
 

 

 

                   ПРОТОКОЛ № 1 

       засідання Координаційної ради 

   «17» травня 2021 року                                                                село Хацьки     
 

Присутні: 7 членів Координаційної ради  

(Нечаєнко Світлана Іванівна, Мусієнко Олександр Якович, Овчаренко Тамара 

Олексіївна, Миколенко Анатолій Іванович, Карталова Тетяна Миколаївна, Глизь 

Наталія Іванівна, Клименко Ірина Іванівна) 

Відсутні: 5 членів Координаційної ради  

(Шалапута Роман Леонідович, Калінішина Світлана Миколаївна, Тищенко 

Ольга Григорівна, Федоренко Валентина Олексіївна, Корнієнко Лариса 

Михайлівна) 

 

Головував на засіданні: Чекаленко Ігор Миколайович, сільський голова  
Обраний головуючим за підсумками голосування 

«ЗА» -7 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. Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет (бюджет 
участі) в Степанківській сільській територіальній громаді на 2021 рік. 
Викласти Положення в новій редакції. 
6. Про внесення змін до Програми «Громадський бюджет (бюджет участі)  в 
Степанківській сільській  територіальній громаді на 2021-2022 роки». 
Викласти Програму в новій редакції. 
7. Про  визначення етапів проведення Громадського бюджету 
Степанківської сільської територіальної громади у 2021 році, строків 
проведення інформаційної кампанії, подачі проєктів, розгляду та оцінки 
проєктів, голосування, визначення переможців. 
8. Про затвердження заходів інформаційної кампанії щодо впровадження 
Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській  сільській  

територіальній громаді. 
9. Про затвердження Плану заходів щодо реалізації завдань Програми 
«Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській  
територіальній громаді». 
10. Про розгляд звіту головного розпорядника коштів про виконання 
проєктів-переможців Громадського бюджету (бюджету участі) в 
Степанківській сільській  територіальній громаді за І квартал 2021 року. 
11. Затвердження бланку для голосування та форми голосування. 
12. Різне. 

 
 



1.СЛУХАЛИ: 

Чекаленка Ігоря Миколайовича, головуючого на засіданні, який визначив 

порядок денний та запропонував на виступ кожному кандидату на голову, 

заступника, секретаря  Координаційної ради виділити не більше 10 хвилин. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за виділення не більше 10 хвилин на виступ кожному кандидату та 

запропонований порядок денний 

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

СЛУХАЛИ: Чекаленка Ігоря Миколайовича, головуючого на засіданні, який 

запропонував на голову Координаційної ради кандидатуру члена 

Координаційної ради Карталової Тетяни Миколаївни. 

ВИСТУПИЛИ: 
Карталова Тетяна Миколаївна, яка не заперечувала проти обрання її головою 
Координаційної ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за обрання головою Координаційної ради Карталову Тетяну Миколаївну 

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

«Не голосував» - 1 присутній (Карталова Тетяна Миколаївна). 

ВИРІШИЛИ: 

Виділити не більше 10 хвилин на виступ кожному кандидату. 

Обрати головою Координаційної ради Карталову Тетяну Миколаївну, на підставі 

відкритого голосування. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, голову Координаційної ради, яка 

запропонувала заступником голови Координаційної ради кандидатуру 

Миколенка Анатолія Івановича. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Миколенко Анатолій Іванович, який не заперечував проти обрання його 

заступником голови Координаційної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

«Не голосував» - 1 присутній (Миколенко Анатолій Іванович). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати заступником голови Координаційної ради Миколенко Анатолія 

Івановича, на підставі відкритого голосування. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, голову Координаційної ради, яка 

запропонувала секретарем Координаційної ради кандидатуру Овчаренко Тамари 



Олексіївни. 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Тамара Олексіївна, яка не заперечувала проти обрання її 

секретарем Координаційної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

«Не голосував» - 1 присутній (Овчаренко Тамара Олексіївна). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Обрати секретарем Координаційної ради Овчаренко Тамару Олексіївну, на 

підставі відкритого голосування. 
 
4.СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, голову Координаційної ради, яка 
запропонувала обговорити та підтримати Положення про Координаційну раду з 
питань Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській сільській 
територіальній громаді. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

ВИРІШИЛИ: 

Прийняти Положення про Координаційну раду з питань Громадського бюджету 

(бюджету участі) в Степанківській сільській територіальній громаді, яке було 

запропоноване головою Координаційної ради. 
 

