
ПРОТОКОЛ № З 
засідання Координаційної ради

18 листопада 2019 року село Степанки

Головуючий: Красноголовець А.А. -  голова Координаційної ради.
Присутні: 7 з 13 членів Координаційної ради.
Відсутні: Клименко І.І., Бурлай В.І., Гресь В.М., Козакевич Т.А.,
Сліпокоєнко Р.О., Недуха В.М.;

Порядок денний:
1. Розгляд питання стосовно перевірки повноти та правильності заповнення 

бланку-заяви поданих проектів.
2. Розгляд питання про передачу копій заповнених бланків-заяв проектів до 

відділів Виконавчого комітету Степанківської сільської ради з метою здійснення 
перевірки та оцінки, надання висновків та зауважень до кожного проекту.

3. Затвердження макету логотипу Координаційна рада та «Громадський бюджет 
Степанківська ОТГ».

1.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який доповів, щодо основних вимог до проектів, 

передбачених Положенням про Громадський бюджет, затвердженим рішенням 
Степанківської сільської ради від 03.10.2019 року № 38-9/УІІ. Запропонував 
розглянути подані проекти №1 - №13 та прийняти рішення щодо відхилення (в разі 
невідповідності вимогам), необхідності доопрацювання автором, або передачі 
даного проекту на більш детальну перевірку та опрацювання відділами сільської 
ради.

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко Т.О., щодо проектів, звернула увагу, що кожен проект заслуговує на 

увагу. Координаційна рада проводить перевірку повноти заповнення бланків 
проектів. На засіданні ради було розглянуто проекти з 1 по 13 включно.

В процесі розгляду виникли де-які питання щодо проектів 2,3,8.
Проект під номером 02, необхідно відправити на уточнення, доопрацювати п.4 

«Загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових», кошторис та 
перелік видатків. Зазначити кількісні показники в розрізі видатків.

Проект під номером 03, необхідно відправити на уточнення, доопрацювати п.4 
«Загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових», кошторис та 
перелік видатків. Зазначити кількісні показники в розрізі видатків.

Проект під номером 08, необхідно відправити на уточнення, доопрацювати п.4 
«Загальна вартість завдання всього, в тому числі вартість складових», кошторис та 
перелік видатків.

Тому було прийнято рішення уточнити у авторів вищезазначених проектів 
необхідну інформацію або конкретизацію (результати розгляду у додатку до 
протоколу).

Красноголовець А.А., який запропонував секретарю ради підготувати листи 
авторам проектів для надання ними більш детальних даних про необхідність 
доопрацювання поданих проектів.



ВИРІШИЛИ:
Секретарю Координаційної ради доручити підготувати листи авторам проектів 

для надання ними більш детальних даних про необхідність доопрацювання поданих 
проектів.

2. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який наголосив на необхідності передачі заяв-проектів на 
більш детальну перевірку та опрацювання відділам Виконавчого комітету 
Степанківської сільської ради. Передати проекти на розгляд відділу фінансів, 
економічного розвитку та інвестицій, відділу планування, бухгалтерського обліку та 
звітносте відділу містобу дуваншц архітектура щшідьшто захисту та охорони 
земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства 
(додаток до протоколу).

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко Т.О., наголосила, що остаточні висновки щодо проектів, будуть після 

більш детального розгляду їх відповідними відділами сільської ради.

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

ВИРІШИЛИ:
Передати проекти, для більш детального аналізу, на розгляд відділу фінансів, 

економічного розвитку та інвестицій, відділу планування, бухгалтерського обліку та 
звітності, відділу містобудування, архітектури, цивільного захисту та охорони праці, 
земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства.

3. СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який повідомив, про необхідність повторно обговорити та 

затвердити макет логотипу «Громадський бюджет Степанківська ОТГ». 
Пропонується макет логотипу згідно додатку 3 до протоколу. Запропонував 
розглянути наявний варіант макету та внести пропозиції.

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко Т.О., яка запропонувала затвердити один спільний логотип для 

Громадського бюджету та Координаційної ради. А також врахувати думку 
мешканців громади, зокрема результати голосування за макети логотипів у 
відкритій групі ґасеЬоок «Громадський бюджет Степанківська ОТГ», 
https://www.facebook.coш/groups/553551288729000/?ref=bookmarks.

Глизь Н.І., яка підтримала запропонований макет логотипу, що розробив та 
подав на розгляд ради, спеціаліст з інформаційних технологій сільської ради 
Овчаренко О.П.

