
 

 

 

                   ПРОТОКОЛ № 2 

       засідання Координаційної ради 

   «28» липня 2021 року                                                                село Хацьки     
 

Присутні: 8 членів Координаційної ради  

(Нечаєнко Світлана Іванівна, Мусієнко Олександр Якович, Овчаренко Тамара 

Олексіївна, Миколенко Анатолій Іванович, Карталова Тетяна Миколаївна, Глизь 

Наталія Іванівна, Клименко Ірина Іванівна, Шалапута Роман Леонідович) 

Відсутні: 4 члени Координаційної ради  

(Калінішина Світлана Миколаївна, Тищенко Ольга Григорівна, Федоренко 

Валентина Олексіївна, Корнієнко Лариса Михайлівна) 

 

Порядок денний: 

1. Розгляд питання стосовно перевірки повноти та правильності заповнення 

бланку-заяви поданих проєктів. 

2. Розгляд питання про передачу копій заповнених бланків-заяв проєктів до 

відділів Виконавчого комітету Степанківської сільської ради з метою 

здійснення перевірки та оцінки, надання висновків та зауважень до кожного 

проєкту. 

3. Різне. 

 

1.СЛУХАЛИ:  

Карталову Т.М., яка доповіла, щодо основних вимог до проєктів, 

передбачених Положенням про Громадський бюджет, затвердженим рішенням 

Степанківської сільської ради від 28.05.2021 року № 10-01/VІІІ. Запропонувала 

розглянути подані проєкти №01 - №10 та прийняти рішення щодо відхилення (в 

разі невідповідності вимогам), необхідності доопрацювання автором, або 

передачі даного проєкту на більш детальну перевірку та опрацювання відділами 

Виконавчого комітету Степанківської сільської ради. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Т.О., щодо проєктів, звернула увагу, що кожен проєкт заслуговує 

на увагу. Координаційна рада проводить перевірку повноти заповнення бланків 

проєктів. На засіданні ради було розглянуто проєкти з №01 по №10 включно. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 8 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»- 0 присутніх. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Секретарю Координаційної ради доручити результати перевірки повноти та 

правильності заповнення бланків-заяв поданих проєктів відобразити в додатку 1 

до протоколу. 

 

2.СЛУХАЛИ:  



Карталову Т.М., яка наголосила на необхідності передачі заяв-проєктів на більш 

детальну перевірку та опрацювання відділам Виконавчого комітету 

Степанківської сільської ради. Передати проєкти на розгляд відділу 

економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства, 

відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, 

комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, 

охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Т.О., наголосила, що остаточні висновки щодо оцінки проєктів, 

будуть після більш детального розгляду їх відповідними відділами Виконавчого 

комітету Степанківської сільської ради.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 8 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-0 присутніх. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Передати проєкти, для більш детального аналізу, на розгляд відділу 

економічного розвитку, інвестицій та житлово-комунального господарства, 

відділу містобудування, архітектури, земельних відносин, екологічних питань, 

комунальної власності, благоустрою, цивільного захисту, пожежної безпеки, 

охорони праці, питань правопорядку та безпеки громадян. 

 

3. Різне 

Карталова Т.М. повідомила присутніх, що рішенням Координаційної ради від 

17 травня 2021 року було затверджено бланк для голосування та визначено 

форму для голосування на 2021 рік. 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, було розроблено та затверджено електронну 

форму голосування, зокрема електронний бланк – форму для голосування. На 

даний час ведеться робота щодо тестування даної електронної системи збору 

голосів. Голосування за проекти триватиме з 20.09.2021 року по 19.10.2021 року.  

 

 

Голова Координаційної ради            Тетяна КАРТАЛОВА                            

 

 

Секретар Координаційної  ради        Тамара ОВЧАРЕНКО                     