 

5.СЛУХАЛИ:  

Карталову Тетяну Миколаївну, яка запропонувала для обговорення зміни 

до Положення про Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській 

сільській  територіальній громаді, що затверджене рішенням сільської ради від 

23.12.2020 року №02-08/VІІІ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Тамара Олексіївна, яка повідомила присутнім, що зміни до 

Положення про Громадський бюджет обумовлені наявністю пропозицій, що 

виникли в ході реалізації всіх етапів Громадського бюджету у 2020 році, а саме: 

- внести зміни та доповнення до розділів: «Визначення понять», «Загальні 

положення», «Порядок подання проєктів», «Порядок розгляду проєктів», 

«Організація голосування за проєкти», «Встановлення підсумків голосування за 

проєкти та визначення переможців», тощо. Проект Положення в новій редакції 

буде подано на розгляд комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , 

засідання виконавчого комітету та чергової сесії сільської ради. 

Миколенко Анатолій Іванович, запропонував термін подання проектів 

збільшити до 50 календарних днів, збір проектів розпочати з 01.06.2021 року. 



Глизь Наталія Іванівна, запропонувала запланувати фінансування Програми 

на 2022 рік в сумі 300000,00 грн. 

Карталова Тетяна Миколаївна поставила на голосування внесенні 

пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ:  

Підтримати запропоновані зміни до рішення сільської ради від 23.12.2020 року 

№02-08/VІІІ «Про  Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській 

сільській територіальній громаді на 2021-2022 рік». Проект Положення в новій 

редакції передати на розгляд комісії з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

засідання виконавчого комітету та чергової сесії сільської ради.  

 

6. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, яка запропонувала для обговорення зміни до 

Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській  

територіальній громаді на 2021-2022 роки», що затверджена рішенням сільської 

ради від 23.12.2020 року №02-08/VІІІ. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Тамара Олексіївна, яка повідомила присутнім, що зміни до 

Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській  

територіальній громаді на 2021-2022 роки» обумовлені наявністю пропозицій, 

що виникли в ході реалізації всіх етапів Громадського бюджету у 2020 році, а 

саме: 

- внести зміни та доповнення до паспорту програми, розділів: «Загальні 

положення та поняття», «Завдання та заходи Програми», «Очікувані результати 

виконання Програми» тощо. Проект Програми в новій редакції буде подано на 

розгляд комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , засідання виконавчого 

комітету та чергової сесії сільської ради. 

Глизь Наталія Іванівна, запропонувала внести зміни в план заходів щодо 

реалізації завдань Програми, зокрема відкоригувати терміни виконання завдань 

плану. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати запропоновані зміни до рішення сільської ради від 23.12.2020 року 

№02-08/VІІІ «Про  Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській 

сільській територіальній громаді на 2021-2022 рік». Проект Програми в новій 

редакції передати на розгляд комісії з питань фінансів, бюджету, планування 



соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва , 

засідання виконавчого комітету та чергової сесії сільської ради.  

 

7. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, яка повідомила присутніх про необхідність 

визначення та затвердження етапів проведення Громадського бюджету 

Степанківської сільської територіальної громади у 2021 році, строків проведення 

інформаційної кампанії, подачі проєктів, розгляду та оцінки проєктів, 

голосування, визначення переможців. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Тамара Олексіївна, яка запропонувала у 2021 році наступні етапи 

проведення Громадського бюджету: 

І – інформаційна кампанія - з 01 червня  по 30 листопада 2021 року; 

ІІ – подача проєктів - з 01 червня по 20 липня 2021 року; 

ІІІ – розгляд та оцінка проєктів - з 21 липня по 18 вересня 2021 року; 

ІV  – голосування - з 20 вересня по 19 жовтня 2021 року; 

ІV – визначення переможців з 20 жовтня по 22 жовтня 2021 року; 

V – реалізація проєктів з 01 січня по  31 грудня 2022 року. 

