
ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної групи по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету 

участі) в Корюківській міській територіальній громаді 

 

10 серпня 2021 року                                                                                09.00 

 

Сесійна зала Корюківської міської ради  

 

На засіданні присутні: 

 

 

Від Експертної групи 

 

  

Плющ Анастасія Вікторівна – 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» 

 

 

Автори проектів 

 

  

Аполон Юрій Андрійович  – «Майданчик для відпочинку та 

дозвілля» 

Барсук Поліна Володимирівна 

Єгунова Алла Іванівна 

– 

 

«Пляж моєї мрії» 

«Спортивно-ігровий майданчик» 

Пуленко Тетяна Миколаївна – «Парк «Мрія - 2» 

Бардаков Сергій Васильович – «Урочище «Бурило» - візитна 

картка села Шишківка» 

Марухно Оксана Сергіївна 

 

Редін Антон Леонідович 

 

 

Олійник Тетяна Миколаївна 

– 

 

– 

 

– 

«Освітній проєкт «Не гальмуй - 

сміття сортуй» 

«Автономне освітлення 

перехресть сіл Верхолісся, 

Олександрівка, Піски» 

«Світла Пам’ять» 

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/maydanchik-dlya-vidpochinku-ta-dozvillya
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/maydanchik-dlya-vidpochinku-ta-dozvillya
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/plyazh-moei-mrii
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/sportivno-igroviy-maydanchik
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/park-mriya-2
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/urochishche-burilo-vizitna-kartka-sela-shishkivka
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/urochishche-burilo-vizitna-kartka-sela-shishkivka
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/osvitniy-proekt-ne-gal-muy-smittya-sortuy
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/osvitniy-proekt-ne-gal-muy-smittya-sortuy
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/avtonomne-osvitlennya-perekhrest-sil-verkholissya-oleksandrivka-piski
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/avtonomne-osvitlennya-perekhrest-sil-verkholissya-oleksandrivka-piski
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/avtonomne-osvitlennya-perekhrest-sil-verkholissya-oleksandrivka-piski
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/svitla-pam-yat


  

Порядок денний: 

 

1. Розгляд проекту «Майданчик для відпочинку та дозвілля». 

2. Розгляд проекту «Пляж моєї мрії». 

3. Розгляд проекту «Спортивно-ігровий майданчик». 

4. Розгляд проекту «Майданчик активного дитинства». 

5. Розгляд проекту «Парк «Мрія – 2». 

6. Розгляд проекту «Урочище «Бурило» - візитна картка села Шишківка». 

7. Розгляд проекту «Япомогабокс» - апарат зі збору пластикови пляшок, який 

видає корм для тварин». 

8. Розгляд проекту «Майданчик для вигулу собак». 

9. Розгляд проекту «Освітній проєкт «Не гальмуй - сміття сортуй». 

10. Розгляд проекту «Автономне освітлення перехресть сіл Верхолісся, 

Олександрівка, Піски». 

11. Розгляд проекту «Світла Пам’ять». 

 

 

 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 

«Майданчик для відпочинку та дозвілля» Аполона Ю.А. 

Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По другому питанню порядку денного слухали автора проекту «Пляж 

моєї мрії» Барсук П.В. 

Ващенко І.О. повідомив, що порядок реалізації даного проекту 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 третьому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Спортивно-ігровий майданчик» Єгунову А.І. 

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/maydanchik-dlya-vidpochinku-ta-dozvillya
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/plyazh-moei-mrii
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/sportivno-igroviy-maydanchik
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/maydanchik-aktivnogo-ditinstva
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/park-mriya-2
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/urochishche-burilo-vizitna-kartka-sela-shishkivka
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/yapomogaboks-aparat-zi-zboru-plastikovi-plyashok-yakiy-vidae-korm-dlya-tvarin
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/yapomogaboks-aparat-zi-zboru-plastikovi-plyashok-yakiy-vidae-korm-dlya-tvarin
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/maydanchik-dlya-vigulu-sobak
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/osvitniy-proekt-ne-gal-muy-smittya-sortuy
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/avtonomne-osvitlennya-perekhrest-sil-verkholissya-oleksandrivka-piski
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/avtonomne-osvitlennya-perekhrest-sil-verkholissya-oleksandrivka-piski
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/svitla-pam-yat
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/maydanchik-dlya-vidpochinku-ta-dozvillya
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/plyazh-moei-mrii
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/plyazh-moei-mrii
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/sportivno-igroviy-maydanchik


Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По четвертому питанню порядку денного слухали члена експертної 

групи Ващенка І.О. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

15.08.2021 року. 

 

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

«Мрія - 2» Пуленко Т.М. 

Зауважень до проекту від членів Експертної групи не надійшло. 

 

По шостому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Урочище «Бурило» - візитна картка села Шишківка» Бардакова С.В. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

15.08.2021 року. 

 

По сьомому питанню порядку денного слухали члена експертної групи 

Ващенка І.О. 

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

приміщенні школи, що в свою чергу не відповідає вимогам 3.3.4 Положення 

про громадський бюджет (бюджет участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді, тобто потребує додаткових витрат на утримання. 

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 восьмому питанню порядку денного слухали члена експертної 

групи Ващенка І.О. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

15.08.2021 року. 

 

По дев’ятому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Освітній проєкт «Не гальмуй - сміття сортуй» Марухно О.С. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

15.08.2021 року. 

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/park-mriya-2
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/park-mriya-2
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/urochishche-burilo-vizitna-kartka-sela-shishkivka
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/osvitniy-proekt-ne-gal-muy-smittya-sortuy


 

По десятому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Автономне освітлення перехресть сіл Верхолісся, Олександрівка, Піски» 

Редіна А.Л. 

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

приміщенні школи, що в свою чергу не відповідає вимогам 3.3.6 та 3.3.2 

Положення про громадський бюджет (бюджет участі) в Корюківській міській 

територіальній громаді, тобто є спрямованим на розвиток бюджетної сфери 

громади та має фрагментарний характер. 

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 одинадцятому питанню порядку денного слухали автора проекту 

«Світла Пам’ять» Олійник Т.М. 

Биков О.М. запропонував доопрацювати проект. 

Вирішили: надати автору проекту час для його доопрацювання до 

15.08.2021 року. 

 

 

 

Керівник Експертної групи                                                            А.ПЛЮЩ 

 

Член Експертної групи                                                                   І.ВАЩЕНКО 

https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-sela-gromadi/projects/avtonomne-osvitlennya-perekhrest-sil-verkholissya-oleksandrivka-piski
https://koryukivka-otg.ci.org.ua/gromads-kiy-byudzhet-2022-m-koryukivka/projects/svitla-pam-yat