Красноголовець А.А., який запропонував, затвердити макет логотипу 
«Громадський бюджет Степанківська ОТГ» відповідно додатку 3 до протоколу.

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-1 присутній.

https://www.facebook.co%d1%88/groups/553551288729000/?ref=bookmarks


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

ВИРІШИЛИ:
Затвердити макет логотипу «Громадський бюджет Степанківська ОТГ» 

відповідно додатку 3 до протоколу

Голова Координаційної ради Красноголовець А.А.

Секретар Координаційної ради Овчаренко Т.О.

Нечаєнко Світлана Іванівна

Глизь Наталія Іванівна

Кондрамашина Алла 
Михайлівна
Шалапута Роман Леонідович

Недуха Альона Г еннадіївна



№  за 
реєст 
ром

Автор проекту Назва проекту

П рийняте рішення

Результати
голосування

Проект
загального
користуван

ня

Проект, який
пов'язаний з
комунальними
закладами,
установами
громади

Передано 
відділам  

Виконавчого 
комітету 

Степанківської 
сільської ради

Відхилення
проекту

Направлено на 
уточнення, 

доопрацювання

01 Брижатий П.Я.
Куточок старожитностей 

місцевої громади
+ + +

«За» - 7 присутніх

02
Сліпокоєнко

Р.О.
Розмовний клуб із англійської 

мови у  бібліотеці
4- + + + «За» - 7 присутніх

03 Клименко І.І.
Фестиваль «Єдина громада» 28 

червня 2020 року
+ + + «За» - 7 присутніх

04 Шпак С.І.
Сортуємо сміття зараз -  

врятуємо довкілля наших 
нащадків

+ + + «За» - 7 присутніх

05 Недуха А.Г.
Встановлення паркану біля 

обеліска Слави в с.Степанки
+ + «За» - 6 присутніх

06 Недуха А.Г.

Придбання кольорового 
лазерного принтера для КЗ 

«СЦПБ» Степанківської 
сільської ради

+ + + «За» - 6 присутніх

07 Недуха А.Г.
Вуличне відеоспостереження -  

незамінний технічний засіб 
охорони громадського порядку

+ + + «За» - 6 присутніх



№  за 
реєст 
ром

Автор проекту Назва проекту

Прийняте рішення

Результати
голосуванняПроект 

загального 
корнетуван 

ня

Проект, який
пов'язаний з
комунальними
закладами,
установами
громади

Передано 
відділам  

Виконавчого 
комітету 

Степанківської 
сільської ради

Відхилення
проекту

Направлено на 
уточнення, 

доопрацювання

08
Недуха А.Г.

Вуличне освітлення -  запорука 
безпеки та комфорту жителів 

громади
4 - 4 - 4 - «За» - 6 присутніх

09
Недуха А.Г.

Сучасна інформаційна стела 
(пілон) «Степанки» - це 
стильно та привабливо

4 - + «За» - 6 присутніх

10
Красноголовец 

ь А.А.

Спортивно-дитячий 
майданчик «Дитячі мрії на 

Козацькій»
+ 4 - «За» - 6 присутніх

11 Нечаєнко В.І.

Облаштування території 
зупинки громадського 

транспорту в с.Бузуків (центр 
села)

+ + «За» - 7 присутніх

12
Нечаєнко С.І.

Облаштування зупинки 
громадського транспорту в 

центрі села Степанки
4 - + «За» - 6 присутніх

13
Недуха В.О. Проводимо дозвілля разом 

___________________^  ^

+ 4 - 4 - «За» - 7 присутніх

Голова Координаційної ради 

Секретар Координаційної ради

Красноголовець А.А. 

Овчаренко Т.О.



Додаток 2 до протоколу

Відповідно до протоколу засідання Координаційної ради № 3 від «18» листопада 2019 року проекти передані для аналізу, 
оцінки, детальної перевірки та отримання висновку про можливість реалізації завдання проекту до відділів Виконавчого 
комітету Степанківської сільської ради

№
з/п

Реестра
ційний
номер

проекту

Дата
реєстрації

Автор проекту Назва проекту Бюджет
проекту,

грн.

Короткий зміст Місце
розташування

Відділи, які
розглядатимуть проекти

1 01 21Л0.2019 Брижатий П.Я.
Куточок 
старожитностей 
місцевої громади

22000,00

Мешканці громади, молодь 
недостатньо поінформовані про 
історичну спадщину сіл громади, а 
також наявні історичні знахідки на 
території сіл та адміністративних 
меж громади, що свідчать про 
безперервність історії краю.

