
ПРОТОКОЛ 

засідання Експертної групи по відбору проектів, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету 

участі) в Корюківській міській територіальній громаді 

 

01 листопада 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» 

 

 

Порядок денний: 

 

1. Встановлення підсумків голосування за проекти, реалізація яких 

відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) в 

Корюківській міській територіальній громаді в 2022 році. 

 

 

Розгляд питань порядку денного: 

 

По першому питанню порядку денного слухали Плющ А.В., 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 2022 році 

тривало з 01.09.2021 р. по 31.10.2021 р. На голосування було винесено 7 

проектів (по м. Корюківка – 3, по селам Громади – 4), 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, на території 

старостинських округів, та в електронній формі, на території міста Корюківка, 

не більше ніж за 1 проект, та запропонувала безпосередньо перейти до 

підрахунку голосів. 

 

За результатами підрахунку встановлено наступне: 
 

1. Розгляд проекту «Майданчик для відпочинку та дозвілля» набрав 903 голоси. 

2. Розгляд проекту «Спортивно-ігровий майданчик» набрав 903 голоси. 

3. Розгляд проекту «Парк «Мрія – 2» набрав 632 голоси. 

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

набрав 660 голосів. 

5. Розгляд проекту «Майданчик для вигулу собак» набрав 24 голоси. 

6. Розгляд проекту «Освітній проєкт «Не гальмуй - сміття сортуй» набрав 135 

голосів. 

7. Розгляд проекту «Світла Пам’ять» набрав 145 голосів. 

 

Вирішили: винести на розгляд чергової сесії Корюківської міської ради 

питання щодо фінансування в 2022 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 - «Світла Пам’ять» та «Освітній проєкт «Не гальмуй - сміття 

сортуй»; 

- в селах Громади - «Майданчик для відпочинку та дозвілля» та «Спортивно-

ігровий майданчик». 

 

 

 

Керівник Експертної групи                                                   Анастасія ПЛЮЩ 

 

 

Член Експертної групи                                                           Іван ВАЩЕНКО 

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/sportivno-igroviy-maydanchik
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