
 

 

Протокол №2 
 засідання Координаційної ради з питань Бюджету участі у м.Коростень 

 
від 27.10.2017р.                                               
 
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: 

 
Присутні на засіданні   6  осіб. (Засідання Координаційної ради вважається 
легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної 
ради.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Балаболова Ірина Миколаївна Представник громадської організації 
«Вітер Надії та Любові» 

2.  Огородник Ольга Григорівна Представник громадського 
об’єднання «Стиль життя» 

3.  Ларькова Світлана Сергіївна Представник громадської організації 
«Спілка голів об’єднань співвласників 
багатоквартирних будинків 
«Солідарність» 

4.  Грищенко Олена Миколаївна Представник громадської організації 
«Сила Народу України» 

5.  Білошицький Олександр 
Петрович 

Представник громадської організації 
«Молодіжна міська рада» 

6.  Бошаков Олег Георгійович Представник організації «Древлянська  
громадської екологічна рада міста 
Коростеня» 

7.  Васянович Андрій Юрійович Представник громадської організації 
«Учасники АТО Коростенщини» 

8.  Вигівський Володимир 
Васильович 

Секретар міської ради 

9.  Любочко Світлана Миколаївна Депутат міської ради 
10.  Дідківський Руслан 

Володимирович 
Член виконавчого комітету 
Коростенської міської ради  

11.  Якубовський Леонід Павлович  
 

Заступник міського голови 

1. Балаболова Ірина Миколаївна 
2. Огородник Ольга Григорівна 
3. Ларькова Світлана Сергіївна 
4. Бошаков Олег Георгійович 
5. Любочко Світлана Миколаївна 

6. Грищенко Олена Миколаївна 
 



 

 

В роботі засідання взяли участь: 
Боровков Володимир Валентинович - голова ГО «Агенції регіонального 

розвитку», депутат міської ради. 
Яблонський Павло Євгенійович-учасник проекту. 
 
ВИСТУПИЛИ:  
 
Голова Координаційної ради з питань бюджету участі Ларькова С.С., яка 

запропонувала членам ради визначитися з місцем голосування, а саме в 
міськвиконкомі, каб.№13 (вул.Грушевського, 22) та затвердити форму 
бюлетеня в паперовому вигляді для особистого голосування громадян міста 
щодо запропонованих проектів. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: За - 6 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 
 
ВИРІШИЛИ:  
 
Місцем особистого голосування громадян щодо запропонованих 

проектів визначити кабінет №13 приміщення міськвиконкому 
(вул.Грушевського,22) та затвердити форму бюлетеня в паперовому вигляді 
(бюлетень додається). 

 
ВИСТУПИЛИ:  
 
Любочко Світлана Миколаївна, депутат міської ради, яка запропонувала 

термін 4 дні для особистого голосування громадян в паперовому вигляді щодо 
запропонованих проектів, а саме: 24,25,26,27 листопада 2017 року. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: За - 6 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 
 
ВИРІШИЛИ:  
Затвердити термін 4 дні для особистого голосування громадян в 

паперовому вигляді щодо запропонованих проектів, а саме: 24,25,26,27 
листопада 2017 року. 

 
ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань бюджету участі Ларькова С.С., яка 
запропонувала членам ради  визначитися з громадськими організаціями, які 
завірять бюлетені власними підписами та печаткою, а саме: громадська 
організація «Молодіжна міська рада», громадська організація «Древлянська  
громадська екологічна рада міста Коростеня», громадська організація 
«Учасники АТО Коростенщини» та особистим власним підписом. 

 
ГОЛОСУВАННЯ: За - 6 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 
 
 
 



 

 

ВИРІШИЛИ:  
 

Бюлетені для голосування в паперовому вигляді завіряти власними 
підписами та печаткою, а саме: громадська організація «Молодіжна міська 
рада», громадська організація «Древлянська  громадська екологічна рада міста 
Коростеня», громадська організація «Учасники АТО Коростенщини» та 
особистим власним підписом голови Координаційної ради з питань Бюджету 
участі Ларькової Світлани Сергіївни. 

 
ВИСТУПИЛИ:  
 
Боровков Володимир Валентинович, голова ГО «Агенції 

регіонального розвитку», депутат міської ради, який  запропонував членам 
ради визначитися щодо нової онлайн-платформи Бюджету участі м. Коростень 
для електронного голосування громадян міста щодо запропонованих проектів. 
Нова он-лайн платформа працює вже в 50 містах України. Коростень  став 52 
містом, яке приєдналося до нової онлайн-платформи системи «Громадський 
проект». Процедура реєстрації громадян для голосування хоч і складна, але 
більш достовірна по кожному громадянину. Є вірогідність недобору голосів до 
150, що може  викликати ризик провалу перспективних проектів. Для більш 
активного електронного голосування громадян було запропоновано членам 
Координаційної ради своїм рішенням зменшити граничну планку кількості 
голосів згідно положення з 150 до меншої кількості, а право голосування 
мешканцям міста надати не за 1проект, а за 3 проекти, тому що голосування за 
1 проект зменшує права громадян міста щодо підтримки інших проектів.  
     Грищенко  Олена Миколаївна  дала пропозицію щодо граничної планки 
голосування: кількість голосів не повинна бути меншою  за  кількість підписів 
поданого проекту до розгляду на першому етапі, тобто 15 голосів. 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 6 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 
 
ВИРІШИЛИ:  
1.Винести пропозицію на розгляд  депутатів для затвердження на 

засіданні найближчої сесії VІІ скликання депутатів міської ради питання про 
внесення змін до п.2.4 Положення про Бюджет участі в місті Коростень, 
затвердженого Рішенням шістнадцятої сесії VІІ скликання від 31.08.2017 р. 
№796 щодо зменшення кількості осіб підтримки проектної пропозиції  з 150 до 
15 осіб членів територіальної громади. 

2. Винести пропозицію на розгляд  депутатів для затвердження на 
засіданні найближчої сесії VІІ скликання депутатів міської ради питання про 
внесення змін до п.6.7  та 6.8 Положення про Бюджет участі в місті Коростень, 
затвердженого Рішенням шістнадцятої сесії VІІ скликання від 31.08.2017 р. 
№796 щодо голосування члена територіальної громади не за 1проект, а за 3 
(три) проекти.  

 
Голова Координаційної ради                            С.С.Ларькова 
 
Секретар                                                               О.Г.Огородник 


