
 

 

 

                   ПРОТОКОЛ № 3 

       засідання Координаційної ради 

   «13» вересня 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 щодо опрацювання проєктів відділами виконавчого комітету 

Степанківської сільської ради. 

2. Затвердити Реєстр позитивно оцінених проєктів Громадського бюджету 

(бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади для реалізації у 

2022 році (проєкти допущені до голосування з 20.09.2021 року по 19.10.2021 року). 

3. Затвердити Реєстр негативно оцінених проєктів Громадського бюджету 

(бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади, проєкти не 

допущені до голосування. 

4. Різне. 
 

1.СЛУХАЛИ:  

Карталову Т.М. щодо опрацювання проєктів відділами виконавчого комітету 

Степанківської сільської ради. 

 

  ВИСТУПИЛИ: 

Овчаренко Т.О. зазначила, що відділи виконавчого комітету сільської ради провели 

аналіз проєктів та надали позитивну або негативну оцінку (результати розгляду у 

додатку до протоколу). 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Взяти до відома результати перевірки та опрацювання бланків-заяв проектів 

відділами Виконавчого комітету Степанківської сільської ради. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Карталову Т.М. щодо результатів розгляду проєктів, у ході 2 засідань було 

проведено аналіз 10 проєктів. За результатами розгляду необхідно затвердити 

проєкти, що будуть допущені до голосування, які будуть реалізовуватись за рахунок 

коштів Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській 

ТГ на 2021-2022 роки» в 2022 році: 



Проєкт  №01 «Символіка нашого краю», бюджет проєкту 57000  грн, автор проєкту  

Глизь Наталія Іванівна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-1 присутніх. 

(Глизь Наталія Іванівна – утрималась) 

Проєкт  №02 «Безпечна громада (встановлення камер відеоспостереження в селі 

Хацьки)», бюджет проєкту 44100 грн, автор проєкту Овчаренко Тамара Олексіївна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-1 присутніх. 

(Овчаренко Тамара Олексіївна – утрималась) 

Проєкт  №03 «Парк наших мрій», бюджет проєкту 100000,00 грн, автор проєкту 

Калінішіна Світлана Вікторівна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Проєкт  №04 «Велопарковка, як крок до велосипеда (встановлення велопарковки 

для жителів села Хацьки)», бюджет проєкту 29000,00 грн, автор проєкту Овчаренко 

Тамара Олексіївна  

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»- 1 присутній. 

(Овчаренко Тамара Олексіївна – утрималась) 

Проєкт  №05 «Благоустрій прибережної зони в с. Степанках (біля «Бані»)», бюджет 

проєкту 100000,00 грн, автор проєкту Недуха Альона Геннадіївна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Проєкт  №06 «Сучасна бібліотека  - бібліотека нового покоління», бюджет проєкту 

100000,00 грн, автор проєкту Козакевич Тетяна Анатоліївна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Проєкт  №07 «Творча майстерня – арт простір для молоді», бюджет проєкту 

99999,00 грн, автор проєкту Кондрамашина Алла Михайлівна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

Проєкт  №08 «Встановлення стели «Я люблю Степанки»», бюджет проєкту 50000,00 

грн, автор проєкту Нечаєнко Світлана Іванівна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-1 присутній. 

(Нечаєнко Світлана Іванівна – утрималась) 

Проєкт  №09 «Стела при в’їзді в Степанківську СТГ», бюджет проєкту 80000,00 грн, 

автор проєкту Нечаєнко Світлана Іванівна 

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»-1 присутній. 

(Нечаєнко Світлана Іванівна – утрималась) 

Проєкт  №10 «Встановлення камер відеоспостереження в селі Бузуків «Безпечна 

громада»», бюджет проєкту 44100,00 грн, автор проєкту Овчаренко Тамара 

Олексіївна  

ГОЛОСУВАЛИ: 

 «ЗА» - 7 присутніх, «ПРОТИ»- 0 присутніх, «УТРИМАЛИСЬ»- 1 присутній. 

(Овчаренко Тамара Олексіївна – утрималась). 



 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Реєстр позитивно оцінених проєктів Громадського бюджету (бюджету 

участі) Степанківської сільської територіальної громади для реалізації у 2022 році 

(проєкти допущені до голосування з 20.09.2021 року по 19.10.2021 року), додаток до 

протоколу. Інформацію по проєктах викласти на офіційному сайті Степанківської 

сільської ТГ. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Карталову Т.М., щодо результатів розгляду проєктів, у ході 2 засідань було 

проведено аналіз 10 проєктів, жодного проєкту не відхилено. За результатами 

розгляду необхідно затвердити Реєстр негативно оцінених проєктів Громадського 

бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади. 

Бланки-заяви проєкту, що не відповідають вимогам Положення та Програми 

«Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській ТГ на 2021-2022 

роки» відсутні. 

 

ВИРІШИЛИ: 

Затвердити Реєстр негативно оцінених проєктів Громадського бюджету (бюджету 

участі) Степанківської сільської територіальної громади (проєкти не допущені до 

голосування ), додаток до протоколу. 

 

 

Голова Координаційної ради            Тетяна КАРТАЛОВА                            

 

 

Секретар Координаційної  ради        Тамара ОВЧАРЕНКО                     

 

 

_______________ Нечаєнко Світлана Іванівна 

_______________ Мусієнко Олександр Якович 

_______________ Миколенко Анатолій Іванович 

_______________ Глизь Наталія Іванівна 

_______________ Клименко Ірина Іванівна 

_______________ Шалапута Роман Леонідович 

 


