
КООРДИНАЦІЙНА РАДА 
з питань Громадського бюджету (бюджету участі) 

в Степанківській сільській об’єднаній 
територіальній громаді

ПРОТОКОЛ № 4

22 листопада 2019 року село Хацьки

Головуючий: Красноголовець А.А. -  голова Координаційної ради.
Присутні: 7 з 13 членів Координаційної ради.
Відсутні: Бурлай В.І., Гресь В.М., Козакевич Т.А., Недуха В.М., Кондрамашина 
А.М., Недуха А.Г.

Порядок денний:
1. Розгляд питання стосовно проектів, які були відправлені на уточнення та 

результатів опрацювання проектів відділами сільської ради.
2. Затвердити Реєстр позитивно оцінених проектів Громадського бюджету

(бюджету участі) Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади 
для реалізації у 2020 році (проекти допущені до голосування з 25 листопада по 
09 грудня 2019 року).

3. Затвердити Реєстр негативно оцінених проектів Громадського бюджету
(бюджету участі) Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади 
для реалізації у 2020 році (проекти не допущені до голосування з 25 листопада 
по 09 грудня 2019 року).

4. Розгляд питання стосовно режиму роботи місць для голосування та визначення 
відповідальних осіб за проведення голосування.

5. Проведення жеребкування проектів Громадського бюджету (бюджету участі).
6. Розгляд питання виключення із складу Координаційної ради.

1.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., щодо уточнень по проектах № за реєстрацію 02, 03, 08. 

Відповідно до п.5.5 основних вимог до проектів, передбачених Положенням Про 
Громадський бюджет, затвердженим рішенням Степанківської сільської ради від 
03.10.2019 року № 38-9/УІІ, проекти були передані на доопрацювання авторами.

Автор Сліпокоєнко Р.О., уточнив п.4 Бланку-заяви проекту, зазначивши 
кількісні показники в розрізі видатків та обґрунтував визначену вартість проекту.

Автор Клименко І.І., відмовилась вносити уточнення в Бланк-заяву проекту.
Автор Недуха А.Г., відмовилась вносити уточнення в Бланк-заяву проекту.

ВИСТУПИЛИ:
Овчаренко Т.О., щодо уточнень проектів, звернула увагу, що відповідно п.5.5 

Положення Про Громадський бюджет, у разі відмови автора внести корективи, 
уточнення, пропозиція відхиляється. Також зазначила, що відділи сільської ради



провели аналіз проектів та надали позитивну або негативну оцінку (результати 
розгляду у додатку до протоколу).

Красноголовець А.А., який запропонував відхилити проекти №08 «Вуличне 
освітлення -  запорука безпеки та комфорту жителів громади» та №03 «Фестиваль 
«Єдина громада» 28 червня 2020 року»

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

ВИРІШИЛИ:
Відхилити проект №08 «Вуличне освітлення -  запорука безпеки та комфорту 

жителів громади» в п.4 Бланку-заяви Проекту не зазначено виготовлення проектно- 
кошторисної документації будівництва системи вуличного освітлення та ін. 
супутніх робіт, що призведе до збільшення загальної вартості завдання. Відповідно 
проект не відповідатиме п.4.5 Положення «Про Громадський бюджет (бюджет 
участі) Степанківської ОТГ» та п.5.5 Положення, оскільки корективи в п.4 Бланку 
не внесені, проект №03 «Фестиваль «Єдина громада» 28 червня 2020 року» в п.4 
Бланку-заяви Проекту не зазначені кількісні показники видатків. Відповідно до п.5.5 
Положення «Про Громадський бюджет (бюджет участі) Степанківської ОТГ», 
корективи в п.4 не були внесені, у зв’язку із відмовою автора.

2.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., щодо результатів розгляду проектів, у ході 2 засідань було 

проведено аналіз 13 проектів, 1 проект доопрацьовано спільно з автором. За 
результатами розгляду необхідно затвердити проекти, що будуть допущені до 
голосування, які будуть реалізовуватись за кошти Громадського бюджету в 
Степанківській ОТГ:
Проект «Куточок старожитностей місцевої громади», автор Брижатий П.Я.

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

Проект «Розмовний клуб із англійської мови у бібліотеці», автор Сліпокоєнко Р.О.
ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-!) присутніх.
«Не голосував» -  1 присутній (Сліпокоєнко Р.О.).

Проект «Сортуємо сміття зараз -  врятуємо довкілля наших нащадків», автор Шпак 
С.І.

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

Проект «Встановлення паркану біля обеліска Слави в с.Степанки», автор Недуха 
А.Г.

