
ПРОТОКОЛ № 2 
засідання Координаційної ради

05 жовтня 2019 року село Хацьки

Головуючий: Красноголовець А.А. -  голова Координаційної ради.
Присутні: 7 з 13 членів Координаційної ради.

' Відсутні: Козакевич Т.А., Клименко І.І., Бурлай В.І., Кондрамашина А.М.,
Гресь В.М., Не духа А.Г.

Порядок денний:
1. Розгляд та прийняття Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) 

Степанківської ОТГ з додатками 1-5.
2. Розгляд та прийняття Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в 

Степанківській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки»
з додатками 1 -5.

3. Про організацію інформаційної кампанії із впровадження Громадського 
бюджету.

4. Вибір уповноваженого представника для доповідей з питань Громадського 
бюджету (бюджету участі) на засіданнях виконавчого комітету, постійних 
депутатських комісій та пленарних засіданнях сільської ради серед членів ради.

5. Визначення та затвердження пунктів голосування (місць для проведення 
голосування).

6. Затвердження бланку для голосування та форми голосування.
7. Обговорення зразка макету логотипу «Громадський бюджет Степанківської 

ОТГ» та логотипу Координаційної ради.
* 8. Різне.

1.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який доповів, що рішенням Степанківської сільської ради 

№ 38-9/УІІ від 03.10.2019 року «Про Громадський бюджет (бюджет участі) 
Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 рік» 
затверджено Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) у Степанківській 
сільській об’єднаній територіальній громаді (далі - Положення). Запропонував 
розглянути та погодити Положення з додатками 1-5.

ВИСТУПИЛИ:
Не духа В.М., який запропонував звернутись до сільського голови та сесії депутатів 
Степанківської сільської ради з проханням розглянути можливість збільшення 
розміру Громадського бюджету на 2020 рік.
Глизь Н.І., яка підтримала запропоноване Положення з додатками.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» -7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-0 присутніх.

ВИРІШИЛИ:



Погодити Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) у Степанківській 
сільській об’єднаній територіальній громаді з додатками 1-5, яке було затверджене 
рішенням Степанківської сільської ради №38-9/УІІ від 03.10.2019 року та 
запропоноване головою Координаційної ради.

2. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який доповів, що рішенням Степанківської сільської ради 

№ 38-9/УІІ від 03.10.2019 року «Про Громадський бюджет (бюджет участі) 
Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади на 2019-2020 рік» 
затверджено Програму «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській 
сільській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки»(далі -  Програма). 
Запропонував розглянути та погодити Програму з додатками 1-5.

ВИСТУПИЛИ:
Глизь Н.І., яка підтримала запропоновану Програму з додатками 1-5. 

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Погодити Програму «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській 
сільській об’єднаній територіальній громаді на 2019-2020 роки» з додатками 1-5, яка 
була затверджена рішенням Степанківської сільської ради №38-9/УІІ від 03.10.2019 
року та запропонована головою Координаційної ради.

3. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який повідомив, що з 28 вересня 2019 року розпочато 
інформаційну кампанію із впровадження Громадського бюджету, інформація 
розміщена на офіційному сайті Степанківської ОТГ в розділі «Громадський 
бюджет». Запропонував розмістити оголошення про початок подання проектів 
згідно додатку 3 до протоколу в селах Хацьки, Степанки, Бузуків, а також 
оголошення про запланований семінар з написання проектів для мешканців громади 
на 12 жовтня 2019 року, додаток 4 до протоколу на дошках оголошень, зупинках 
громадського транспорту та в магазинах.

ВИСТУПИЛИ:
Сліпокоєнко Р.О., який запропонував свою допомогу в розповсюджені оголошень в 
с.Хацьки.
Шалапута Р.Л., який проявив ініціативу долучитись до розміщення оголошень в 
місцях найбільшого скупчення людей в селі Хацьки.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Розмістити оголошення про подання проектів з 21.10.19р. по 09.11.19р. та 
проведення семінару -  навчання «Як написати проект під громадський бюджет» 12 
жовтня 2019 року в селах Хацьки, Степанки, Бузуків.



4. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який повідомив, що з метою організації роботи 

Координаційної ради, виконання завдань та функцій ради необхідно обрати 
представника ради для доповідей з питань Громадського бюджету (бюджету участі).

Запропонував обрати уповноваженим представником для доповідей з питань 
Громадського бюджету (бюджету участі) на засіданнях виконавчого комітету, 
постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях сільської ради секретаря 
Овчаренко Т.О., в разі її відсутності, уповноваженим представником визначити 
заступника голови Нечаєнко С.І.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх.
«Не голосував» - 1 присутній (Овчаренко Т.О.).

ВИРІШИЛИ:
Обрати уповноваженим представником для доповідей з питань Громадського 
бюджету (бюджету участі) на засіданнях виконавчого комітету, постійних 
депутатських комісій та пленарних засіданнях сільської ради Овчаренко Тамару 
Олексіївну, у разі її відсутності -  заступника голови ради Нечаєнко Світлану 
Іванівну, на підставі відкритого голосування.

5. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який доповів, що відповідно до Положення місцем для 
голосування визначено село Степанки, вул. Героїв України №124 для зручності 
голосування мешканців громади, необхідно затвердити місця для проведення 
голосування, пункти голосування. Запропонував затвердити пункти для голосування 
в селі Хацьки за адресою вул.Героїв України №80, в селі Бузуків за адресою вул. 
Володимирська № 18.

ВИСТУПИЛИ:
Нечаєнко С.І., яка підтримала пропозицію головуючого.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Затвердити розміщення пунктів голосування, визначити місця для проведення 
голосування за такими адресами:
- село Хацьки вул. Героїв України №80;
- село Бузуків вул. Володимирська №18.

6. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який повідомив, що необхідно затвердити бланк для 
голосування (додаток 1 до протоколу) та визначитись із формою для голосування на 
2019 рік. Запропонував затвердити бланк для голосування згідно додатка 1 до 
протоколу та затвердити паперову форму голосування на 2019 рік, голосування буде



проводитись шляхом заповнення друкованої версії бланку голосування в пунктах 
голосування.

ВИСТУПИЛИ:
Шалапута Р.Л., який підтримав пропозицію головуючого.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Затвердити бланк для голосування згідно додатку 1 до протоколу та затвердити 
паперову форму голосування на 2019 рік, голосування буде проводитись шляхом 
заповнення друкованої версії бланку голосування в пунктах голосування.

7. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який повідомив, про необхідність обговорити та затвердити 
макет логотипу «Громадський бюджет Степанківської ОТГ». Пропонується макет 
логотипу згідно додатку 2 до протоколу. Запропонував розглянути наявний варіант 
макету та внести пропозиції.

ВИСТУПИЛИ:
Глизь Н.І., яка запропонувала доопрацювати запропонований макет логотипу. 
Овчаренко Т.О., яка запропонувала доопрацювати наявний макет логотипу та 
зробити напрацювання макетів логотипу до 12 жовтня 2019 року.
На наступному засіданні розглянути всі напрацьовані, запропоновані і 
доопрацьовані варіанти макету логотипу та затвердити остаточний варіант макету 
логотипу.
Красноголовець А.А., який запропонував, доопрацювати наявний макет логотипу та 
зробити напрацювання макетів логотипу, винести питання про затвердження 
остаточного варіанту макету логотипу на засідання 12 жовтня 2019 року. А також 
напрацювати варіанти макету логотипу Координаційної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ» - 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ» -0 присутніх. 

ВИРІШИЛИ:
Доопрацювати наявний макет логотипу згідно додатку 2 до протоколу та зробити 
напрацювання макетів логотипу. Розглянути питання про затвердження остаточного 
варіанту макету логотипу «Громадський бюджет Степанківської ОТГ» та 
Координаційної ради на засіданні 12 жовтня 2019 року.

Голова Координаційної раді

Секретар Координаційної р Овчаренко Т.О.

Красноголовець А. А.