с.Хацьки, вул. 
Т.Шевченка, 69а

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

2 02 28Л0.2019 Сліпокоєнко
Р.О.

Розмовний клуб із 
англійської мови у 
бібліотеці

43500,00

У зв’язку із інтеграцією України до 
ЄС постає проблема у знанні 
англійської мови. Дана мова 
широко використовується у 
виробництві, інформаційній галузі 
та туризмі. Жителі нашої громади 
звертаються до репетиторів, щоб 
удосконалити свої знання. Я 
пропоную створити безкоштовний 
клуб з вивчення мови. Клуб 
включатиме щотижневі заняття із 
трьома віковими категоріями: 6-10 
років/11-17 років/18+. Для цього 
залучимо кваліфікаційного 
викладача та доукомплектуємо 
приміщення бібліотеки і закупимо 
літературу.

с.Хацьки, вул. 
Т.Шевченка, 69а

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій; • 
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;



3 03 28.10.2019 Клименко І.І.
Фестиваль «Єдина 
громада» 28 
червня 2020 року

50000,00

У нашій громаді відчувається 
відсутність єдності у спілкуванні 
між жителями громади. Тому 
метою проекту є згуртування та 
активізація жителів усіх вікових 
категорій. Проведення фестивалю 
допоможе об’єднатися та 
обмінятися думками і ідеями.

с.Степанки, 
вул.Героїв 
У країни(стадіон 
с.Степанки)

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

4 04 31.10.2019 Шпак С.І.

Сортуємо сміття 
зараз -  врятуємо 
довкілля наших 
нащадків

45000,00

Розмістити контейнери для скла, а 
також контейнери для 
відпрацьованих елементів 
живлення. Скло, відпрацьовані 
елементи живлення не 
розкладаються більше 100 років. 
Появляються несанкціоновані 
сміттєзвалища. Закликаємо 
жителів до екочистого, красивого 
майбутнього села.

с.Хацьки, 
вул.Шевченка- 
Ювілейна; 
Тшценко-Г ероїв 
України; в районі 
магазина 
«Зевс»;район 
амбулаторії; 
адміністративна 
будівля сільської 
ради с.Хацьки; 
школа І-ІЇІ ст. 
с.Хацьки; магазин 
«Лисенка 
В.Д.»;магазин біля 
з/д вокзалу 
с.Хацьки

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

5 05 06.11.2019 Недуха А.Г.

Встановлення 
паркану біля 
обеліска Слави в 
с.Степанки

31395,00

3 метою збереження об’єктів 
історико-культурної спадщини та 
надання естетичного вигляду в 
центрі с.Степанки постала 
необхідність у встановленні 
паркану біля обеліска Слави. 
Переваги отримають усі жителі 
села.

с.Степанки, 
вул.Героїв 
України, обеліск 
Слави

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій; • 
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;



6 06 06.11.2019 Недуха А.Г.

Придбання
кольорового
лазерного
принтера для КЗ
«СЦПБ»
Степанківської
сільської ради

9000,00

Для виготовлення якісної 
рекламної продукції (оголошень, 
запрошень, буклетів, пам’яток), 
оформлення яскравих книжкових 
виставок, написання рефератів та 
випуску шкільних стінгазет, 
фотоколажів, надання їм 
привабливого та цікавого вигляду 
постала необхідність у придбанні 
кольорового лазерного принтера 
для КЗ «СЦПБ» Степанківської 
сільської ради. Реалізація проекту 
дозволить задовольнити запити 
користувачів, покращити 
професійну діяльність, підвищити 
відвідуваність, зміцнити 
матеріально -технічну базу 
книгозбірні

с.Степанки, 
вул.Героїв 
України, 79

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

7 07 06.11.2019 Недуха А.Г.

Вуличне
відеоспостережен 
ня -  незамінний 
технічний засіб 
охорони 
громадського 
порядку

38593,00

3 метою профілактики 
правопорушень та боротьби з 
хуліганством в центрі села 
Степанки постала необхідність 
встановлення камер 
відеоспостереження на 
приміщення сільського будинку 
культури. Очікуванні результати:- 
забезпечення села сучасною 
телекомунікаційною 
інфраструктурою; - підвищення 
рівня охорони та безпеки в 
громадських місцях; -зменшення 
кількості правопорушень.

с.Степанки, 
вул.Героїв 
України, 79

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

8 08 06.11.2019 Недуха А.Г.