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

Проект « Придбання кольорового лазерного принтера для КЗ «СЦПБ» 
Степанківської сільської ради», автор Недуха А.Г.

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

Проект «Вуличне відеоспостереження -  незамінний технічний засіб охорони 
громадського порядку», автор Недуха А.Г.



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

Проект «Сучасна інформаційна стела (пілон) «Степанки» - це стильно та 
привабливо», автор Недуха А.Г.

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

Проект «Спортивно-дитячий майданчик «Дитячі мрії на Козацькій» , автор 
Красноголовець А.А.;

ГОЛОСУВАЛИ:
«ЗА» - 6 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-0 присутніх.
«Не голосував» -  1 присутній (Красноголовець А.А.).

Проект «Облаштування території зупинки громадського транспорту в с.Бузуків 
(центр села)», автор Нечаєнко В.І.

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

Проект «Облаштування зупинки громадського транспорту в центрі села Степанки», 
автор Нечаєнко С.І.;

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

«Не голосував» -  1 присутній (Нечаєнко С.І.).
Проект «Проводимо дозвілля разом», автор Недуха В.О.

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

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Реєстр позитивно оцінених проектів Громадського бюджету 

(бюджету участі) Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади для 
реалізації у 2020 році (проекти допущені до голосування з 25 листопада по 09 
грудня 2019 року), додаток до протоколу. Інформацію по проектах викласти на сайті 
Степанківської ОТГ та в інший прийнятний спосіб розповсюдити по пунктах для 
голосування для ознайомлення (зробити копії).

3.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., щодо результатів розгляду проектів, у ході 2 засідань було 

проведено аналіз 13 проектів, 2 проекти відхилено. За результатами розгляду 
необхідно затвердити Реєстр негативно оцінених проектів Громадського бюджету 
(бюджету участі) Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади для 
реалізації у 2020 році (проекти не допущені до голосування з 25 листопада по 09 
грудня 2019 року).

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

«Не голосував» -  1 присутній (Клименко І.І.).

ВИРІШИЛИ:
Затвердити Реєстр негативно оцінених проектів Громадського бюджету 

(бюджету участі) Степанківської сільської об’єднаної територіальної громади для 
реалізації у 2020 році (проекти не допущені до голосування з 25 листопада по 09 
грудня 2019 року), додаток до протоколу.



4.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., стосовно режиму роботи місць для голосування та 

визначення відповідальних осіб за проведення голосування. Який наголосив, що 
відповідно до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) голосування за 
проекти здійснюється у сільській раді с.Степанки шляхом заповнення друкованої 
версії бланку голосування, де також можна буде ознайомитися з переліком проектів, 
що беруть участь у голосуванні, а також у спеціально відведених місцях, 
затверджених протоколом Координаційної ради про розташування яких буде 
попередньо повідомлено ( за два дні до початку голосування) та у відведені години.

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

ВИРІШИЛИ:
Голосування за проекти здійснювати:

№
з/п

Назва
установи/закладу Адреса Режим роботи

Відповідальна особа 
за проведення 
голосування

1.

Виконавчий
комітет
Степанківської 
сільська рада

село Степанки вул. 
Героїв України №124

пн.-пт.
з 08.00 до 17.00, 
перерва
з 13.00 до 14.00, 
сб. - нд. - вихідні

Величко Юлія 
Олександрівна, 
спеціаліст І 
категорії, відділу 
містобудування, 
архітектури, 
цивільного захисту, 
охорони праці, 
земельних відносин, 
комунальної 
власності

2. Хацьківський
старостат

село Хацьки вул. 
Героїв України №80

пн.-пт.
з 08.00 до 17.00, 
перерва
з 13.00 до 14.00, 
сб. - нд. - вихідні

Глизь Наталія 
Іванівна, спеціаліст 
І категорії відділу 
фінансів, 
економічного 
розвитку та 
інвестицій

3. Бібліотека село Бузуків вул. 
Володимирська №18

пн.-пт.
з 08.00 до 17.00, 
перерва
з 13.00 до 14.00, 
сб. - нд. - вихідні

Кондратенко 
Тетяна Іванівна, 
провідний 
бібліотекар

5.СЛУХАЛИ:
Красноголовця А.А., який запропонував провести жеребкування проектів 
Громадського бюджету (бюджету участі) та визначити номер кожного проекту для 
зазначення його в бланку для голосування.

