
 

 

Протокол №3 

 засідання Координаційної ради з питань Бюджету участі у м.Коростень 

 

від 01.11.2017р.                                               
 

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 11 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  

громадська 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. Білошицький Олександр Петрович 

7. Васянович Андрій Юрійович 

8. Дідківский Руслан Володимирович 

9. Якубовський Леонід Павлович 



 

 

 

 

В роботі засідання взяли участь: 

Боровков Володимир Валентинович - голова ГО «Агенції регіонального 

розвитку», депутат міської ради; Бовкунова Марина Віталіївна, голова ГО «Спілка 

голів ОСББ», Баранівська Тетяна Миколаївна, голова ГО «Сила народу України»; 

Яблонський Павло Євгенійович, голова ГО, журналісти КП «Коростеньмедіа». 

Автори та співавтори 19 зареєстрованих проектів. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана 

Сергіївна ознайомила присутніх з кількістю (19 проектів) та змістом 

зареєстрованих проектів Бюджету участі та отриманих на кожний проект 

висновків, запропонувавши членам ради  заслухати кожного автора проекту та 

проголосувати по кожному проекту щодо допуску таких проектів до електронного 

голосування мешканцями Коростеня та голосування в паперовому вигляді з 

використанням затвердженої форми бюлетеня в міськвиконкомі, каб.№13 

(вул.Грушевського, 22) в період з 6 листопада по 6 грудня 2017 року. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 10 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

 

ВИРІШИЛИ:  
Заслухати кожного автора проекту з подальшим голосуванням по кожному 

проекту щодо допуску таких проектів з врахуванням експертних висновків 

спеціалістів до електронного голосування  мешканцями Коростеня та допуску до 

голосування в паперовому вигляді з використанням затвердженої форми 

бюлетеня в міськвиконкомі, каб.№13 (вул.Грушевського, 22) в період з 6 

листопада по 6 грудня 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Шевчук Ольга Юріївна з проектом «Веселкова карусель», Білошицький 

Олексій Анатолійович з проектами «Відкритий wi-fi простір на центральній 

площі» та «Відкритий WI-FI простір парк Древлянський (Островського)», 

Вигівський Володимир Васильович з проектом «Облаштування підсвідки 

пішохідних переходів», Ковальчук Владислав Анатолійович з проектом 

«Створення Пункту індивідуальної рекреації громадян на базі ГО «Учасники АТО 

Коростенщини», Кузьменко Ірина Василівна з проектом «Облаштування 

турнікетної огорожі навколо дитячого майданчика на території ОСББ «ТРИ 

ДЕВ’ЯТКИ», Ларькова Світлана Сергіївна з проектом «Затишне подвір’я по 

вул.Коротуна, 5», Малий Микола Васильович з проектом «Новий асфальт в 

найкращий двір», Боцман Галина Іванівна з проектом «Інклюзивна світлова 

сенсорна кімната «Снузлін», які ознайомили присутніх зі змістом та необхідністю  

виділення коштів місцевого бюджету для впровадження проекту жителям міста 

Коростень. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 10 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 

 

10. Вигівський Володимир Васильович 



 

 

ВИРІШИЛИ:  

Допустити проекти «Веселкова карусель»,  «Відкритий wi-fi простір на 

центральній площі», «Відкритий WI-FI простір парк Древлянський 

(Островського)», «Облаштування підсвідки пішохідних переходів»,  «Створення 

Пункту індивідуальної рекреації громадян на базі ГО «Учасники АТО 

Коростенщини», «Облаштування турнікетної огорожі навколо дитячого 

майданчика на території ОСББ «ТРИ ДЕВ’ЯТКИ», «Затишне подвір’я по 

вул.Коротуна, 5», «Новий асфальт в найкращий двір», «Інклюзивна світлова 

сенсорна кімната «Снузлін» до електронного голосування мешканцями Коростеня 

та допустити  до голосування в паперовому вигляді з використанням громадянами 

міста затвердженої форми бюлетеня в міськвиконкомі, каб.№13  

(вул.Грушевського, 22) в період  з 6 листопада по 6 грудня 2017 року. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Любочко Світлана Миколаївна з проектом «Художнє оформлення огорожі 

