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УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Координаційна рада з питань Громадського бюджету м.Запоріжжя

03.02.2020 № 177 На№ від

Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради

Про оприлюднення інформації

Координаційна рада з питань Громадського бюджету відповідно до п.5.4 

Положення про Координаційну раду з питань Громадського бюджету 

м.Запоріжжя, затвердженого розпорядженням міського голови від 15.07.2016 

№405р (зі змінами), просить розмістити на сайті Запорізької міської ради 

копію протоколу засідання Координаційної ради № 1 від 03.02.2020 року.

Додається: в електронному вигляді.

Голова Координаційної ради К.Ю. Акула

скан-

Шулунова 233-62-61



ПРОТОКОЛ №1 
онлайн засідання Координаційної ради з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя

ПРИСУТНІ:

03 лютого 2020 року

Зарва
ГІГ.

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю., Нагіх К.В., Бочка І.П., 
Корольов О.М., Бабенко Н.В., Бугайчук О.В., Савенко Т.В., Помазан О. 
О.М., Ткачук С.В., Бородай Д.С., Тишечко В.В., Щербіна Л.І., Шулу нова С

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Питання вдосконалення та приведення у відповідність згідно Положення 
бюджет у місті Запоріжжі сайту Громадський бюджет

В.М.,
Бєйм

В.

про Громадський 
м.Запоріжжя,

По першому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яр:а звернула увагу, що з 01.05.2020 року стартує 
подача проектів Громадського бюджету 2020 року, реалізація переможців- 
проектів буде відбуватися потім у 2021 році. Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради відпрацювало питання відповідності сайту 
Громадський бюджет м.Запоріжжя згідно Положення про Громадський бюджет у 
місті Запоріжжі, з урахуванням останніх зміни, які були затверджені на сесії 
міської ради 18.12.2019 та надало пропозиції.

А саме:
1. Приховати офлайнову частину голосування. Відтепер, офлайн голоси не 

будуть заноситися на сайт у режимі реального часу.
2. Додати функцію ручного занесення підсумків офлайнового голосування до 

кожного проекту. При сортуванні проектів за кількістю голосів враховувати суму 
онлайн та офлайн голосів.

3. На порталі «Громадський бюджет м. Запоріжжя» відображати окремо 
Великі та Малі проекти. Малі проекти поділити на «Комунальні» та «Житлові».

4. Додати функцію голосування за два проекти однією особою -  один великий 
проект та один малий.

5. Відображати переможців в трьох категоріях: 1) загально-міського значення 
(великі проекти); 2) проекти, які пов’язані з комунальними закладами, установами 
та некомерційними підприємствами міського підпорядкування (малі проекти); 3) 
проекти, пов’язані з житловим сектором (малі проекти).

Запропонувала звернутися від Координаційної ради листом до КП «Центр 
управління інформаційних технологій» з питання удосконалення та



доопрацювання системного продукту Громадський бюджет з урахуванням змін до 
Положення про Громадський бюджет, які були затверджені на сесії Запорізької 
міської ради 18.12.2019. Зазначені питання повинні бути відпрацьовані до 
31.03.2020.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили:

Секретарю Координаційної ради:
1. Підготувати лист до КП «Центр управління інформаційних технологій» з 

вищезазначеного питання.

Голова Координаційної ради К.Ю.Акула

Протокол склала О.В.Шулунова