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

ВИРІШИЛИ:
За результатами проведеного жеребкування визначити номера проектів:



У
/

11 Куточок старожитностей місцевої громади, автор Брижатий П.Я.
07 Розмовний клуб із англійської мови у бібліотеці, автор Сліпокоєнко Р.О.
02 Сортуємо сміття зараз -  врятуємо довкілля наших нащадків, автор Шпак С.І.
04 Встановлення паркану біля обеліска Слави в с.Степанки, автор Недуха А.Г.
03 Придбання кольорового лазерного принтера для КЗ «СЩ1Б» Степанківської 

сільської ради, автор Недуха А.Г.
10 Вуличне відеоспостереження -  незамінний технічний засіб охорони 

громадського порядку, автор Недуха А.Г.
01 Сучасна інформаційна стела (пілон) «Степанки» - це стильно та привабливо, 

автор Недуха А.Г.
09 Спортивно-дитячий майданчик «Дитячі мрії на Козацькій» , автор 

Красноголовець А.А.
08 Облаштування території зупинки громадського транспорту в с.Бузуків 

(центр села) , автор Нечаєнко В.І.
06 Облаштування зупинки громадського транспорту в центрі села Степанки, 

автор Нечаєнко С.І.
05 Проводимо дозвілля разом, автор Недуха В.О.

6. С ДУХА ЛИ:
Красноголовця А.А., який повідомив, що відповідно до п.3.8 Положенням Про 

Громадський бюджет, затвердженим рішенням Степанківської сільської ради від 
03.10.2019 року № 38-9/УІІ, припинення членства в Координаційній раді 
здійснюється за:

1) бажанням члена Координаційної ради;
2) колегіальним рішенням Координаційної ради у таких випадках:
- відсутності більше ніж на трьох засіданнях Координаційної ради підряд.
Оскільки Козакевич Тетяна Анатоліївна та Бурлай В’ячеслав Іванович не були 

присутні на трьох засіданнях Координаційної ради підряд, а також дали згоду на їх 
виключення із складу ради, пропоную розглянути питання припинення їх членства в 
раді.

ВИСТУПИЛИ:
Шалапута Р.Л., який підтримав пропозицію голови Координаційної ради.
Глизь Н.І., яка підтримала пропозицію виключення із складу Козакевич Тетяну 

Анатоліївну та Бурлай В’ячеслава Івановича, якщо ті надали свою згоду.
Красноголовець А.А., який запропонував, припинити членство у Координаційній 

раді, виключити з її складу - Козакевич Тетяну Анатоліївну та Бурлай В’ячеслава 
Івановича за їх згодою.

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

ВИРІШИЛИ:
З 22 листопада 2019 року припинити членство у Координаційній раді, 

виключити з її складу - Козакевич Тетяну Анатоліївну та Бурлай В’ячеслава 
Івановича за їх згодою. Голові ради Красноголовцю А.А., ініціювати виключення



відповідних членів ради перед сії 
розпорядження.

з оформленням відповідного 

/ /

Голова Координаційної ради Красноголовець А.А.

Секретар Координаційної ради Овчаренко Т.О.

Нечаєнко Світлана Іванівна 

_ Глизь Наталія Іванівна 

_  Клименко Ірина Іванівна 

_  Шалапута Роман Леонідович

Сліпокоєнко Роман Олегович



№  за 
реєст 
ром

Автор проекту Назва проекту

Прийняте рішення

Результати
голосуванняПроект

загального
користування

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

Передано відділам Виконавчого 
комітету Степанківської 

сільської ради В ід х и л е н н я  п р о ек ту

Відділ * Відділ** Відділ***

01 Брижатий П.Я. Куточок старожитностей 
місцевої громади

+ + + + +

«За» - 7 присутніх

02
Сліпокоєнко

Р.О.

Розмовний клуб із 
англійської мови у  

бібліотеці

+ + +
«За» -6 присутніх

03 Клименко І.І.
Фестиваль «Єдина 

громада» 28 червня 2020 
року

+ + Проект відхилено. В п.4 
Бланку-заяви Проекту не 
зазначені кількісні показники 
видатків. Відповідно до п.5.5 
Положення «Про Громадський 
бюджет (бюджет участі) 
Степанківської ОТГ», 
корективи в п.4 не були 
внесені, у зв’язку із відмовою 
автора.

«За» -6 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» - 7 присутніх

06 Недуха А.Г.

Придбання кольорового 
лазерного принтера для 

КЗ «СЦПБ»
Степанківської сільської 

ради

+ + + + +

«За» - 7 присутніх

07 Недуха А.Г.