З метою своєчасного доведення даної інформації, фінансовим відділом 

Степанківської сільської ради розроблено додаток до цього Протоколу «Етапи 

процесу Громадського бюджету 2021 року»(додається). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 7осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити строки реалізації Громадського бюджету у 2021 році згідно додатку 

до цього протоколу (додається), з врахуванням змін до Положення та Програми 

про Громадський бюджет та дотриманням чинного законодавства. 

 

8. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, яка повідомила присутніх про необхідність 

затвердження заходів інформаційної кампанії щодо впровадження Громадського 

бюджету Степанківської сільської територіальної громади у 2021 році. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Тамара Олексіївна, яка запропонувала затвердити заходи 

інформаційної кампанії на  2021 рік, із визначенням цільової аудиторії та 

відповідальних за реалізацію, зокрема 
Захід інформаційної кампанії Термін 

реалізації 

Цільова аудиторія Відповідальні 

Публікація на сайті Степанківської ТГ та в 

соціальних мережах: Положення , Програми 

«Громадський бюджет (бюджет участі) в 

Степанківській сільській територіальній 

громаді»;  Положення Координаційної ради з 

питань громадського бюджету в Степанківській  

сільській територіальній громаді» 

Червень 

2021 

року 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

Спеціаліст І-

категорії ( з 

інформаційних 

технологій) 



Ознайомлення жителів з основними 

положеннями та принципами «Громадського 

бюджету (бюджету участі) в Степанківській 

сільській територіальній громаді» 

 

Червень 

2021  

року 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

Координаційна 

рада із 

залученням 

необхідних 

спеціалістів 

 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних 

кампаній в селах старостами сіл 

 

Червень-

грудень 

2021 

року 

 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

 

Старости сіл, 

Координаційна 

рада 

Публікація на сайті Степаківської СТГ та в 

соціальних мережах оголошення про початок 

подання проєктних пропозицій 

Червень 

2021 

року 

Жителі 

Степанківської 

ОТГ 

Спеціаліст І-

категорії (з 

інформаційних 

технологій) 

Проведення інформаційно-роз’яснювальних 

кампаній щодо подання проєктних пропозицій 

відповідно до бланку-заяви проєкту 

Червень-

Липень 

2021 

року 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

Старости сіл, 

Координаційна 

рада 

Публікація на сайті Степанківської ОТГ та в 

соціальних мережах оголошення щодо початку 

голосування за поданні проєктні пропозиції 

Вересень 

2021 

року 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

Спеціаліст І-

категорії (з 

інформаційних 

технологій) 

Розробка, друк та розповсюдження 

поліграфічних матеріалів 

Червень-

грудень 

2021 

року 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

Старости сіл, 

Координаційна 

рада 

Публікація на сайті Степанківської СТГ та в 

соціальних мережах проєктів – переможців 

Жовтень 

2021 

року 

Жителі 

Степанківської 

СТГ 

Спеціаліст І-

категорії (з 

інформаційних 

технологій) 

 

 

Глизь Наталія Іванівна, підтримала запропоновані заходи та наголосила на 

важливості проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній з жителями 

громади, за умов карантину в форматі онлайн консультацій та відеоконференцій. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити заходи інформаційної кампанії на 2021 рік, з врахуванням змін до 

Положення та Програми про Громадський бюджет та дотриманням чинного 

законодавства. 

 

9. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, яка повідомила присутніх про необхідність 

затвердження плану заходів щодо реалізації завдань Програми «Громадський 

бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній громаді» на 

2021 рік. 

 

 

 



 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Тамара Олексіївна, яка запропонувала затвердити план заходів щодо 

реалізації завдань Програми на 2021 рік, із визначенням виконавців та 

зазначенням термінів виконання, зокрема 

№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

Завдання 1. Подання проєктів 

1.1 Інформаційна кампанія щодо 

ознайомлення жителів громади з 

основними принципами та можливостями 

Громадського бюджету (бюджету участі), 

вимогами до подання проєктів та 

заохочення мешканців до подання 

пропозицій, додаток 6 до Програми 

Координаційна 

рада, старости 

сіл, залучені 

спеціалісти (за 

необхідності) 

 

Щорічно до 150 

календарних днів  

1.2 Подання проєктів відповідно до 

критеріїв форми заяви з врахуванням, 

обсягу коштів та тематики, які 

встановлені цією Програмою за адресою: 

19634, с. Хацьки   вул. Героїв України, 80 

 

