
ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної групи по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) 

в Корюківській міській територіальній громаді 

 

08 жовтня 2020 року                                                                                08.00 

                                                                                                            Сесійна зала  

                                                                                                Корюківської міської ради  

 

На засіданні присутні: 

 

 

Від Експертної групи 

 

  

Олійник Світлана Олександрівна – секретар міської ради, керівник групи 

Биков Олександр Миколайович 

 

 

Ващенко Іван Олександрович 

– Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

заступник керівника групи 

начальник юридичного відділу – 

державний реєстратор міської ради 

Скиба Тетяна Віталіївна – начальник відділу земельних ресурсів 

та комунального майна міської ради 

Селюк Анатолій Михайлович – начальник КП «Благоустрій» 

Онищук Володимир Леонідович – голова КММГО «Альтернатива» 

   

Порядок денний: 

 

1. Встановлення підсумків голосування за проекти, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді в 2021 році. 

 

По першому питанню порядку денного слухали Олійник С.О., яка 

проінформувала членів Експертної групи про те, що голосування за проекти, 

реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету 

(бюджету участі) в Корюківській міській територіальній громаді в 2021 році 

тривало з 01.09.2020 р. по 30.09.2020 р. На голосування було винесено 13 проектів 

(по м. Корюківка – 8, по селам Громади – 5), за які могли голосувати жителі, що 

постійно проживають в Громаді та яким виповнилося 14 років та мають паспорт 

громадянина України, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування як в 

паперовій, так і в електронній формі не більше ніж за 1 проект, та запропонувала 

безпосередньо перейти до підрахунку голосів. 

 

За результатами підрахунку встановлено наступне: 
 

1. Проект «Розумні столи» набрав 2 голоси. 

2. Проект «Наумівка спортивна - 2» набрав 519 голосів. 

3. Проект «Сімейний відпочинок в сквері села Петрова Слобода» набрав 340 

голосів. 



4. Проект «Дитячий майданчик – місце щасливого дитинства» набрав 230 голосів. 

5. Проект «Джерело мого дитинства» набрав 785 голосів. 

6. Проект «Життя - це спорт» набрав 385 голосів. 

7. Проект «Кутьтурно-мистецький простір «Музично-кольорові барви 

Корюківки»» набрав 146 голосів. 

8. Проект «Час сонця!» набрав 14 голосів. 

9. Проект «Спортивний майданчик «Дитяча мрія» (вулиця Червонохутірська)» 

набрав 252 голоси. 

10. Проект «Зона відпочинку в центрі села Олександрівка» набрав 659 голосів. 

11. Проект «Майданчик для вигулу собак» набрав 168 голосів. 

12. Проект «Стежка здоров’я навколо центрального озера» набрав 55 голосів. 

13. Проект «Мурал «Творці майбутнього»» набрав 294 голоси. 

 

Вирішили: винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради питання 

щодо фінансування в 2021 році проектів, реалізація яких відбуватиметься за 

рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді та які набрали найбільшу кількість голосів: 

- в м. Корюківка - «Життя - це спорт» та «Мурал «Творці майбутнього»»; 

- в селах Громади - «Джерело мого дитинства» та «Зона відпочинку в центрі села 

Олександрівка». 
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