ПРОТОКОЛ № 12
засідання Координаційної ради з питань
громадського бюджету м.Запоріжжя
м. Запоріжжя

28 листопада 2017 року
11. 00 ,

каб. 303 виконавчого
Запорізької міської ради

комітету

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.,
Ткачук С.В.
Запрошені учасники: члени проектного комітету Громадської ради при
виконавчому комітеті Запорізької міської ради Матрія А.К., Романова H.,
Бондаренко Т.
Відсутні: Беліков О.Ю. - без пояснення причин;
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;
Бородай Д.С. - без пояснення причин;
Вислогузов О.М. - без пояснення причин.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обговорення внесення змін до Положення про Громадський бюджет та
Положення про Координаційну раду в частині необхідності внесення деяких змін.
2. Інші питання.
По першому питанню:
Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що на розгляд Координаційної ради з
питань Громадського бюджету від члена проектного комітету Громадської ради
при виконавчому комітеті Запорізької міської ради Матрія А.К. надана
порівняльна таблиця щодо змін до Положення про Громадський бюджет у місті
Запоріжжя.
Так, Матрієм А.К. пропонується:
1. Персональний склад Координаційної ради повинен затверджуватися
терміном на один рік, без можливості переобрання його на наступний рік.
2. Розподіл проектів на малі до 300,0 тис.грн. та великі до 1,0 млн.грн.
3. Відповідно кількість підписів підтримки за малі проекти повинно не
перевищувати 30 (тридцять), а за великі проекти 100 (сто) підписів.

4. Передбачити можливість розподілу проектів-переможців за районним
поділом.
5. Повність виключити можливість подачі проектів Комунальних установ.
6. Аналіз та вирішення спірних (уточнених) питань по наданих проектам
повинно відбуватись виключно за присутності автора проекту.
7. Ввести поняття «КАРТКА-АПЕЛЯЦІЯ» для можливості авторам проектів
публічно оскаржувати відхилення їх проектів відповідними виконавчими
органами Запорізької міської ради.
8. Організувати голосування за проекти виключно в електронному форматі на
сайті «Громадського проекту» - це платформа, яка робить бюджет участі
технічно можливим для понад 60 міст України.
9. Освітньо-інформаційна компанія повинна містити елементи презентації
проектних пропозицій їх авторами. Це може бути у вигляді «Громадського
форуму» або «Телевізійної передачі», або «Соціальних роликів», або
коротких інтерв’ю з авторами проектів та подальшою інформації в пресі
тощо.
10. Також повинно закласти кошти на проведення освітньої компанії за
розрахунку підготовки її залученими фахівцями.
11 .Розділ «Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження
Громадського бюджетування» потрібно вдосконалити і додатки можливість
безпосередньої участі авторів у виконанні своїх проектів, а не лише
контролювати. Якщо завдання по проекту спрямовані на проведення
специфічних та спеціалізованих заходів з вузькою компетенцією.
12.Окремим розділом необхідно прописати, яким чином висвітлюється
реалізація впроваджених проектів за рахунок Громадського бюджету.
Членами Координаційної ради були обговорені запропоновані зміни. Деякі
питання мають місце в діючому Положенні. Також звернули увагу, що пункт 2 та
З вже запропоновані Координаційною радою для внесення змін на минулому
засіданні.
Слухали:_Акулу К.Ю., яка звернулась до Матрія А.К. з проханням
враховуючи вищезазначені пропозиції, надати до Координаційної ради з питань
Громадського бюджету порівняльну таблицю для подальшого обговорення по
внесенню необхідних змін до Положення.
Голосували: «За» - одноголосно.
Вирішили: Після обговорення порівняльної таблиці Координаційною радою,
в разі необхідності, секретарем Координаційної ради будуть внесені зміни до
проекту 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), який буде винесений на розгляд та
затвердження сесією Запорізької міської ради.
По другому питанню:

Виступили: Акула К.Ю., яка звернула увагу, що розділ «Громадського
бюджету» на новому порталі Запорізької виконавчої влади містить дуже мало
корисної інформації. І тому, запропонувала направити до КП «Центр управління
інформаційних технологій» від Координаційної ради листа з
питання
доопрацювання розділу «Громадський бюджет» на офіційному порталі
Запорізької міської влади.
Так, розділ повинен мати також такі підрозділи : Корисна інформація та
Новини.
Корисна інформація підрозділяється на :
- Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі;
- звіти про стан реалізації проектів-переможців за 20__роки;
- параметри Громадського бюджету на 20___рік;
- протоколи засідань Координаційної ради з питань Громадського бюджету
м.Запоріжжя;
- статистична інформація (таблиці та графіки), яка зробить статистичні
матеріали наочними, доступними, зрозумілими і такими, які б сприяли кращому
їх аналізу.
Голосували: «За» - одноголосно.
Вирішили: Секретарю Координаційної ради підготувати лист до КП «Центр
управління інформаційних технологій» з вищезазначеного питання.

Голова Координаційної ради

Протокол вела

К.Ю.Акула