Автори 

Щорічно до 31 

календарного дня 

з дати визначеної 

Протоколом 

Координаційної 

ради 

1.3 Створення реєстру поданих проєктів, які 

допущені до голосування та їх сканування 

Координаційна 

рада 

 

Протягом 

терміну подання 

проєктів 

Завдання 2. Аналіз пропозицій 

2.1 Перевірка повноти та правильності 

заповнення бланку-заяви та передача його 

до відділів виконавчого комітету 

Степанківської сільської ради, до 

повноважень яких відноситься реалізація 

проєкту. У випадку якщо пропозиція є 

неповною або заповненою з помилками 

Координаційна рада повідомляє про це 

автора, який вносить корективи. У іншому 

випадку проєкт не передається на 

опрацювання 

Координаційна 

рада 

До 60  

календарних днів 

(якщо інший не 

визначено  

Протоколом 

Координаційної 

ради) 

2.2 Розміщення на веб-сайті громади копій 

проєктів, які допускаються до 

голосування. Не допускаються до 

голосування незалежно від отриманої 

оцінки проєкти, по яким було зафіксовано 

порушення в процесі уточнення, зокрема 

надання уточнень членами 

Координаційної ради, які не є авторами 

цих проєктів 

Координаційна 

рада 

 

До 3 

календарних днів 

після внесення 

проєкту у реєстр 

проєктів, які 

допускаються до 

голосування.  

Завдання 3. Визначення проєктів-переможців 

3.1 Визначення громадської думки шляхом: 

- паперового та електронного 

голосування за формою бланку для 

голосування 

 

Жителі 

Степанківської 

сільської ТГ, 

які мають 

відповідну 

реєстрацію місця 

проживання на 

До 21 

календарного дня 

з дати голосування 

визначеної 

протоколом 

Координаційної 

ради 



№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

території 

громади, що 

підтверджується 

відповідним 

документом 

3.2 Підрахунок голосів відповідно до 

отриманих заповнених бланків для 

голосування. У випадку дублювання 

голосування зараховується голос, який 

був перший. Визначення проєктів-

переможців, які будуть фінансуватися в 

рамках Програми. 

Результати голосування фіксуються у 

протоколі засідання Координаційної ради 

Координаційна 

рада 

Протягом 3 

календарних  днів 

після закінчення 

голосування 

3.3 Розміщення на сайті громади у розділі 

«Громадський бюджет» результатів 

голосування 

Координаційна 

рада 

 

До 3 

календарних  днів 

після закінчення 

проведення 

підрахунку голосів 

3.4 Подання на затвердження рішенням 

сесії сільської ради переліку проєктів-

переможців, які підтвердженні 

протоколом Координаційної ради, що 

визначає підсумки голосування 

 

Координаційна 

рада 

 

Не пізніше ніж 

за  5  днів  до 

призначення 

чергової сесії  

сільської ради 

Завдання 4. Реалізація проєктів-переможців 

4.1 Обов’язкове включення головним 

розпорядниками коштів до бюджетних 

запитів на відповідний бюджетний період 

проєктів-переможців враховуючи вимоги 

діючого законодавства 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Відповідно до 

вимог ст. 75, 76, 

77 Бюджетного 

кодексу України 

4.2 Включення бюджетного запиту, із 

проєктом-переможцем, до проєкту 

сільського бюджету перед поданням його 

на розгляд сесії Степанківської сільської 

ради 

 Фінансовий відділ 

Степанківської 

сільської ради 

Відповідно до 

вимог ст. 75, 76, 

77 Бюджетного 

кодексу України 

4.3 У випадку відсутності встановлення 

підсумку голосування та визначення 

проєктів-переможців, які будуть 

фінансуватися в рамках Програми, 

передбачити у проєкті сільського 

бюджету на наступний рік видатки по цій 

Програмі фінансовому відділу 

Степанківської сільської ради з 

подальшим розподілом видатків за 

результатами голосування за 

розпорядником коштів до повноважень 

яких відноситься реалізація проєктів та 

додержанням вимог пунктів 4.1-4.2 

завдання 4. 

