ПРОТОКОЛ № 2
засідання Координаційної ради з питань
громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя

16 лютого 2017 року
10.00,
приміщення
департаменту
фінансової
та
бюджетної
політики Запорізької міської
ради

ПРИСУТНІ:
Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бородай Д.С., Бєйм О.М.,
Бочка І.П., Михайлик П.А., Тишечко В.В., Ткачук С.В., Помазан О.П., Трюхан
Д.А., Шулунова О.В.
Відсутні: Паскевська Ю.А. - знаходиться у відрядженні;
Беліков О.Ю. - відсутній за сімейними обставинами;
Вислогузов О.М.- відсутній за сімейними обставинами.
Зарва В.М. - відсутній за сімейними обставинами;
Головешко В.В. - відсутній у зв’язку з необхідністю знаходитись
за основним місцем роботи.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Про розгляд порівняльної таблиці щодо Положення про Громадський
бюджет у місті Запоріжжі,
2. Різне.
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:
Розділ 1. Визначення понять

внести зміни в пункт 1.1. (Громадський бюджет у місті Запоріжжі - це
1.2. (Координаційна рада з питань Громадського бюджету - це ....), 1.3
(Проект - ..... ), 1.4 (Автор та 1.5 (Конкурс - ...). щодо визначення понять.
Розділ 2. Загальні положення
- Зміни в пункти 2.2. (доповнивши його після слів «рішенням міської
ради» наступним « на кожен рік та становить не менше 0,2% від загального
бюджету (або не менше 10,0 млн.грн.) та 2.3. (підпункт перший викласти в
наступній редакції « проект має підтримку не менше 50 осіб (крім автора
проекту)»), а 2.5. (виключити).
Розділ 3. Порядок подання проектів
- внести зміни: пункт 3.1. доповнити наступним «Подаючи проект на
реалізацію у рамках Громадського бюджету м.Запоріжжя, його автор (автори)
засвідчує свою згоду на вільне використання Запорізькою міською радою цього
проекту, ідеї, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету міста
Запоріжжя.»; пункт 3.2. поділити на підпункти в частині розподілу проектів на
малі та великі; пункт 3.3. залишити в частині, що проекти повинні подаватися
виключно в паперовому вигляді під розписку про отримання; пункт 3.4. (на
сайті Запорізької міської ради необхідно опублікувати контактні данні авторів
проектів); пункт 3.5. переглянути в частині зміни строків подання проектів;
пункт 3.6. доповнити наступним реченням « Водночас такий проект у розділі
«Громадський бюджет» маркується, як знятий з розгляду.».
Розділ 4. Аналіз проектів
- також запропоновано внести зміни до пункту 4.2. виклавши його в новій
редакції: «Координаційна рада перевіряє повноту і правильність по всіх
бланках-заявах, які включено до реєстру поданих проектів (використовуючи
бланк аналізу проектів згідно з додатком 2 до цього Положення); в пункті 4.3.
підпункт 4.3.4. видалити.
Розділ 5 Порядок та підрахування результатів голосування
- пункт 5.2. доповнити: «за допомоги АТМ/ТСО - терміналів
самообслуговування та по номеру телефону єдиного міського інформаційнодиспетчерського коллцентру»; пункт 5.3. видалити; пункт 5.4. необхідно
змінити в частині початку голосування місяця; пункт 5.5. викласти: « Кожен
городянин має право голосувати (в залежності від обраного способу) тільки 1
раз та підтримати будь-який проект без обмежень»; пункт 5.6. повинен містити
речення, що результат голосування встановлюються в автоматичному режимі;
пункт 5.7. видалити; в пункті 5.9. необхідно читати: «Кількість переможців
проектів...»; пункт 5.12. викласти в новій редакції: «Всі спірні питання, які
виникають протягом загального голосування по проектах, вирішуються на
засіданнях Координаційної ради колегіально. За наявності рівної кількості
голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним».
Розділ 6 Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження
Громадського бюджетування
- підпункти 1), 2) та 3) пункту 6.1. необхідно доповнити : «1) ознайомлення
мешканців міста шляхом проведення брифінгів, круглих столів з основними
положеннями та принципами Громадського бюджету, а також заохочування їх
до подання проектів;2) представлення поданих проектів їх авторами на
громадському форумі та заохочування городян взяти участь в голосуванні; 3)

розповсюдження на міському ТРК інформації стосовно перебігу та результатів
процесу запровадження Громадського бюджетування; пункт 6.2. викласти в
новій редакції: «На другому етапі інформаційної кампанії участь авторів на
громадському форумі та публічна презентація поданих проектів є
обов’язковою. Не прийняття участі у заході надає підставу Координаційній раді
щодо відхилення проектів в подальшому голосуванні».
Членами Координаційної ради були обговорені запропоновані зміни та
запропоновано:

Бочка І.П.:
пункт 3.1. розділу 3 викласти в наступній редакції: «Проект, реалізац
якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, може подати
будь-який член територіальної громади міста з правом голосу, який
зареєстрований та проживає на території міста Запоріжжя. Подаючи проект на
реалізацію у рамках Громадського бюджету м.Запоріжжя, його автор (автори)
засвідчує свою згоду на вільне використання Запорізькою міською радою цього
проекту, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету міста
Запоріжжя.»
Трюхан Д. А.
пункт 5.9. викласти в новій редакції з урахуванням виправлення:
«Кількість переможців проектів обмежується обсягом бюджетних асигнувань,
передбачених в міському бюджеті на відповідний рік для фінансування
проектів за рахунок коштів Громадського бюджету у місті Запоріжжі.»
Акула К.Ю.
в розділі 6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впровадження
Громадського бюджетування підпункти пункту 6.1. викласти в новій редакції:
1) ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та
принципами Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також
заохочуваня їх до подання проектів шляхом проведення брифінгів, круглих
столів, виступів в ефірі;
3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу
запровадження Громадського бюджетування шляхом засобів масової
інформації.
Голосували:
«за» - одноголосно
Вирішили: внести зміни до проекту рішення міської ради про внесення змін
до Положення про Громадський бюджет в м.Запоріжжі з урахуванням
запропонованих змін Матрієм А.К. в пунктах З.1., 5.9. та 6.1., але в редакції
Бочки І.П ., Трюхан Д.А. та Акули К.Ю.
По другому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що при погодженні проекту рішення
«Про внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті Запоріжжі»
(зі змінами) були запропоновані наступні зміни:
- пункт 1.1. пропонується викласти в наступній редакції « Громадський
бюджет у місті Запоріжжі - форма прямого волевиявлення жителів міста, що
впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу
коштів бюджету міста, яка спрямована на демократичний процес обговорення
громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.»;
- підпункт 5 розділу 2.3. викласти в новій редакції «передбачає плановий
строк реалізації, що не перевищує 12 місяців»;
- підпункт 7 розділу 2.3. викласти в новій редакції «не носить
фрагментальний характер, тобто проект має бути завершеним та його результат
- придатним для використання (об’єкт - введеним в експлуатацію)»;
- підпункт 8 розділу 2.3. викласти в новій редакції «не передбачає витрати
на утримання та обслуговування, річний обсяг яких перевищує вартість
реалізації проекту»;
- пункт 7.1. викласти « Відповідні виконавчі органи Запорізької міської
ради - головні розпорядники бюджетних коштів відповідно до діючого
бюджетного законодавства при підготовці бюджетних запитів на відповідний
бюджетний період обов’язково включають до них видатки на реалізацію
проектів - переможців та враховують їх у міських цільових програмах за
окремим завданням».
Голосували:
«за» - одноголосно
Вирішили: внести запропоновані зміни
виставлений на сайті Запорізької міської ради.

до

проекту рішення,

який

Слухали: Тишечко В.В., який звернув увагу що для відстеження та
контролювання реалізації проектів-переможців протягом року необхідно пункт
7.7. Розділу 7. Реалізація проектів та оцінювання процесу впровадження
Громадського бюджетування доповнити наступним реченням: «Головні
розпорядники бюджетних коштів щомісячно до 5 числа надають до
Координаційної ради з питань Громадського бюджету інформацію про стан
реалізації проектів-переможців.»
Голосували:
«за» - одноголосно
Вирішили: внести запропоновані зміни до пункту 7.7. Розділу 7. Реалізація
проектів та оцінювання процесу впровадження Громадського бюджетування.
Слухали: Шулунову О.В., яка повідомила, що до департаменту фінансової
та бюджетної політики Запорізької міської ради надійшов лист від
департаменту інфраструктури та благоустрою Запорізької міської ради, як
головного розпорядника бюджетних коштів по реалізації у 2017 році проектів-

переможців Громадського бюджету №№ 21, 92, 130 ,198 з пропозицією щодо
перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками. А саме
по:
- проекту Федотенко Л.В. №21 «Виконати реконструкцію пішохідного
тротуару від вул. Хорт. Шосе (магазин АТБ) вздовж будинку вул. Рубана 20 до
кола 18 мікрорайона» визначити головним розпорядником бюджетних коштів
Районну адміністрацію Запорізької міської ради по Хортицькому району;
- проекту Дорошенко І.В. №92 «Зона відпочинку по вул. «Військбуд» Районну адміністрацію Запорізької міської ради по Шевченківському району;
- проекту Онищенко О.В. №130 «Сквер «Алея Радуга» - Районну
адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському району ;
- проекту Табуринського А.О. №198 «Допомога юним футболістам
вдосконалення міні-футболу» - Районну адміністрацію Запорізької міської ради
по Хортицькому району.
Голосували:
«за» - одноголосно
Вирішили: надати згоду на зміну головного розпорядника бюджетних
коштів проектів №№21, 92, 130 ,198 для реалізації їх в 2017 році.
Доручити: Секретарю Координаційної ради підготувати та оприлюднити
варіант 2 проекту рішення міської ради 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).

Голова Координаційної ради

К.Ю.Акула

Протокол вела

О.В.Шулунова

