
Голосування за проекти Бюджету участі проводиться з 15 жовтня по 15 

листопада 2018 року 

  В 2018 році зареєстровано 36 проектів Бюджету участі в місті Коростень, з 

яких 22 допущено до голосування громадянами міста для подальшого 

впровадження в 2019 році за рахунок місцевих бюджетних коштів (протокол 

№3 від 20.09.2018 року та №4 від 10.10.2018 року додається). 

  Голосування мешканцями Коростеня проводитиметься з 15 жовтня по 15 

листопада 2018 року в офіційних пунктах електронного голосування, які 

визначені Координаційною радою (перелік додається). 

Перелік 

офіційних пунктів в м.Коростені для проведення електронного голосування членами 

територіальної громади міста через інтернет-сторінку by.rada-kor.gov.ua 

№

№ 

Назва установи Адреса Час роботи 

з10.00-18.00 год. 

Останній робочий  

день місяця -

санітарний день 

Відповідаль 

на особа 

1. Центральна бібліотека 

ім.М.Островського 

вул. Грушевського, 38 вихідний день - 

понеділок  

Примак Г.М. 

Храпійчук Г.С. 

Сергієнко А.О. 

2. Бібліотека – філія № 1 

ім.Л.України 

вул. Грушевського, 37 вихідний день - 

субота 

Клименко О.І. 

Ущапівська О.І. 

3. Бібліотека - філія № 2 вул. Пролетарська, 37 вихідний день - 

понеділок 

Маєвська Т.М. 

Лоюк І.П. 

4. Бібліотека - філія № 3 вул. Шолом 

Алейхема, 102 

вихідний день - 

субота.  

Бондарчук О.І. 

Демчук В.В. 

5. Бібліотека - філія № 4 вул.Київська,17 вихідний день - 

понеділок.  

Іщенко С.В. 

Бондарчук Ю.А. 

7. Бібліотека - філія № 8 вул. Маяковського, 

105 

вихідний день – 

неділя , понеділок  

Бородійчук О.А. 

 



Протокол №4 

 засідання Координаційної ради з питань Бюджету участі у м.Коростень 

 

від 10.10.2018р.                                               

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 10 осіб. (Засідання Координаційної ради вважається 

легітимним, якщона 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. Васянович Андрій Юрійович 

2. Огородник Ольга Григорівна 



 

 

 

 

 

 

 

В роботі засідання взяли участь: 

Боровков Володимир Валентинович - голова ГО «Агенції регіонального 

розвитку», адміністратор (модератор) веб-сервісу Громадський Проект 

(Бюджет Участі) у м.Коростень, громадяни міста Коростеня: Горнович Євгеній 

Валерійович, Водянович Андрій Юрійович, Ярошевець Сергій Васильович, 

Гуськов Володимир Волфійович, Недашківський Андрій Миколайович. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна довела до відома присутніх про порядок денний 

засідання:  

1.Допущення до голосування громадянами міста Коростеня поданих 

проектів з висновками на 2019 рік станом на 10.10.2018 року відповідно 

Положення про Бюджет участі міста Коростеня. 

 

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

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний, запропонований для розгляду. 

  

3. Ларькова Світлана Сергіївна 

4. Дідківський Руслан Володимирович  

5. Любочко Світлана Миколаївна 

6. Білошицький Олександр Петрович 

7. Вигівський Володимир Васильович 

8.  Бошаков Олег Георгійович 

9.Грищенко Олена Миколаївна 

10.Якубовський Леонід Павлович 

  

  



1.ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна довела до відома присутніх, що станом на 10.10.2018 року 

на 2019 рік зареєстровано 36 проектних пропозицій, які розміщені на 

інтернет сторінці by.rada-kor.gov.ua, з яких на засіданні Координаційної ради  

від 20.09.2018 року:  

- 11 проектів допущено до голосування громадянами, а саме: 

 

№ 1 Інформаційний екран громади 

№ 3 Створення БібліоHub – центру 

№ 7 Облаштування покриття з гумової плитки на дитячому майнанчику (центральна площа міста) 

№ 8 Облаштування тротуарної доріжки вздовж стадіону «Спартак» (вулиця Василя Стуса) 

№ 10 Фотозона "Я ♥ Коростень" 

№ 12 Встановлення світлофорного об’єкту по вул. Базарна 4 

№ 19 Солнечное дерево 

№ 20 "Ми за здоровий спосіб життя!!!" 