Фінансовий 

відділ 

Степанківської 

сільської ради 

Відповідно до 

вимог ст. 75, 76, 

77 Бюджетного 

кодексу України 

4.4 Виконання головним розпорядником Головний Протягом 



№ 

п/п 
Зміст заходів Виконавці 

Термін 

виконання 

1 2 3 4 

проєктів-переможців розпорядник 

коштів 

бюджетного року 

4.5 Офіційне подання головним 

розпорядником коштів звітів до 

Координаційної ради, квартальних звітів 

стосовно стадії виконання проєкту-

переможця 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Щоквартально 

до 15 числа 

місяця, що 

наступає за 

звітним кварталом 

4.6 Офіційне подання головним 

розпорядником коштів до Координаційної 

ради річного звіту щодо виконання 

проєкту-переможця, із результативними 

показниками та показниками затрат, 

продукту, ефективності, якості та фото 

виконаного об’єкту 

Головний 

розпорядник 

коштів 

Протягом 20 

календарних  днів 

після виконання 

завдання 

4.7 Розміщення узагальнених квартальних 

та річних звітів головного розпорядника 

коштів на офіційному веб-сайті громади 

Координаційна 

рада 

 

Щоквартально 

протягом 5 

календарних днів 

після отримання 

звітів 

 

Глизь Наталія Іванівна, яка підтримала пропозицію затвердження Плану заходів. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити план заходів щодо реалізації завдань Програми «Громадський 

бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній громаді» на 

2021-2022 роки» з врахуванням змін до Програми про Громадський бюджет та 

дотриманням чинного законодавства. 

 

10. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, яка надала слово начальнику відділу 

економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства, 

представнику головного розпорядника коштів Виконавчого комітету Глизь Н.І. 

та ознайомила присутніх з звітом про виконання проєктів-переможців 

Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській сільській 

територіальній громаді за І квартал 2021 року, що надійшов від головного 

розпорядника коштів Виконавчого комітету Степанківської сільської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Глизь Наталія Іванівна, яка ознайомила присутніх із звітом про виконання 

проєктів-переможців Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській 

сільській територіальній громаді за І квартал 2021 року та запропонувала 

винести його на чергове пленарне засідання сесії Степанківської сільської ради. 

  

 



ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома звіт за І квартал 2021 року та винести на чергове пленарне 

засідання сесії Степанківської сільської ради звіт про виконання проєктів-

переможців Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській сільській 

територіальній громаді за І квартал 2021 року. 

 

11. СЛУХАЛИ: 

Карталову Тетяну Миколаївну, яка повідомила про необхідність затвердити 

бланк для голосування (додаток 1 до протоколу) та визначитись із формою для 

голосування на 2021 рік. Запропонував затвердити бланк для голосування згідно 

додатка 1 до протоколу та затвердити електронну форму голосування на 2021 

рік, голосування буде проводитись шляхом заповнення електронної версії 

бланку голосування. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Миколенко Анатолій Іванович, який підтримав пропозицію голови 

Координаційної ради. 

Глизь Наталія Іванівна, наголосила на необхідності проведення електронного 

голосування за проекти. Враховуючи, що не всі мешканці громади, в умовах 

карантину, зможуть проголосувати за проєкти у паперовій формі та з метою 

максимального залучення мешканців громади до вибору проєкту Громадського 

бюджету на 2022 рік, запропонувала затвердити електронну форму голосування 

та розробити електронний бланк (додаток 1 до протоколу). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 осіб, «ПРОТИ» - 0 осіб, «УТРИМАЛИСЬ» - 0 осіб. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити електронний бланк для голосування згідно додатку 1 до 

протоколу та затвердити на 2021 рік електронну форму голосування, 

голосування буде проводитись шляхом заповнення електронної версії бланку 

голосування на офіційному сайті громади https://stepankivska.gr.org.ua/  та 

сторінці Громадського бюджету Степанківської сільської СТГ у facebook 

https://www.facebook.com/groups/553551288729000/?ref=bookmarks. 
 

 

 

Головуючий на засіданні  

Координаційної ради                          Ігор ЧЕКАЛЕНКО 

 

 

Голова Координаційної ради            Тетяна КАРТАЛОВА                            

 

 

Секретар Координаційної  ради        Тамара ОВЧАРЕНКО                     

https://stepankivska.gr.org.ua/
https://www.facebook.com/groups/553551288729000/?ref=bookmarks

