
 ПРОТОКОЛ № 3  

 

засідання Координаційної ради з питань  

громадського бюджету м.Запоріжжя 

 

 

м. Запоріжжя                                                           13 березня 2017 року 

 

14.00, 

приміщення департаменту 

фінансової та бюджетної 

політики Запорізької  міської 

ради 

 

 

ПРИСУТНІ:  
 

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бєйм О.М., Бочка І.П., 

Михайлик П.А., Тишечко В.В., Ткачук С.В., Помазан О.П.,  Трюхан Д.А., 

Шулунова О.В., Паскевська Ю.А., Беліков О.Ю. Вислогузов О.М., Зарва В.М.  

 

Відсутні: Головешко В.В. – відсутній у зв’язку з необхідністю  знаходитись 

за основним місцем роботи. 

Бородай Д.С. - відсутній за сімейними обставинами. 

 

 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про внесення змін до Положення про Координаційну раду з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя. 

2. Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань Громадського 

бюджету м.Запоріжжя. 

3. Різне. 

 

По першому питанню:  
 

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що рішенням  Запорізької міської 

ради від 28.02.2017 №79 затверджено Положення про Громадський бюджет у 

місті Запоріжжі (зі змінами). 

Враховуючи зазначене, потребує внесення змін до Положення про 

Координаційну раду з питань громадського бюджету м.Запоріжжя, яке 

затверджено розпорядженням Запорізького міського голови від 15.07.2016 



№405р «Про затвердження складу Координаційної ради з питань Громадського 

бюджету» (додаток 2).  

Так як, змінені терміни та вимог подання та розгляду проектів. 

пропонується: 

1. В розділі ІІІ Завдання Координаційної ради: 

- підпункт 2 пункту 1 викласти в новій редакції: «отримує подані 

проекти разом з реєстром від управління внутрішньої політики, преси та 

інформації міської ради. Реєстр має містити наступну інформацію: номер за 

порядком, дату та час надходження, ПІБ автора, назву проекту, короткий опис, 

місце реалізації з вказанням адреси, району, кількість листів»; 

- підпункт 3 пункту 1 замінити на : «після перевірки повноти і 

правильності заповнення бланку та додатків проекту Координаційна рада: 

- у разі, якщо бланк проекту є неповним або заповненим з помилками, 

Координаційна рада по телефону та/або електронною поштою повідомляє про 

це автора/авторів проекту з проханням надати необхідну інформацію або 

внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної 

інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена; 

- у разі, якщо проект не відповідає вимогам Положення, такий проект  

відхиляється Координаційною радою;» 

- підпункти 4, 5, 6, 8 викласти в новій редакції з урахуванням зміни 

дат, а саме: 

- « 4) не пізніше ніж 20 червня передає копії заповнених бланків 

проектів до відповідних виконавчих органів міської ради для здійснення більш 

детальної перевірки і оцінки поданих проектів та в електронному вигляді 

перелік проектів (згідно додатку до Положення про Координаційну раду з 

питань Громадського бюджету м.Запоріжжя) до управління внутрішньої 

політики, преси та інформації міської ради (в узгодженому форматі) для 

розміщення на офіційному порталі Запорізької міської влади;» 

 

Додаток    

до Положення про 

Координаційну раду з 

питань Громадського 

бюджету м.Запоріжжя 

 

Перелік 

проектів для розміщення на офіційному порталі Запорізької міської ради 

 

 

№ 

проекту 

Автор проекту 

(П.І.Б.) 

Назва проекту Короткий 

опис 

Місце 

реалізії 

(адреса або 

район) 

     

     

 



 

-  « 5) отримує заповнені бланки аналізу з висновками від 

відповідних виконавчих органів міської ради до 10 серпня;» 

- « 6) розглядає заповнені бланки аналізу з висновками та формує 

переліки позитивно і негативно оцінених проектів та подає їх до управління 

внутрішньої політики, преси та інформації міської ради для розміщення на 

офіційному порталі Запорізької міської влади не пізніше ніж 26 серпня;» 

- « 8) підводить підсумки голосування, визначає перелік проектів - 

переможців, які отримають фінансування за рахунок коштів громадського 

бюджету, та передає дану інформацію до управління внутрішньої політики, 

преси та інформації міської ради для оприлюднення в 15-денний термін після 

закінчення голосування;» 

- « 9) письмово на електрону адресу повідомляє авторів проектів, які 

допущені до голосування, про результати голосування;». 

