
ПРОТОКОЛ № 11 
засідання Координаційної ради з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя 07 листопада 2017 року

9.30,
приміщення департаменту
фінансової та бюджетної політики 
міської ради

ПРИСУТНІ:

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бочка І.П., Зарва В.М., Тишечко 
В.В., Шулунова О.В., Бородай Д.С., Бейм О.М., Михайлик П.А, Вислогузов О.М.

Відсутні: Беліков О.Ю. -  без пояснення причин;
Паскевська Ю.А.. -  відсутня у зв’язку з необхідністю знаходитись 

за основним місцем роботи;
Ревчук О.А . -  без пояснення причин;
Помазан О.П. - відсутній за сімейними обставинами;
Головешко В.В. - відсутня у зв’язку з необхідністю знаходитись за 

основним місцем роботи;
Ткачук С.В. - відсутня у зв’язку з необхідністю знаходитись за 

основним місцем роботи.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд листів, які надійшли на адресу Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м.Запоріжжя.

2. Обговорення Положення про Громадський бюджет та Положення про 
Координаційну раду в частині необхідності внесення деяких змін.

3. Інші питання.

По першому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що на адресу Координаційної ради з 
питань Громадського бюджету надійшли листи, які стосуються внесення деяких 
змін для реалізації проектів-переможців Громадського бюджету у 2018 році.

1. Автор проекту-переможця 406 об’єднаний «Благоустрій бігової 
доріжки Запорізького класичного ліцею» (був об’єднаний з проектами 417 
«Благоустрій баскетбольно-волейбольного поля Запорізького класичного ліцею» 
та 410 «Благоустрій спортивного майданчику Запорізького класичного ліцею») 
звернувся з проханням надати дозвіл на уточнення назви об’єднаного проекту,



так як проект має на увазі проведення робіт не тільки по благоустрою бігової 
доріжки. Так, просить назву проекту змінити на «Капітальний ремонт 
спортивного майданчику Запорізького класичного ліцею».

2. Листи від автора проекту-переможця 457 «Зона відпочинку громадян, 
можливість проведення масових заходів» та Районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Вознесенівському району теж стосовно зміни назви проекту, у 
зв’язку з пропозицією головного розпорядника бюджетних коштів стосовно зміни 
міста реалізації зазначеного проекту, а саме назву «Зона відпочинку громадян, 
можливість проведення масових заходів» пропонують змінити на «Встановлення 
МАФ. Зона відпочинку громадян, можливість проведення міських заходів за 
адресою сквер Профспілок м.Запоріжжя».

3. Автор проекту переможця №462 «Теніс в кожен двір. Разом 
сільніше!» просить в межах затверджених коштів на реалізацію зазначеного 
проекту встановити ще тенісні столи по вул.Космічна 101 (ОСББ «Космічна 101») 
та у парку Студентському (Олександрівський район).

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили:
1. Не заперечувати в зміні назв проектів-переможців 406 об’єднаного, 

457 та встановлення тенісних столів по запропонованим адресам в проекті 462.
2. Не заперечувати автору проекту «Теніс в кожен двір. Разом сільніше!» в 

реалізації проекту по збільшенню встановлення тенісних столів. В зв’язку з чим, 
необхідно внести зміни до рішення виконавчого комітету № 615 «Про 
затвердження переліку проектів-переможців» щодо перерозподілу бюджетних 
призначень між головними розпорядниками проекту № 462. А саме:

- Департамент освіти і науки Запорізької міської ради -  242332 грн.
- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському 

району -  16156,00 грн.
- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Комунарському району -

16156.00 грн.
- Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району -

16156.00 грн.

По другому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка зазначила, що робота по впровадженню 
Громадського бюджету у 2017 році показала , що потребують доопрацювання 
деякі розділи Положенням про Громадський бюджет у місті Запоріжжя, 
затвердженим рішенням Запорізької міської ради від 25.05.2016 №23 (зі змінами).

Слухали: Бородай Д.С., Бєйм О.М., Бочка І.П., Вислогузов О.М., Зарва В.М., 
Михайлик П.А., які в несли пропозиції щодо уточнення розділів 2, 5 та 7 
зазначеного Положення.

Обговорення розділу 2. 
Тишечко В.В., запропонував :



в пункті 2.3. замість підпункту 1 «- проект має підтримку не менше 200 осіб 
(крім автора проекту)» необхідно читати «■ проект має підтримку: малий - не 
менше 200 осіб (крім автора проекту), великий - не менше 300 осіб (крім автора 
проекту);»;

- пункт 2.5 викласти в новій редакції: «Орієнтовна вартість одного проекту 
після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати: малого 300,0 тис.грн., 
великого 1,0 млн.грн.».

Обговорення розділу 5.
Акула К.Ю., запропонувала:
- четвертий підпункт, пункту 5.2. викласти в новій редакції: «- у спеціально 

визначених рішенням виконавчого комітету міської ради пунктах голосування 
шляхом заповнення друкованої версії анкети. Паперові бланки повинні мати 
номер та дату видачі, штамп пункту для голосування. Для отримання бланку для 
голосування голосуючий повинен пред’явити паспорт і бути зареєстрованим в 
спеціальному журналі обліку, який знаходиться в цих пунктах.

Бланк для голосування буде вважатися не дійсним, якщо будуть не заповнені 
будь-які графи або колонки в таблиці.».

Зарва В.М., який запропонував:
пункт 5.6. викласти в новій редакції: «Попередні підсумки електронного 

голосування встановлюються в автоматичному режимі на офіційному порталі 
Запорізької міської влади у розділі «Громадський бюджет», експортуються 
розробником програми та передаються Координаційній раді для остаточного 
підрахунку.

Підсумки голосування, шляхом заповнення друкованої анкети, 
встановлюються після передачі опломбованих скриньок для голосування разом з 
журналами реєстрації до Координаційної ради шляхом підрахунку кількості 
голосів, відданих за той чи інший проект Координаційною радою.».

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили; Секретарю Координаційної ради підготувати проект рішення 
щодо внесення запропонованих змін 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.

По третьому питанню:

Виступили: Акула К.Ю., яка запропонувала направити до КП «Центр 
управління інформаційних технологій» від Координаційної ради листа з питання 
нумерації 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, її



нумерація на 1 січня кожного року повинна повністю обнулятися і починатися з 
1.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Секретарю Координаційної ради підготувати лист до КП «Центр 
управління інформаційних технологій» з вищезазначеного питання.

Голова Координаційної ради

Протокол вела О.В.Шулунова




