.

4. СЛУХАЛИ:

Красноголовця А.А., голову Координаційної ради, який запропонував Положення 
про Координаційну раду з питань Громадського бюджету (бюджету участі) в 
Степанківській сільській об’єднаній територіальній громаді.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 11 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Прийняти Положення про Координаційну раду з питань Громадського бюджету 
(бюджету участі) в Степанківській об’єднаній територіальній громаді, яке було 
запропоноване головою Координаційної ради.



5. СЛУХАЛИ:

Красноголовця А.А., голову Координаційної ради, який повідомив про необхідність 
визначення конкретних строків на всі етапи впровадження Громадського бюджету, 
які потім будуть зазначені в Положенні про Громадський бюджет (бюджет участі) в 
Степанківській сільській об’єднаній територіальній громаді.
Запропонував розпочати інформаційну кампанію з 28 вересня 2019 року до 20 
жовтня 2019 року включно, про що розмістити інформацію на офіційному веб-сайті 
громади в розділі «Громадський бюджет».
Також встановити терміни подачі проектів протягом 20 календарних днів 
починаючи з 21 жовтня 2019 року, розгляду та оцінки проектів протягом 15 
календарних днів починаючи з 10 листопада 2019 року, проведення голосування 
протягом 20 календарних днів починаючи з 25 листопада 2019 року, визначення 
переможців протягом 2 календарних днів починаючи з 10 грудня 2019 року.

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко Т.О., яка підтримала пропозицію голови Координаційної ради та вважає, 
що 20 календарних днів достатньо для подачі проекті.
Нечаєнко С.І., Глизь Н.І.,Шалапута Р.Л., Бурлай В.І., які підтримали пропозицію. 

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 11 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Визначити строки проведення інформаційної кампанії з 28 вересня 2019 року до 20 
жовтня 2019 року включно, терміни подачі проектів протягом 20 календарних днів 
починаючи з 21 жовтня 2019 року, розгляду та оцінки проектів протягом 15 
календарних днів починаючи з 10 листопада 2019 року, проведення голосування 
протягом 20 календарних днів починаючи з 25 листопада 2019 року, визначення 
переможців протягом 2 календарних днів починаючи з 10 грудня 2019 року.

Голова Координаційної ради

Головуючий на засіданні 
Координаційної ради

Красноголовець А.А.

Чекаленко І.М.

Секретар Координаційної ради Овчаренко Т.О.


