ПРОТОКОЛ № 1
засідання Координаційної ради з питань
громадського бюджету м.Запоріжжя
м. Запоріжжя

16 січня 2018 року

9.30,
приміщення
департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради
ПРИСУТНІ:

’ Члени Координаційної ради:
Акула К.Ю., Бочка І.П.,
Зарва В.М.,
Тишечко В.В., Шулунова О.В., Бейм О.М., Михайлик П.А,. Паскевська Ю.А.
Запрошені учасники: Керівник Громадської організації «НОВОПРАВІС»
Матрій А.К., представник благодійного фонду «Карітас Запоріжжя» Вдовуов
Б.Ю., фахівець «ZMISTOVNO» Панкова О.О.
Відсутні: Беліков О.Ю. - без пояснення причин;
Ревчук О.А . - без пояснення причин;
Помазан О.П. - відсутній за сімейними обставинами;
Головешко В.В. - відсутній у зв’язку з необхідністю знаходитись
за основним місцем роботи;
Бородай Д.С. - без пояснення причин;
Вислогузов О.М. - без пояснення причин.
Ткачук С.В. - відсутня у зв’язку з необхідністю знаходитись за
основним місцем роботи
ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обговорення звернення Громадської організації «НОВОПРАВІС» щодо
внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі.
2. Інші питання.
По першому питанню:
Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що від департаменту фінансової та
бюджетної політики Запорізької міської ради до Координаційної ради з питань
Громадського бюджету надійшов лист щодо розгляду порівняльної таблиці
Громадської організації «НОВОПРАВІС» стосовно змін, які пропонуються
внести в діюче Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі.
Зазначені пропозиції вже розглядалися на попередньому засіданні
Координаційної ради.
Тому, після обговорення членами Координаційної ради були запропоновані
зміни. А саме:

Обговорення В РОЗДІЛУ 3.
Бейм О.М., запропонувала:
- пункт 3.2. викласти в новій редакції: «Для подання проектів необхідно
заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до
нього список з мінімальною кількістю підписів членів територіальної громади
міста з правом голосу, які зареєстровані та проживають на території міста (згідно
п 2.3. Положення).».

Михайлик П.А., звернув увагу:
на засіданні 07 листопада 2017 року були запропоновані та одобрені зміни
щодо змін в підпункт 1 пункту 2.3. а саме : «- проект має підтримку: малий - не
менше 200 осіб (крім автора проекту), великий - не менше 300 осіб (крім автора
проекту);». Зазначені зміни потребують і здійснення уточнення Додатку 1 до
Положення про Громадський бюджет.
-

Обговорення розділу 4.
Акула К.Ю., запропонувала врахувати пропозиції Матрія А.К., а саме:
- після пункту 4.4. добавити пункт 4.5.: «Для об'єктивного та неупередженого
формування переліку проектів, які будуть допущені до загальноміського
голосування, Координаційна рада організовує публічну нараду з запрошенням
керівників відповідних виконавчих органів міської ради та авторів тих проектів,
які отримали негативні висновки.» та пункт 4.6. «Щоб взяти участь у нараді
автору необхідно протягом 2 робочих днів з дня отримання запрошення
заповнити картку-апеляцію (додаток до протоколу) та відправити її через
електрону пошту або подати в паперовому вигляді до управління внутрішньої
політики, преси та інформації міської ради за адресою: м. Запоріжжя, пр.
Соборний (Леніна), 206.».
Враховуючи зміни, яки пропонуються, пункт 4.5. діючого Положення
вважати як пункт 4.7.
Обговорення розділу 5.
Бочка І.П., запропонувал:
- пункт 5.1. викласти в новій редакції: «Кращі проекти серед тих, які
отримали позитивну попередню оцінку, визначають мешканці з правом голосу,
які зареєстровані та проживають на території міста Запоріжжя, шляхом
голосування.».
Обговорення розділу 8.
Акула К. Ю., запропонувала:
розділ 8 «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 8.4. «Зміни до цього
Положення подаються за пропозицією Координаційної ради з питань
Громадського бюджету на розгляд Запорізької міської ради.» та пунктом 8.5
«Документи, строк зберігання яких постійно - протоколи
засідань
Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Запоріжжя згідно з
актом приймання-передавання передаються до загального відділу виконавчого
комітету Запорізької міської ради. Документи , тимчасового строку зберігання ділове листування, заповнені паперові бланки, проекти, які подавалися нарочно,

тощо зберігаються в управлінні внутрішньої політики, преси та інформації
Запорізької міської ради».
Голосували: «За» - одноголосно.
Вирішили: Секретарю Координаційної ради підготувати проект рішення
щодо внесення запропонованих змін з урахуванням всіх засідань до Положення
про Громадський бюджет у місті Запоріжжя, яке затверджено рішенням
Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23 (зі змінами). Зазначений проект
винести на розгляд та затвердження сесією Запорізької міської ради.
Слухали: Акулу К.Ю., яка зазначила, що розгляд введення в Положення
пункту, який пропонує Матрій А.К. «Інформаційна кампанія проводиться на усіх
етапах Громадського бюджету Координаційною радою за рахунок коштів
бюджету міста Запоріжжя» можливо після його відпрацювання управлінням
внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
Голосували: «За» - одноголосно.
Вирішили: Секретарю Координаційної ради підготувати лист до управління
внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради щодо
відпрацювання питання інформаційної кампанії Громадського бюджету з
можливістю створення такої програми, її фінансування та надання письмової
відповіді до Координаційної ради з питань Громадського бюджету.
По другому питанню:
Виступила: Акула К.Ю., яка повідомила, що всі проекти Громадського
бюджету, які стали переможцями у 2016 році і реалізація яких здійснена у 2017
року виконані. Виконання склало 95,0 % .
В и р іш и л и :

Зазначену інформацію взяти до уваги.

Голова Координаційної ради

Протокол вела

К.Ю.Акула

Додаток
до протоколу 1
від 16.01.2018
КАРТКА-АПЕЛЯЦІЯ
ПРОЕКТУ, РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ
В 20__РОЦІ
1. Коротка назва проекту: ...............................................................................................................

2. Включено до реєстру поданих проектів за№
3. Назва виконавчого органу Запорізької міської ради, яким було заповнено картку аналізу
проекту: ............................................................................................................................
4.

Висновок відповідно до (п. 13 картки аналізу проекту):.......................................................

5. Обґрунтування щодо непогодження з висновками виконавчого органу Запорізької міської
ради (пояснення та пропозиції щодо непогодження з висновками)

(інша додаткова інформація, може бути додана та не є обов’язковою надається у додатках про що зазначається в уточненні)

дата

підпис автора

ПІБ автора