№ 21 « Облаштування нової тротуарної доріжки по вул. Мельника вздовж будинку № 4 до будинку № 10 

№ 23 ЖИВА ВОДА ( благоустрій джерела в мікрорайоні Бровар) 

№ 30 Безпека руху. Написи на пішохідних переходах. 

 

- 4 проекти не допущені до голосування взагалі так, як становлять 

проекти по благоустрою території та майданчиків дитячих дошкільних 

закладів міста згідно Програми розвитку міста, а саме: 

 

№ 29 Спортивний майданчик для вихованців ЗДО №20 

№ 13 Модернізація ігрових майданчиків у ДНЗ № 11 

№ 2 Встановлення павільйонів в дошкільному закладі № 8 

№ 16 Спортивно-ігровий майданчик в ДНЗ№1 

 

4 проекти не допущені до голосування у зв’язку з тим що не підпадають 

під дію Положення про Бюджет участі у м.Коростень, а саме: 

 

№ 6 «Бібліотека суспільного простору» 

№ 11 IT- курси для дітей та підлітків 

№ 14 Школа екскурсоводів 

№ 15 Револьверний фонд - швидка допомога ОСББ/ЖОК міста Коростень 

 

- 1 проект  знято з розгляду автором проекту, а саме: 

 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/1
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/3
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/7
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/8
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/10
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/12
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/19
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/20
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/21
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/23
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/30
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/29
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/13
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/2
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/16
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/6
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/11
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/14
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/15


№ 31 Кіоск по прийому макулатури 

 

Висновки по 15 проектах необхідно розглянути на засіданні 

Координаційної ради та методом голосування членів Координаційної ради 

допустити до голосування громадянами міста. 

 

Винесено на обговорення та голосування Проекти : №9 - Спортивно – 

ігровий майданчик у дворі будинку №65а по вулиці Черемушки, №18 - 

Спортивно – ігровий комплекс Фортеця, №17 - Спортивно – ігровий комплекс 

«Космос», №24 - Дитячий ігровий комплекс "Фортеця Нормандії" мікрорайон 

- Ковельский Парк, які передбачають встановлення спортивно-ігрових 

майданчиків для дітей. 

Якубовський Л.П. наголосив, що всі майданчики після реалізації 

проектів повинні бути на обслуговуванні або в організації ЖКГ, або 

конкретних осіб, які пройшли навчання по техніці безпеки, так як майданчики 

повинні відповідати всім вимогам техніки безпеки для дітей. 

Васянович А.Ю. ознайомив присутніх з протоколами загальних зборів 

жителів будинків, де мають бути майданчики з відповідним рішенням про 

подальше утримання та догляд встановлених об’єктів для дітей. 

Юшкевич С.М. висловила думку про те, що дитячі майданчики повинні 

бути біля кожного будинку, як це дозволяють проектні вимоги. Однак 

питання утримання таких ігрових дитячих комплексів повинно було вирішено 

працівниками міськвиконкому методом прийняття міських рішень, положень 

по даному питанню завчасно, тобто до засідання Координаційної ради 

Бюджету участі. Питання утримання дитячих майданчиків після реалізації 

проекту не є компетенцією вирішення питання членами Координаційної 

ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 9,   Проти - 0 ,  Утримались - 1. 

ВИРІШИЛИ: 

Допустити проекти №9 - Спортивно – ігровий майданчик у дворі 

будинку №65а по вулиці Черемушки, №18 - Спортивно – ігровий комплекс 

Фортеця, №17 - Спортивно – ігровий комплекс «Космос», №24 - Дитячий 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/31
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/18
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/17
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/17
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/18
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/18
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/17
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24


ігровий комплекс "Фортеця Нормандії" мікрорайон - Ковельский Парк, до 

голосування громадянами міста. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з  висновками по проектах №5 - 

Створення зони інформаційно-розважального простору, №26 - Оновлення 

фізкультурно-оздоровчого розвивального середовища у ЦРД №17, №34 - 

Майданчик відпочинку біля річки (район нового Броварського мосту) та 

відмітила про недоліки в проектах (неузгодженість сум проектів,  відсутність 

юридичного формулювання висновку, недопрацьовані висновки, заборона 

відпочинку в санітарних зонах міста  та ін.). 

