
 

 

Протокол №7 

 засідання Координаційної ради з питань Бюджету участі у м.Коростень 

 

від 12.12.2017р.                                               
 

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 7 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. Ларькова Світлана Сергіївна 

2. Любочко Світлана Миколаївна 

3. Вигівський Володимир Васильович 

4. Дідківский Руслан Володимирович 

5. Васянович Андрій Юрійович 

6. Грищенко Олена Миколаївна 

7. Бошаков Олег Георгійович 



 

 

 

В роботі засідання взяли участь: 

 

Боровков Володимир Валентинович - голова ГО «Агенції регіонального 

розвитку», координатор Бюджету участі у м.Коростень. 

 

 ВИСТУПИЛИ:  

 

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана 

Сергіївна довела до відома присутнім про те, що в процесі електронного 

голосування було виявлено ряд порушень  до діючого Положення про Бюджет 

участі в місті Коростень. Від мешканців  міста  були дзвінки  до мене, як до 

голови Коорлинаційної ради, так і до інших членів ради  про те,  що   хтось, 

використовуючи  їх особисті персональні дані, за  їх вже проголосував і вони, 

в свою чергу, не змогли зареєструватись та проголосувати, що свідчить про  

наявність факту  фальсифікації  голосування  з  електронних адрес. 

 

Координатор Бюжету участі у м.Коростень Боровков В.В. довів до відома 

присутніх інформацію про те, що всіх зареєстрованих користувачів, по яких було 

виявлено порушення відповідно до діючого Положення про Бюджет участі в місті 

Коростень, адміністраторами було заблоковано. Так, з 2956 зареєстрованих 

користувачів було заблоковано 708 та видалено як недійсних. 

 

Член Координаційної ради з питань Бюджету участі Любочко Світлана 

Миколаївна запропонувала видалити  із бази даних всіх «фейкових» (нереальних) 

користувачів та видалити їхні голоси. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 6 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 1 . 

 

Голова Координаційної ради з питань Бюджету участі Ларькова Світлана 

Сергіївна запропонувала присутнім  продовжити термін оголошення переможців 

до 18.12.2017 року включно у зв’язку з тим, що в процесі електронного 

голосування було виявлено ряд порушень відповідно до діючого Положення про 

Бюджет участі в місті Коростень і дані голоси потребують додаткової перевірки 

членами Координаційної ради. 

 

ГОЛОСУВАННЯ: За - 7 ,   Проти - 0 ,  Утримались - 0 . 

 

ВИРІШИЛИ:  

 

1.Координатору Бюджету участі у м.Коростень Боровкову В.В. видалити  із 

бази даних всіх нереальних користувачів, по яких встановлені розбіжності  

(невірні паспортні дані, місце реєстрації) між введеними даними в 

електронну базу та фактично звіреними  відповідно наявних списків мешканців 

міста, наданих міськвиконкомом. 

2.Відтермінувати оголошення переможців по проектах  Бюджету участі до 

18.12.2017року включно в зв’язку з необхідністю проведення додаткової 



 

 

перевірки членами Координаційної ради дотримання вимог діючого Положення 

про Бюджет участі в місті Коростень користувачами, зареєстрованими  в  

електронній системі. 

 

 

 

Голова Координаційної ради                            С.С. Ларькова 

 

Секретар                                                               О.Г. Огородник 

 


