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

м. Запоріжжя

22 липня 2016 року
11.00,
приміщення
департаменту фінансової та
бюджетної політики міської
ради

ПРИСУТНІ:
Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бєліков О.Ю., Бородай Д.С.,
Бочка І.П.,
Вислогузов
О.М.,
Головешко
В.В.,
Михайлик
П.А.,
Паскевська Ю.А., Тишечко В.В., Ткачук С.В., Трюхан Д.А., Пічкур Н.В.,
Логвиненко В.В. (на час відпустки Шулунової О.В.).
Відсутні: Бєйм О. - знаходиться у відпустці;
Зарва В.М. - відсутній за сімейними обставинами.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про рішення міської ради від 25.05.2016 №23 «Про запровадження
Громадського бюджету м.Запоріжжя» та розпорядження міського голови від
15.07.2016 №405-р «Про затвердження складу Координаційної ради з питань
громадського бюджету»
2. Про план роботи Координаційної ради та основні етапи громадського
бюджету.
3. Про підсумки завершення етапу подання проектів громадського бюджету
мешканцями міста.
4. Прийняття поданих проектів з реєстром від управління внутрішньої
політики, преси та інформації Запорізької міської ради.
5. Різне.
По першому питанню:
Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що рішенням міської ради від
25.05.2016 №23 «Про запровадження Громадського бюджету м.Запоріжжя»
затверджено Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжя, яке

визначає основні вимоги та принципи Громадського бюджетування у
м.Запоріжжі.
Також, міським головою 15.07.2016 р. підписано розпорядження №405р
«Про затвердження складу Координаційної ради з питань громадського
бюджету». Розпорядженням затверджено персональний склад Координаційної
ради та Положення про Координаційну раду. Стисло поінформувала про
основні повноваження та завдання Координаційної ради відповідно до
зазначеного Положення.
По другому питанню;
Слухали: Акулу К.Ю. щодо основних етапів громадського бюджету,
передбачених Положенням про громадський бюджет у місті Запоріжжя,
затвердженим рішенням Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23.
Наголосила на тому, що всі подані проекти мають бути перевірені
Координаційною радою в частині повноти заповнення бланків та наявності
достатньої інформації для можливої реалізації проекту для передачі на
подальше опрацювання профільним департаментам та управлінням міської
ради. В разі виявлення недоліків необхідно повідомити авторів, які в свою
чергу мають виправити недоліки протягом 5 календарних днів.
Також, до 5 серпня всі проекти, які пройшли перевірку, Координаційна рада
повинна передати профільним департаментам та управлінням міської ради для
детальної перевірки та оцінювання.
По третьому питанню:
Слухали: Головешко В.В., який підвів підсумки етапу подачі проектів
громадського бюджету.
Повідомив про проведену рекламну компанію, завдяки якій багато людей
долучились до генерації ідей та написання проектів.
Подача проектів тривала з 1 по 20 липня, однак найбільша кількість
проектів подана протягом останніх 2-х днів. Всього отримано 225 проектів
громадського бюджету.
По четвертому питанню:
Слухали: Головешко В.В., який згідно з реєстром передав Координаційній
раді проекти громадського бюджету в паперовому та електронному вигляді.
Повідомив, що всі проекти отримали підтримку щонайменше 200 мешканців
міста, всі бланки заяв заповнені. Запропонував голові Координаційної ради
Акулі К.Ю. підписати відповідний акт прийому-передачі.
Виступили: Акула К.Ю., яка висловила подяку працівникам управління
внутрішньої політики, преси та інформації міської ради за проведену роботу.

Вирішили: друге засідання Координаційної ради розпочати після невеликої
перерви та працювати 22 липня до 15-00 та 25 липня з 10-00 до розгляду
останнього проекту.
Голосували:
«за» - одноголосно

Голова Координаційної ради

К.Ю.Акула

Протокол вела

В.В Логвиненко

