Протокол №1
засідання Координаційної ради з питань Бюджету участі у м.Коростень
від 24.09.2019р.
Місце проведення: каб№13 міськвиконкому.
Відповідно до рішення шістнадцятої сесії VІІ скликання від 31.08.2017 р.
№796, розпорядженням міського голови від 12.09.2017 року №235 створена
Координаційна рада з питань Бюджету участі, до складу якої увійшли:
1.

Балаболова Ірина Миколаївна

2.

Огородник Ольга Григорівна

3.

Ларькова Світлана Сергіївна

4.

Грищенко Олена Миколаївна

5.
6.

Білошицький Олександр
Петрович
Бошаков Олег Георгійович

7.

Васянович Андрій Юрійович

8.

Вигівський Володимир
Васильович
Любочко Світлана Миколаївна
Дідківський Руслан
Володимирович
Якубовський Леонід Павлович

9.
10.
11.

Представник громадської організації
«Вітер Надії та Любові»
Представник громадського
об’єднання «Стиль життя»
Представник громадської організації
«Спілка голів об’єднань співвласників
багатоквартирних будинків
«Солідарність»
Представник громадської організації
«Сила Народу України»
Представник громадської організації
«Молодіжна міська рада»
Представник організації «Древлянська
громадська екологічна рада міста
Коростеня»
Представник громадської організації
«Учасники АТО Коростенщини»
Секретар міської ради
Депутат міської ради
Член виконавчого комітету
Коростенської міської ради
Заступник міського голови

Присутні на засіданні 9 осіб. (Засідання Координаційної ради вважається
легітимним, якщона ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної
ради.)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Васянович Андрій Юрійович
Огородник Ольга Григорівна
Ларькова Світлана Сергіївна
Бошаков Олег Георгійович
Вигівський Володимир Васильович
Білошицький Олександр Петрович
Балаболова Ірина Миколаївна
Любочко Світлана Миколаївна
Дідківський Руслан Володимирович

В роботі засідання взяли участь:
Боровков Володимир Валентинович, голова ГО «Агенції регіонального
розвитку», адміністратор (модератор) веб-сервісу Громадський Проект
(Бюджет Участі) у м.Коростень; Мартинюк В.М., начальник управління
житлово-комунального господарства Коростенської міської ради; мешканець
міста Коростеня Недашківський А. М.
ВИСТУПИЛИ:
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана
Сергіївна довела до відома присутніх про порядок денний засідання, а саме:
1.Допущення до голосування членами Громадської ради бюджету участі
15 поданих проектів на 2020 рік за станом на 24.09.2019 року відповідно
Положення.
2. Затвердження списку місць проведення голосування громадянами міста
по проектах Бюджету участі на 2020 рік.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок денний, запропонований для розгляду.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 , Проти - 0 , Утримались - 0 .
1.ВИСТУПИЛИ:
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана
Сергіївна довела до відома присутніх, що станом на 24.09.2019 року на 2020 рік
зареєстровано 15 проектних пропозицій, які розміщені на інтернет - сторінці
by.rada-kor.gov.ua, з яких 7 становлять проекти по житлово-комунальному
благоустрою територій міста; 2 – культурно-освітнього напрямку; іншісоціального напрямку. Висновки надані по всіх 15 проектах, які необхідно
розглянути на засіданні координаційної ради та методом голосування членів
ради допустити чи не допустити до голосування громадянами міста в період з
15 жовтня до 13 листопада 2019 року.
Вигівський В.В. відмітив, що необхідно реально підійти до відбору
проектів для голосування. Визначитися, чи є місце згідно проекту
загальнодоступним для громадян міста та чи є проекти, в яких відображені
роботи, фінансування яких передбачено
Програмою економічного і
соціального розвитку міста.
Дитячі дошкільні заклади, наприклад, не є загальнодоступними місцями
для кожного громадянина міста Коростеня відповідно діючого Положення та є
програма фінансування з міського бюджету кожного дитячого дошкільного
закладу по фінансування ігрових майданчиків, тому ці проекти та подібні
таким не можуть допускатися членами Координаційної ради до голосування
громадянами міста.

ВИРІШИЛИ:
Проекти, які передбачають витрати Програми економічного і соціального
розвитку
міста, та які не відповідають вимогам діючого Положення про
Бюджет участі м.Коростеня, не допускаються до голосування (проект №1, №2,
№3, №4, №5, №6, №7,№9,№12,№14).
ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 , Проти - 0 , Утримались - 0 .
ВИСТУПИЛИ:
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана
Сергіївна ознайомила присутніх з висновками проектів №8, №10, №11, №13,
№15 та відмітила, що дані проекти відповідають вимогам Положення та можуть
бути допущені до голосування. По проекту №11 «Лежачі поліцейські по вулиці
князя Ярослава Мудрого» було відмічено, що дану ідею по проекту краще
реалізувати в районі школи, попередньо узгодивши дане питання з директором
ЗОШ № 6, що було виправлено автором проекту.
Надійшла пропозиція допустити до голосування проекти №8, №10, №13,
№11 та №15.
ВИРІШИЛИ:
Допустити до голосування проекти №8, №10, №13, №11 та №15..
ГОЛОСУВАННЯ: За - 8 , Проти - 0 , Утримались - 1.
ВИСТУПИЛИ:
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана
Сергіївна запропонувала присутнім залишити без змін
список місць
проведення голосування громадянами міста по проектах Бюджету участі на
2020 рік, який був в минулому році, а саме: приміщення бібліотек міста.
ВИРІШИЛИ:
Затвердити список місць проведення голосування громадянами міста по
проектах Бюджету участі на 2020 рік.
ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 , Проти - 0 , Утримались - 1.

Голова Координаційної ради

С.С.Ларькова

Секретар

О.Г.Огородник

24.09.2019 року

