
ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної групи по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) 

в Корюківській міській територіальній громаді 

 

27-28 липня 2020 року                                                                                14.30 

                                                                                                            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» 

 

 

Яковець Сергій Миколайович              –   державний реєстратор юридичного відділу   

                                                                міської ради 

 

Автори проектів 

 

  

Коваль Тетяна Миколаївна  – Денс-студія «Твій шлях» 

Онищук Катерина Вікторівна 

Мартиненко Сергій Анатолійович 

– 

 

«Розумні столи» 

«Наумівка спортивна - 2» 

Лисенко Олег Віталійович – «Сімейний відпочинок в сквері села 

Петрова Слобода» 

Тунік Оксана Миколаївна – «Дитячий майданчик – місце 

щасливого дитинства» 

Пилипенко Раїса Григорівна 

Олійник Тетяна Миколаївна 

Іваніна Денис Сергійович 

Дорошко Віктор Олександрович 

 

Титенко Ірина Євгенівна 

Дейнека Олександра Іванівна 

– «Джерело мого дитинства» 

«Життя – це спорт» 

«Час сонця!» 

«Зона відпочинку в центрі села 

Олександрівка» 

«Майданчик для вигулу собак» 

«Архітектурне підсвічування фасаду 

Храму Покрови Божої Матері та 

пам’ятного монумента загиблих 

воїнам» 



Порядок денний: 

 

1. Розгляд проекту «Денс-студія «Твій шлях»». 

2. Розгляд проекту «Розумні столи». 

3. Розгляд проекту «Наумівка спортивна - 2». 

4. Розгляд проекту «Сімейний відпочинок в сквері села Петрова Слобода». 

5. Розгляд проекту «Дитячий майданчик – місце щасливого дитинства». 

6. Розгляд проекту «Джерело мого дитинства». 

7. Розгляд проекту «Життя - це спорт». 

8. Розгляд проекту «Кутьтурно-мистецький простір «Музично-кольорові барви 

Корюківки»». 

9. Розгляд проекту «Час сонця!». 

10. Розгляд проекту «Спортивний майданчик «Дитяча мрія» (вулиця 

Червонохутірська)». 

11. Розгляд проекту «Зона відпочинку в центрі села Олександрівка». 

12. Розгляд проекту «Майданчик для вигулу собак». 

13. Розгляд проекту «Архітектурне підсвічування фасаду Храму Покрови Божої 

Матері та пам’ятного монумента загиблих воїнам». 

14. Розгляд проекту «Стежка здоров’я навколо центрального озера». 

15. Розгляд проекту «Мурал «Творці майбутнього»». 

 

 

 Перед початком розгляду питань порядку денного Ващенко І.О. 

проінформував членів Експертної групи та авторів проектів про порядок роботи 

Експертної групи з розгляду поданих проектів. 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

По першому питанню порядку денного слухали автора проекту «Денс-

студія «Твій шлях»» Коваль Т.М. 

Ващенко І.О. повідомив, що реалізація даного проекту планується в 

приміщенні школи, що в свою чергу не відповідає вимогам 3.3.6 Положення про 

громадський бюджет (бюджет участі) в Корюківській міській територіальній 

громаді, тобто є спрямованим на розвиток бюджетної сфери громади. 

Онищук В.Л. запропонував відмовити у реалізації даного проекту за 

рахунок коштів бюджету участі та запропонувати авторам проекту звернутись 

безпосередньо до Корюківської міської ради щодо реалізації проекту в будь-який 

інший можливий спосіб. 

Вирішили: відмовити автору проекту у його реалізації в порядку, 

передбаченому Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді. Запропонувати автору звернутися 

до Корюківської міської ради щодо реалізації проекту безпосередньо через 

виділення фінансування з міського бюджету. 

 

По другому питанню порядку денного слухали автора проекту ««Розумні 

столи» Онищук К.В. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 



Вирішили: Вирішили: надати автору проекту час для його 

доопрацювання до 03.08.2019 року. 

 

По третьому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Наумівка спортивна - 2» Мартинюка С.А. 

Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По четвертому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Сімейний відпочинок в сквері села Петрова Слобода» Лисенка О.В. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

03.08.2019 року. 

 

По п’ятому питанню порядку денного слухали автора проекту «Дитячий 

майданчик – місце щасливого дитинства» Тунік О.М. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

03.08.2019 року. 

 

По шостому питанню порядку денного слухали автора проекту «Джерело 

мого дитинства» Пилипенко Р.Г. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

03.08.2019 року. 

 

По сьомому питанню порядку денного слухали автора проекту «Життя - 

це спорт» Олійник Т.М. 

 Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По восьмому питанню порядку денного слухали голову експертної групи 

Олійник С.О. 

 Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного слухали автора проекту «Час 

сонця!» Іваніну Д.С. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

04.08.2019 року. 

 

По десятому питанню порядку денного слухали голову експертної групи 

Олійник С.О. 

 Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Зона відпочинку в центрі села Олександрівка!» Дороша В.О. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

04.08.2019 року. 



По дванадцятому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Майданчик для вигулу собак» Титенко І.Є. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

04.08.2019 року. 

 

По тринадцятому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Архітектурне підсвічування фасаду Храму Покрови Божої Матері та пам’ятного 

монумента загиблих воїнам» Дейнеку О.І. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

04.08.2019 року. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали голову 

експертної групи Олійник С.О. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

04.08.2019 року. 

 

По п’ятнадцятому питанню порядку денного слухали голову експертної 

групи Олійник С.О. 

 Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

 

С. ОЛІЙНИК  

 

О.БИКОВ  

 

Т. СКИБА  

 

А. СЕЛЮК  

 

І.ВАЩЕНКО 

 

 

 

В.ОНИЩУК _____________________ 

 

 


