
ПРОТОКОЛ
засідання Експертної ради Бюджету участі 2021 у м. Помічна

від 08 вересня 2021 рік №2

Присутні:
1. Чоботар А.П.
2. Тертична С.О.
3. Шовенко Ю.Р.
4. Оліфіренко Т.С.
5. Грязнова Ю.В.
6. Кучерява Т. М.
7. Гончаренко Т.М.
8. Ружанська А.В.

Відсутні:
1. Янчук Д.В. - з поважних причин
2. Луковський С.В. - з поважних причин
3. Юрченко Т.С. - з поважних причин

Порядок денний:

1. Вступ авторів, розгляд та обговорення проектів, поданих на Бюджет участі 2021 у 
Помічнянській міській ТГ.

2. Інформування щодо форми паперового бюлетеня для голосування та процедуру 
підрахунків голосів.

3. Визначення переліку офіційних пунктів для голосування шляхом особистого 
голосування паперовим бланком.

Питання порядку денного затвердити.

Голосували: за - 8, проти - 0,утримались - 0.

1. Виступ авторів, розгляд та обговорення проектів, поданих на Бюджет участі 
2021 у Помічнянській міській ТГ.

1.1. Проект №3 придбання засобів реабілітації та корекції для дітей «Подаруй 
мрію дітям»

Слухали: Автора проекту №3 придбання засобів реабілітації та корекції для дітей 
«Подаруй мрію дітям» Карман - Кравченко І.Ю. , щодо доопрацювання проекту та 
загалом, що передбачає собою проект №3 придбання засобів реабілітації та корекції 
для дітей «Подаруй мрію дітям»
За результатами обговорення члени Експертної ради вирішили не допускати проект 
до голосування згідно Положення про громадський бюджет Помічнянської міської ТГ 
пункт 5.7.8.

Голосували: за - 8, проти - 0,утримались - 0.

Вирішили: Не включати проект №3 придбання засобів реабілітації та корекції для 
дітей «Подаруй мрію дітям»



в перелік проектних пропозицій для голосування

1.2. Проект №1 «Family park - парк сімейного типу»

1.3. Слухали: Автора проекту №l«Family park - парк сімейного типу»
Османову Наталю Борисівну

1.4. Проект №2 Ігровий майданчик «Посмішка»

1.5. Слухали: Автора проекту №2 Ігровий майданчик «Посмішка»
Болтяна Сергія Івановича

2. Інформування щодо форми паперового бюлетеня для голосування та 
процедуру підрахунків голосів.

Слухали: Шовенко Ю.Р., яка повідомила членів комісії Експертної ради про те, 
що рішенням сесії міської ради від 03 грудня 2019 року №760 було затверджено 
Положення про громадський бюджет Помічнянської міської ТГ з додатками. 
Ознайомила членів Експертної ради з додатком №4 (бланк для голосування)

Взяти інформацію до відома.

3. Визначення переліку офіційних пунктів для голосування шляхом особистого 
голосування паперовим бланком.

Члени Експертної ради запропонували вибрати пункт для голосування приміщення 
міської ради. Тертична С.О., яка запропонувала створити спрощену googl форму 
для голосування. Чоботар А.П. Запропонувала включити до переліку пунктів для 
голосування адміністративне приміщення старостинського округу та організувати 
виїзний пункт голосування на міській площі в день проведення Фестивалю 
народної творчості «На Покрову в Помічній» відповідальна особа за виїзний пункт 
голосування Шовенко Ю.Р.

Голосували: за - 8, проти - 0,утримались - 0.

Вирішили: створити такі пункти для голосування та створити спрощену googl форму 
для голосування, а саме:

приміщення міської ради 
адміністративне приміщення старостинського округу 
виїзний пункт голосування на міській площі в день проведення Фестивалю 
народної творчості «На Покрову в Помінчній»
googl форму для голосування розмістити на офіційному сайті Помічнянської 
міської ради, на сторінці в Фейсбуці «Наша Помічна» та на сторінці 
«Громадський бюджет Помічнянської об’єднаної територіальної громади»



Г олова Експертної ради

Секретар Експертної ради


