
 

 

 

                   ПРОТОКОЛ № 4 

       засідання Координаційної ради 

   «20» жовтня 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 члени Координаційної ради  

(Калінішина Світлана Миколаївна, Тищенко Ольга Григорівна, Федоренко 

Валентина Олексіївна, Корнієнко Лариса Михайлівна, Шалапута Роман Леонідович) 

                 

Порядок денний: 

1. Про опрацювання результатів голосування. 

2. Про підсумки голосування за проєкти Громадського бюджету (бюджету участі) 

в Степанківській сільській територіальній громаді, реалізація яких запланована 

у 2022 році. 

3. Про складання рейтингових списків  проєктів Громадського бюджету (бюджету 

участі) в Степанківській сільській територіальній громаді з урахуванням 

результатів голосування. 

4. Про формування списків проєктів - переможців Громадського бюджету 

(бюджету участі) в Степанківській сільській територіальній громаді, реалізація 

яких запланована у 2022 році.  

 

1.СЛУХАЛИ: 

Овчаренко Т.О., запропонувала членам Координаційної ради уважно перевіряти 

повноту заповнення бланків для голосування в електронному вигляді. При перевірці 

електронного бланку для голосування необхідно звертати увагу на обов’язкове 

заповнення всіх даних. У разі відсутності інформації обов’язкової до заповнення, 

відсутності персональних даних особи, що проголосувала -  електронні бланки для 

голосування вважаються недійсними. Необхідно зазначити, що рішенням 

Координаційної ради від 17.05.2021року було затверджено електронну форму 

голосування, зокрема електронний бланк – форму для голосування згідно додатку  

до протоколу №1 від 17.05.2021 року та затверджено електронну форму голосування 

на 2021 рік, голосування проводилось шляхом заповнення електронного бланку для 

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

Громадського бюджету Степанківської сільської ТГ. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

https://stepankivska.gr.org.ua/


Розпочати звірку повноти заповнення електронних бланків та в розрізі кожного 

проєкту окремо: 
№ за 

реєстр-

ром 

Назва проєкту Автор Бюджет 

проєкту, 

грн. 

Кількість 

голосів у 

електронно

му вигляді 

відповідно 

до бланків, 

які 

визнано 

дійсними 

Кількість 

голосів у 

електронн

ому 

вигляді 

відповідно 

до бланків, 

які 

визнано не 

дійсними 

01 
Символіка нашого краю Глизь Наталія 

Іванівна 

57 000,00 7 0 

02 

Безпечна громада (встановлення 

камер відеоспостереження в селі 
Хацьки) 

Овчаренко 

Тамара 
Олексіївна 

44 100,00 14 0 

03 

Парк наших мрій 

 

Калінішіна 

Світлана 

Вікторівна 

100 000,00 65 1 

04 

Велопарковка, як крок до 

велосипеда (встановлення 

велопарковки для жителів села 
Хацьки) 

Овчаренко 

Тамара 

Олексіївна 

29 000,00 1 1 

05 
Благоустрій прибережної зони в с. 

Степанках (біля «Бані») 

Недуха Альона 

Геннадіївна 

100 000,00 154 2 

06 
Сучасна бібліотека  - бібліотека 
нового покоління 

Козакевич 
Тетяна 

Анатоліївна 

100 000,00 72 3 

07 

Творча майстерня – арт простір для 

молоді 

Кондрамашина 

Алла 
Михайлівна 

99 999,00 155 5 

08 

Встановлення стели «Я люблю 

Степанки» 

Нечаєнко 

Світлана 

Іванівна 

50 000,00 4 0 

09 

Стела при в’їзді в Степанківську 

СТГ 

  

Нечаєнко 

Світлана 

Іванівна 

80 000,00 6 1 

10 
Встановлення камер 
відеоспостереження в селі Бузуків 

«Безпечна громада» 

Овчаренко 
Тамара 

Олексіївна 

44100,00 0 0 

 Всього:   478 13 

 

2.СЛУХАЛИ: 

Овчаренко Т.О., яка запропонувала підвести підсумки за результатами 

голосування відповідно до голосів у електронному вигляді (згідно бланків, які 

визнано дійсними) за проєкти  Громадського бюджету. 

 ВИСТУПИЛИ: 

 Овчаренко Т.О., що підвела підсумки за результатами голосування у 

електронному вигляді (відповідно до бланків, які визнано дійсними) за проєкти  

Громадського бюджету 

 
№ за 

реєстр-

ром 

Назва проєкту Автор проєкту Бюджет 

проєкту, 

грн. 