Вуличне
відеоспостереження -  
незамінний технічний 

засіб охорони 
громадського порядку

+ + + + +

«За» - 7 присутніх



№  за 
реєст 
ром

Автор проекту Н азва проекту

Прийняте рішення

Результати
голосування

Проект
загального
користува

ння

Проект, який  
пов'язаний з 

комунальними  
закладами, 
установами  

громади

Передано відділам Виконавчого 
комітету Степанківської 

сільської ради
В ід х и л е н н я  п р оек ту

Відділ * Відділ** Відділ***

08 Недуха А.Г.

Вуличне освітлення -  
запорука безпеки та 
комфорту жителів 

громади

+ + Проект відхилено. В п.4 Бланку- 
заяви Проекту не зазначено 

виготовлення проектно- 
кошторисної документації 

будівництва системи вуличного 
освітлення та ін. супутніх робіт, що 
призведе до збільшення загальної 

вартості завдання. Відповідно 
проект не відповідає п.4.5 

Положення «Про Громадський 
бюджет (бюджет участі) 

Степанківської ОТГ» та п.5.5 
Положення, оскільки корективи в 

п.4 Бланку не внесені.

«За» - 6 присутніх

09 Недуха А.Г.

Сучасна інформаційна 
стела (пілон) 

«Степанки» - це стильно 
та привабливо

+ + + +

«За» - 7 присутніх

10
Красноголовець

А.А.

Спортивно-дитячий 
майданчик «Дитячі мрії 

на Козацькій»

+ + + +
«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

+ + + +

«За» -6 присутніх

13 Недуха В.О. Проводимо дозвілля 
разом

+

*

+ + + + «За» - 7 присутніх

*- Відділ фінансів, економічного розвитку та інвестицій; **- Від фк 
комунального господарства.

Голова Координаційної ради 

Секретар Координаційної ради

алтерського обліку та звітності; ***- Відділ містобудування, архітектури, цивільного захисту та охорони праці, земельних відносин, комунальної власності, житлово-

Красноголовець А.А.

Овчаренко Т.О.



ПЕРЕЛІК
позитивно оцінених проектів Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської 

сільської об’єднаної територіальної громади для реалізації у 2020 році 
(проекти допущені до голосування з 25 листопада по 09 грудня 2019 року)

№
з/п

Номер
проекту

Назва
проекту

Автор
проекту Короткий опис проекту

Орієнтовна
вартість
проекту,

грн.

1 01 Куточок 
старожитностей 
місцевої громади

Брижатий
Павло
Якимович

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.

22000,00

2 02 Розмовний клуб із 
англійської мови у 
бібліотеці

Сліпокоєнко
Роман
Олегович

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 3 
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.

33500,00

3 04 Сортуємо сміття 
зараз -  врятуємо 
довкілля наших 
нащадків

Шпак Світлана 
Іванівна

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.

45000,00



V
А~Г4 05 Встановлення 

паркану біля 
обеліска Слави в 
с.Степанки

Недуха Альона 
Г еннадіївна

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.

31395,00

5 06 Придбання 
кольорового 
лазерного принтера 
для КЗ «СЦПБ» 
Степанківської 
сільської ради

Недуха Альона 
Г еннадіївна

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

9000,00

6 07 Вуличне
відеоспостереження 
-  незамінний 
технічний засіб 
охорони 
громадського 
порядку

Недуха Альона 
Геннадіївна

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

38593,00



1-------
місцях; -зменшення кількості 
правопорушень.

7 09 Сучасна
інформаційна стела 
(пілон) «Степанки» 
- це стильно та 
привабливо

Недуха Альона 
Геннадіївна

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.

34800,00

8 10 Спортивно-дитячий 
майданчик «Дитячі 
мрії на Козацькій»

Красноголовець
Анатолій
Анатолійович

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.

50000,00

9 11 Облаштування 
території зупинки 
громадського 
транспорту в 
с.Бузуків (центр 
села)

Нечаєнко
Віталій
Іванович

Даний проект спрямований 
на створення належних умов 
перебування жителів села на 
зупинці під час очікування 
громадського транспорту, 
покращення благоустрою 
території Степанківської

20000,00



7
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ОТГ. Переваги отримають 
усі жителі села.

10 12 Облаштування 
зупинки 
громадського 
транспорту в центрі 
села Степанки

Нечаєнко
Світлана
Іванівна

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.

28000,00

11 13 Проводимо 
дозвілля разом

Недуха Валерія 
Олександрівна

3 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.

3750,00

Секретар Координаційної ради Овчаренко Т.О.