Надійшла пропозиція не допустити до голосування вищевказані 

проекти. 

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

ВИРІШИЛИ: 

Не допускати до голосування громадянами міста проекти №5 - 

Створення зони інформаційно-розважального простору, №26 - Оновлення 

фізкультурно-оздоровчого розвивального середовища у ЦРД №17, №34 - 

Майданчик відпочинку біля річки (район нового Броварського мосту). 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з  висновком по проекту №32 - 

Скарбничка у вигляді собаки для збору коштів безпритульним собакам та 

запропонувала за недопущення даного проекту до голосування. 

Недашківський А.М. відмітив про те, що завдяки даному проекту буде 

надана можливість громадянами міста надавати додаткову фінансові 

пожертвування для організацій, які займаються піклуванням безпритульних 

тварин міста Коростень. 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/5
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/34
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/5
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/34
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/32


Огородник О.Г. відмітила те, що для таких цілей є певні організації, 

яким бажаючі громадяни можуть надати особисту фінансову допомогу згідно 

їх Положення, а проект встановлення  скарбнички для таких цілей є 

недоцільним. 

Любочко С.М. наголосила, що збирання коштів тягне за собою певні 

податкові зобов’язання і кошти повинні бути оприбутковані згідно 

законодавства України, а в даній ситуації невідомо, ким і як ці кошти будуть 

обліковуватися.   

ГОЛОСУВАННЯ: За - 5,   Проти - 2 ,  Утримались - 3. 

ВИРІШИЛИ: 

Не допустити до голосування громадянами міста проект №32 - 

Скарбничка у вигляді собаки для збору коштів безпритульним собакам. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з  висновками по проектах №25 - 

Футбольне поле для військового містечка, №27 - Соціальні контейнери, №33 - 

Комп’ютеризоване релаксаційне крісло, №35 - Подаруй майданчик мрії дітям 

міста!, №36 - Благоустрій ділянки парку Перемоги, №37 - Створення 

платформи сенсорного розвитку SensoryWork «Розвинута дитина – здорове 

покоління» та запропонувала проголосувати за допущення цих проектів до 

голосування громадянами міста.  

Якубовський Л.П. особливу увагу звернув на проект №22 - 

ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У ЗБОРІ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ, при реалізації якого 

можуть виникати певні труднощі (бюджетна витратність проекту та 

кам’янистий рельєф місцевості) та надав пропозицію, шо в разі перемоги 

після голосування громадянами, реалізацію проекту №22 - ЄВРОПЕЙСЬКІ 

СТАНДАРТИ У ЗБОРІ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ буде проводитися особисто 

автором – Ярошевцем С.В, який надав письмове погодження щодо даної 

пропозиції. 

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

ВИРІШИЛИ: 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/32
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/25
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/27
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/33
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/35
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/35
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/36
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/37
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/37
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/37
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/22
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/22
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/22


Допустити  до голосування громадянами міста проекти №25 - 

Футбольне поле для військового містечка, №27 - Соціальні контейнери, №33 - 

Комп’ютеризоване релаксаційне крісло, №35 - Подаруй майданчик мрії дітям 

міста!, №36 - Благоустрій ділянки парку Перемоги, №37 - Створення 

платформи сенсорного розвитку SensoryWork «Розвинута дитина – здорове 

покоління», №22 - ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ У ЗБОРІ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. 

 

ВИСТУПИЛИ:  

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана 

Сергіївна ознайомила присутніх з  висновком проекту №28 - Зручний прохід 

через двори по вул. Грушевського та після спілкування з автором за згодою 

автора даний проект знімається з розгляду. 