Вуличне 
освітлення -  
запорука безпеки 
та комфорту 
жителів громади

35138,00

Враховуючи відчайдушні 
побажання жителів громади, 
створити безпечні та комфортні 
умови громадянам сіл Степанки та 
Хацьки, шляхом облаштування 
зовнішнього освітлення частини 
провулку Центрального в 
с.Степанки (в районі р. Рудка). 
Очікуванні результати:- буде 
встановлено дві електричні опори 3 
двома ліхтарями; - зменшення

с.Степанки, пров. 
Центральний (в 
районі р.Рудка)

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності,



кількості дорожньо-транспортних 
пригод; - належні умови для 
проживання сільських жителів; - 
поліпшення морально- 
психологічного клімату в громаді.

житлово-комунального
господарства;

9 09 06.11.2019 Недуха А.Г.

Сучасна 
інформаційна 
стела (пілон) 
«Степанки» - це 
стильно та 
привабливо

34800,00

3 метою покращення благоустрою 
громади, надання сучасного 
зовнішнього вигляду, формування 
позитивного іміджу населеного 
пункту постала необхідність у 
виготовленні та встановленні 
інформаційної стели «Степанки» 
при в’їзді в село. Переваги 
отримають усі жителі села.

с.Степанки, 
вул.Українська

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

10 10 08.11.2019 Красноголовець
А.А.

Спортивно- 
дитячий 
майданчик 
«Дитячі мрії на 
Козацькій»

50000,00

На разі це діючий спортивно- 
дитячий майданчик, найбільший у 
Громаді, але він недобудований, не 
вистачає деяких ігрових елементів. 
А так як майданчик з двох боків 
межує з дорогою, то є ризик 
потрапляння дітей під колеса 
автомобілів, тож для безпечного 
знаходження дітей на майданчику 
потрібна огорожа. Проект 
передбачає облаштування новою 
гіркою, лавочками для сидіння, 
урнами для сміття, 
енергоощадного та незалежного 
освітлення на сонячних батареях та 
встановлення огорожі по всьому 
периметру майданчика з одним 
входом у вигляді арки з вивіскою.

с.Хацьки,
перехрестя
вул.Тищенка-
вул.Козацька

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

11 11 08.11.2019 Нечаєнко В.І.

Облаштування 
території зупинки 
громадського 
транспорту в 
с.Бузуків (центр 
села)

20000,00

Даний проект спрямований на 
створення належних умов 
перебування жителів села на 
зупинці під час очікування 
громадського транспорту, 
покращення благоустрою території 
Степанківської ОТГ. Переваги 
отримають усі жителі села.

с.Бузуків, 
вул.Шевченка 
(центр села)

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного



захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;__________

12 12 08.11.2019 Нечаєнко С.І.

Облаштування 
зупинки 
громадського 
транспорту в 
центрі села 
Степанки

28000,00

В рамках проекту плануємо 
встановити зупинку по вулиці 
Героїв України, с.Степанки, біля 
Будинку культури. Проект 
важливий для громади, оскільки 
людей маршрутом користується 
чимало, переважна кількість -  діти. 
Автобусна зупинка -  місце, де 
постійно зупиняється транспорт, 
це багатофункціональна споруда, 
на підвищення комфорту 
пасажирів, їх захист від погодних 
умов та ДТП. Для реалізації цього 
проекту планується залучити 
батьків школярів, які готові взяти 
участь при монтажі автобусної 
зупинки._______________________

с.Степанки, 
вул.Героїв 
України, 77-79, 
біля Будинку 
культури

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;

13 13 09.11.2019 Недуха В.О. Проводимо 
дозвілля разом 3750,00

З метою забезпечення змістовного 
та цікавого дозвілля дітей та 
молоді проектом передбачено 
придбання розвивальних 
настільних ігор для будинку 
культури с.Степанки, що дасть 
можливість відірвати молоде 
покоління від комп’ютерів та 
проводити вільний час у колі 
друзів, розвивати творчі, 
інтелектуальні здібності, 
самореалізовуватись. Переваги 
отримають усі мешканці села.

с.Степанки, 
вул.Героїв 
України, 79

Відділ фінансів, 
економічного розвитку та 
інвестицій;
Відділ планування, 
бухгалтерського обліку та 
звітності;
Відділ містобудування, 
архітектури, цивільного 
захисту та охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної власності, 
житлово-комунального 
господарства;___________

Голова Координаційної ради

Секретар Координаційної ради

Красноголовець А.А.

Овчаренко Т.О.
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