«Спартак», яка ознайомила присутніх зі змістом проекту та в зв’язку з 

передбаченим фінансуванням в програмі бюджету міста на ідентичні заходи 

озвучила пропозицію щодо зняття свого проекту з голосування членами 

Координаційної ради Бюджету участі для допуску подальшого голосування 

мешканцями міста Коростень. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 10 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 

 

ВИРІШИЛИ:  
Зняти проект «Художнє оформлення огорожі «Спартак» з голосування 

мешканцями міста Коростень в зв’язку з передбаченим фінансуванням в програмі 

бюджету міста на заходи подібного змісту. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Гієнко Лариса Миколаївна з проектом «Допомога людям «Турбота», яка 

ознайомила присутніх зі змістом проекту. 

Ларькова Світлана Сергіївна винесла пропозицію щодо недопущення 

даного проекту до голосування мешканцями міста по причині недотримання 

вимог п.2.4 Положення про Бюджет участі у місті Коростень в частині 

дублювання заходів Програми соціально-економічного розвитку міста на 

відповідний рік. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 10 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 

 

ВИРІШИЛИ:  

Зняти проект «Допомога людям «Турбота» з голосування мешканцями міста 

Коростень по причині недотримання вимог п.2.4 Положення  про Бюджет участі у 

місті Коростень в частині дублювання заходів Програми соціально-економічного 

розвитку міста на відповідний рік. 

 

 

 



 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Бондарчук Оксана Тарасівна з проектом «Спортивний майданчик для всіх: 

від великих до малих», Боровков Володимир Валентинович з проектом 

«Лабораторія робототехніки», Броньківська Тетяна Володимирівна з проектом 

«Облаштування зони відпочинку в районі Черемушки», Вигівський Руслан 

Сергійович з проектом «Відновлення озера біля Київського масиву», Баранівська 

Тетяна Миколаївна з проектом «Перші дні життя маленьких коростенців по-

новому», Сіукаєва Оксана Анатоліївна з проектом «Ростемо разом», Яблонський 

Павло Євгенійович з проектами «Оновлення адресних табличок будинків» та 

«Закрита велопарковка (велогараж) з охороною ФОК», які ознайомили присутніх 

зі змістом та необхідністю виділення коштів місцевого бюджету для 

впровадження проектів  жителям міста Коростень. 

 

Ларькова Світлана Сергіївна, яка запропонувала після обговорень даних 

проектів членами Координаційної ради та виявлених зауважень доопрацювати  

авторам до 03.11.2017 року слідуючі проекти:  

«Спортивний майданчик для всіх: від великих до малих», «Лабораторія 

робототехніки», «Облаштування зони відпочинку в районі Черемушки»,  

«Відновлення озера біля Київського масиву», «Перші дні життя маленьких 

коростенців по-новому»,  «Ростемо разом»,  «Оновлення адресних табличок 

будинків» та «Закрита велопарковка (велогараж) з охороною ФОК». 

Дані проекти для винесення на голосування мешканців міста розглянути з 

виправленими зауваженнями 03.11.2017 року на засіданні членів Координаційної 

ради з питань Бюджету участі у м.Коростень. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 10 ,   Проти - 0 ,    Утримались - 0 . 

 

ВИРІШИЛИ:  
Доопрацювати  авторам до 03.11.2017 року слідуючі проекти:  

«Спортивний майданчик для всіх: від великих до малих», «Лабораторія 

робототехніки», «Облаштування зони відпочинку в районі Черемушки»,  

«Відновлення озера біля Київського масиву», «Перші дні життя маленьких 

коростенців по-новому»,  «Ростемо разом»,  «Оновлення адресних табличок 

будинків» та «Закрита велопарковка (велогараж) з охороною ФОК». 

Дані проекти для винесення на голосування мешканців міста розглянути з 

виправленими зауваженнями 03.11.2017 року на засіданні членів Координаційної 

ради з питань Бюджету участі у м.Коростень. 

 

 

 

Голова Координаційної ради                            С.С.Ларькова 

 

Секретар                                                               О.Г.Огородник 