 

Голосували: 

«за» - одноголосно 

 

Вирішили: внести зміни до Положення про Координаційну раду з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя з урахуванням запропонованих змін 

Акулою К.Ю. 

  

По другому питанню:  
 

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що від депутатської фракції ПП 

«Об’єднання «Самопоміч» у Запорізькій міській раді надійшов лист щодо 

заміни  Трюхан Д.О., як члена  Координаційної ради. Крім того, на 

чотирнадцятої сесії Запорізької міської ради сьомого скликання 28.02.2017  

депутатом Запорізької міської ради Константиновим О.О. було запропоновано 

ввести до складу Координаційної ради кандидатуру депутата від фракції  

«Солідарність»  Ревчук О.А. 

 

 Голосували: 

«за» - одноголосно 

 

Вирішили: внести запропоновані зміни до складу Координаційної ради з 

питань Громадського бюджету м.Запоріжжя. А саме, замість депутата 

Запорізької міської ради Трюхан Д.А.  депутата  Запорізької міської ради 

Ревчук О.А. 

 

По третьому питанню: 

 

Слухали:  
Тишечко В.В.,  який запропонував направити до КП «Центр управління 

інформаційних технологій» від Координаційної ради листа з  питання 

удосконалення програмного продукту для  здійснення голосування 



мешканцями міста в електронному вигляді, а саме - електронна версія анкети 

для голосування, яка буде заповнюватися мешканцями територіальної громади 

міста Запоріжжя повинна повністю відповідати бланку, який затверджений 

рішенням міської ради від 28.02.2017 №79. Для підрахунку голосів голосування 

інформація про проголосувавших повинна бути у форматі додатку EXSEL, яка 

дасть можливість додати до неї результати голосування в паперовому вигляді, з 

метою відстеження голосуючим лише голосування один раз (в паперовому або 

електронному вигляді). 

 

Бочка І.П., запропонував направити листа до управління внутрішньої 

політики Запорізької міської ради, в якому звернути увагу, що рішенням 

Запорізької міської ради від 28.02.2017 №79 були внесені зміни до Положення 

про Громадський бюджет в частині термінів та вимог подачі проектів з 2017 

року .  

Акула К.Ю., запропонувала на виконання п.6.2.для ознайомлення 

мешканців міста з основними положеннями та принципами Громадського 

бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх до подання 

проектів провести в кожній районній адміністрації Запорізької міської ради з 1-

10 квітня поточного року зустрічі з мешканцями міста. Так,  відповідальним за 

проведення зазначеного заходу від Координаційної ради пропоную:  

- Виконавчий комітет Запорізької міської ради – Акула К.Ю. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському 

району –  Паскевська ЮА. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Хортицькому 

району –   Бєліков О.Ю. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському 

району –  Акула К.Ю. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському 

району –  Паскевська Ю.В. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському 

району –  Тишечко В.В. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району 

–  Михайлик П.А., Бочка І.П. 

- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському 

району –  Ревчук О.А. 

Також, доручити Головешко В.В. організувати роботу по висвітленню 

в засобах масової інформації проведення Громадського бюджету, який 

починається з 1 травня поточного року. Повідомити голів районних 

адміністрацій Запорізької міської ради та узгодити з ними час та місто 

проведення зазначеного засідання. 

 

Голосували: «За» - одноголосно. 

 

Доручити: Секретарю Координаційної ради: 

1. Підготувати проект розпорядження міського голови щодо внесення 

запропонованих змін до Положення про Координаційну раду з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя та до складу Координаційної ради з питань 



Громадського бюджету м.Запоріжжя, які затверджені затверджено 

розпорядженням Запорізького міського голови від 15.07.2016 №405р «Про 

затвердження складу Координаційної ради з питань Громадського бюджету» . 

Зазначений проект подати на затвердження на підпис міському голові.  

2.  Підготувати листи до КП «Центр управління інформаційних 

технологій» та до управління внутрішньої політики Запорізької міської ради з 

вищезазначених питань.  

 

 

 

 

 

Голова Координаційної ради                                                        К.Ю.Акула 

 

 

Протокол вела                                                                                 О.В.Шулунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