Кількість 

голосів   

01 Символіка нашого краю Глизь Наталія Іванівна 57 000,00 7 

02 Безпечна громада Овчаренко Тамара Олексіївна 44 100,00 14 



(встановлення камер 

відеоспостереження в селі 

Хацьки) 

03 
Парк наших мрій 

 

Калінішіна Світлана Вікторівна 100 000,00 65 

04 

Велопарковка, як крок до 

велосипеда (встановлення 
велопарковки для жителів 

села Хацьки) 

Овчаренко Тамара Олексіївна 29 000,00 1 

05 
Благоустрій прибережної 
зони в с. Степанках (біля 

«Бані») 

Недуха Альона Геннадіївна 100 000,00 154 

06 
Сучасна бібліотека  - 

бібліотека нового покоління 

Козакевич Тетяна Анатоліївна 100 000,00 72 

07 
Творча майстерня – арт 

простір для молоді 

Кондрамашина Алла Михайлівна 99 999,00 155 

08 
Встановлення стели «Я 

люблю Степанки» 

Нечаєнко Світлана Іванівна 50 000,00 4 

09 

Стела при в’їзді в 

Степанківську СТГ 

  

Нечаєнко Світлана Іванівна 80 000,00 6 

10 
Встановлення камер 
відеоспостереження в селі 

Бузуків «Безпечна громада» 

Овчаренко Тамара Олексіївна 44100,00 0 

 Всього:   478 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Встановити підсумки голосування за проєкти Громадського бюджету (бюджету 

участі) в Степанківській сільській територіальній громаді реалізація яких 

запланована у 2022 році. 

 

3.СЛУХАЛИ: 

Овчаренко Т.О., яка запропонувала розглянути рейтингові списки проєктів та 

сформувати перелік проєктів - переможців Громадського бюджету (бюджету участі) 

в Степанківській сільській територіальній громаді.  

На реалізацію проєктів Громадського бюджету Степанківської сільської  

територіальної громади на 2022 рік передбачено 300 000,00 грн., відповідно до 

Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській  

територіальній громаді на 2021-2022 роки» затвердженої рішенням Степанківської 

сільської ради від 23.12.2020 року № 02-08/VІІІ зі змінами. 

 При визначені переможців враховувати, що у разі обмеження фінансових 

ресурсів Громадського бюджету на реалізацію проєктної пропозиції з рейтингового 

списку береться до уваги перша з них, за умови, що її вартість не призведе до 

перевищення сум, виділених для реалізації, відповідно до п.7.7 розділу 7 

Положенням про Громадський бюджет (бюджет участі) у Степанківській сільській  

територіальній громаді, затвердженого рішенням Степанківської сільської ради від 

23.12.2020 року № 02-08/VІІІ зі змінами. 

 



Рейтинг проєктів-переможців Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській 

сільській територіальній громаді на 2022 рік 

Рейтин-

гове 

місце 

№ за 

реєстр-

ром 

Назва проєкту  Автор проєкту Бюджет 

проєкту, грн. 

Кількість 

голосів за 

результатами 

голосування  

1. 07 Творча майстерня – арт 

простір для молоді 

КОНДРАМАШИНА 

Алла Михайлівна 

99 999 155 

2. 05 Благоустрій прибережної 

зони в с. Степанках (біля 

«Бані») 

НЕДУХА  

Альона Геннадіївна 

100 000 154 

3. 06 Сучасна бібліотека - 

бібліотека нового 

покоління 

КОЗАКЕВИЧ 

Тетяна Анатоліївна 

100 000 72 

  Всього:  299999 381 

 

ВИСТУПИЛИ: всі члени Координаційної ради. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Включити проєкти №07, №05, №06 до переліку проєктів-переможців 

Громадського бюджету (бюджету участі) в Степанківській сільській територіальній 

громаді, реалізація яких запланована у 2022 році на загальну суму 299 999 грн. 

 

4.СЛУХАЛИ:  

Миколенко А.І., який запропонував підвести остаточні підсумки голосування за 

Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній 

громаді та визначити переможцями проєкти №07, №05, №06 на загальну суму 

299999,00 грн, винести на розгляд найближчої чергової сесії сільської ради перелік 

проєктів – переможців, які будуть реалізовані у 2022 році, включити дані проєкти до 

Програми «Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській 

територіальній громаді на 2021-2022 роки», поставити на голосування  всі вище 

зазначені питання. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

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

 

ВИРІШИЛИ: 

Підвести остаточні підсумки голосування за Громадський бюджет (бюджету 

участі) в Степанківській сільській територіальній громаді та визначити 

переможцями проєкти №07, №05, №06 на загальну суму 299 999,00 грн, винести на 

розгляд найближчої чергової сесії сільської ради перелік проєктів – переможців, які  



будуть реалізовані у 2022 році, включити дані проєкти до Програми 

«Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній 

громаді на 2021-2022 роки». 

 

 

Голова Координаційної ради                          Тетяна КАРТАЛОВА                            

 

 

Секретар Координаційної  ради                     Тамара ОВЧАРЕНКО              

 

 

Члени Координаційної ради 

_______________ _______________________ 

_______________ _______________________ 

_______________ _______________________ 

_______________ _______________________ 

_______________ _______________________ 

 
_________________ ___________________________ 

_________________ ___________________________ 

_________________ ___________________________ 

_________________ ___________________________ 

 