Голова Координаційної ради                            С.С. Ларькова 

Секретар                                                               О.Г. Огородник 

 

Члени Координаційної ради                          

1. Васянович Андрій Юрійович 

2. Огородник Ольга Григорівна 

3. Ларькова Світлана Сергіївна 

4. Грищенко Олена Миколаївна  

5. Любочко Світлана Миколаївна 

6. Білошицький Олександр Петрович 

7. Якубовський Леонід Павлович 

8. Бошаков Олег Георгійович 

9. Вигівський Володимир Васильович 

100. Якубовський Леонід Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/25
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/27
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/33
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/35
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/35
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/36
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/37
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/37
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/37
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/22
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/28
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/28


 

 

Протокол №3 

 засідання Координаційної ради з питань Бюджету участі у 

м.Коростень 

 

від 20.09.2018р.                                               
 

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: 

 

12.  Балаболова Ірина 

Миколаївна 

Представник громадської 

організації «Вітер Надії та 

Любові» 

13.  Огородник Ольга 

Григорівна 

Представник громадського 

об’єднання «Стиль життя» 

14.  Ларькова Світлана Сергіївна Представник громадської 

організації «Спілка голів 

об’єднань співвласників 

багатоквартирних 

будинків «Солідарність» 

15.  Грищенко Олена 

Миколаївна 

Представник громадської 

організації «Сила Народу 

України» 

16.  Білошицький Олександр 

Петрович 

Представник громадської 

організації «Молодіжна міська 

рада» 

17.  Бошаков Олег Георгійович Представник організації 

«Древлянська  громадська 

екологічна рада міста Коростеня» 

18.  Васянович Андрій 

Юрійович 

Представник громадської 

організації «Учасники АТО 

Коростенщини» 

19.  Вигівський Володимир 

Васильович 

Секретар міської ради 

20.  Любочко Світлана 

Миколаївна 

Депутат міської ради 

21.  Дідківський Руслан 

Володимирович 

Член виконавчого комітету 

Коростенської міської ради  



22.  Якубовський Леонід 

Павлович  

 

Заступник міського голови 

 

 

Присутні на засіданні 9 осіб. (Засідання Координаційної ради вважається 

легітимним, якщона ньому присутні понад 50% загального складу 

Координаційної ради.) 

1. Васянович Андрій Юрійович 

2. Огородник Ольга Григорівна 

3. Ларькова Світлана Сергіївна 

4. Грищенко Олена Миколаївна 

5. Любочко Світлана Миколаївна 

6. Білошицький Олександр Петрович 

7. Вигівський Володимир Васильович 

8.  Бошаков Олег Георгійович 

9.Балаболова Ірина Миколаївна 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В роботі засідання взяли участь: 

Боровков Володимир Валентинович - голова ГО «Агенції 

регіонального розвитку», адміністратор (модератор) веб-сервісу 

Громадський Проект (Бюджет Участі) у м.Коростень. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна довела до відома присутніх про порядок денний 

засідання:  

Допущення до голосування членами Громадської ради бюджету 

участі 36 поданих проектів на 2019 рік станом на 20.09.2018 року 

відповідно Положення. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

 

ВИРІШИЛИ:  

Затвердити порядок денний, запропонований для розгляду. 

  

1.ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна довела до відома присутніх, що станом на 20.09.2018 

року на 2019 рік зареєстровано 36 проектних пропозицій, які розміщені 

на інтернет - сторінці by.rada-kor.gov.ua, з яких 4 становлять проекти по 



благоустрою території та майданчиків дитячих дошкільних закладів 

міста. Висновки надані лише по 20 проектах,  які необхідно розглянути 

на засіданні координаційної ради та методом голосування членів ради 

щодо  допущення до голосування громадянами міста. 

Вигівський В.В. відмітив, що дитячі дошкільні заклади не є 

загальнодоступними місцями для кожного громадянина міста Коростеня 

згідно Положення та є програма фінансування кожного дитячого 

дошкільного закладу по встановленню ігрових майданчиків, тому  ці 

проекти не можуть допускатися членами Координаційної ради  до 

голосування громадянами міста. 

Вирішили. 

Проекти по дитячих дошкільних закладах не допускаються до 

голосування громадянами міста, а саме по проектах: №16 - Спортивно-

ігровий майданчик в ДНЗ№1, №2 - Встановлення павільйонів в 

дошкільному закладі, №13 - Модернізація ігрових майданчиків у ДНЗ № 

11, №29 - Спортивний майданчик для вихованців ЗДО №20. 

 ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з  висновками проектів №9 - 

Спортивно – ігровий майданчик у дворі будинку №65а по вулиці 

Черемушки, №18 - Спортивно – ігровий комплекс Фортеця, №17 - 

Спортивно – ігровий комплекс «Космос», №24 - Дитячий ігровий 

комплекс "Фортеця Нормандії" мікрорайон - Ковельский Парк та 

відмітила про недоліки в проектах (неузгодженість сум проектів, 

відсутність у висновках питання закріплення відповідальних осіб за 

побудовані об’єкти, відсутність юридичного формулювання висновку та 

ін.). 

Надійшла пропозиція відправити авторам на доопрацювання 

вищевказані проекти (узгодити питання управлінням ЖКХ з авторами 

проектів щодо закріплення відповідальних осіб за побудовані об’єкти в 

разі реалізації проектів після голосування громадянами). 

 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянути на слідуючому засіданні доопрацювані авторами 

проекти №9 - Спортивно – ігровий майданчик у дворі будинку №65а по 

вулиці Черемушки, №18 - Спортивно – ігровий комплекс Фортеця, №17 

- Спортивно – ігровий комплекс «Космос», №24 - Дитячий ігровий 

комплекс "Фортеця Нормандії" мікрорайон - Ковельский Парк. 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 8 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 1 . 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з  висновками по проектах : 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/16
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/16
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/2
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/2
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/13
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/13
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/29
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/18
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/17
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/9
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/18
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/17
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/24


№ 1 Інформаційний екран громади 

№ 3 Створення БібліоHub – центру 

№ 7 Облаштування покриття з гумової плитки на дитячому майнанчику 

(центральна площа міста) 

№ 8 Облаштування тротуарної доріжки вздовж стадіону «Спартак» (вулиця 

Василя Стуса) 

№ 10 Фотозона "Я ♥ Коростень" 

№ 12 Встановлення світлофорного об’єкту по вул. Базарна 4 

№ 19 Солнечное дерево 

№ 23 ЖИВА ВОДА ( благоустрій джерела в мікрорайоні Бровар) 

№ 30 Безпека руху. Написи на пішохідних переходах. 

№ 21 « Облаштування нової тротуарної доріжки по вул. Мельника вздовж 

будинку № 4 до будинку № 10 

та запропонувала проголосувати за допущення цих проектів до 

голосування громадянами міста, так як вони відповідають Положенню 

про Бюджет участі та мають позитивні висновки відповідних відділів та 

управлінь міськвиконкому.  

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

ВИРІШИЛИ: 

Допустити  до голосування громадянами міста проекти №1, №7, 

№3, №10, №12, №8, №23, №19, №30, №21. 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з висновком по проекту №14 

«Школа екскурсоводів». 

         Любочко С.М. зауважила, що рішенням №1168 від 30.08.2018 року 

внесені зміни до Комплексної програми розвитку культури і туризму 

міста на 2017-2018 роки, де передбачено п.1 6 розділу «Заходи з 

розвитку туризму» з організації навчання волонтерів-екскурсоводів 

щодо проведення патріотичних екскурсій в місті. Виникає пропозиція 

про відхилення даного проекту з розгляду. 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з розгляду проект №14 «Школа екскурсоводів». 

 

ВИСТУПИЛИ:  
Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова 

Світлана Сергіївна ознайомила присутніх з висновками по проектах №6 

- «Бібліотека суспільного простору», №11 - IT- курси для дітей та 

підлітків,  №15 - Револьверний фонд - швидка допомога ОСББ/ЖОК 

міста Коростень, відмітивши їх невідповідність вимогам п.4.9 

Положення про Бюджет участі в м.Коростені, а саме: можливість 

реалізації протягом бюджетного року, тобто дані проекти мають 

https://by.rada-kor.gov.ua/projects/1
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/3
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/7
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/7
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/8
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/8
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/10
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/12
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/19
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/23
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/30
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/21
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/21
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/6
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/11
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/11
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/15
https://by.rada-kor.gov.ua/projects/15


 

незавершальний процес (на постійній основі) та не можуть бути 

допущені до розгляду членами Координаційної ради. 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 9 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

ВИРІШИЛИ: 

Зняти з розгляду проекти №6, №11,  №15 за невідповідність 

вимогам п.4.9 Положення про Бюджет участі в м.Коростені. 

 

Голова Координаційної ради                            С.С.Ларькова 

 

Секретар                                                               О.Г.Огородник 


