
ПРОТОКОЛ № 2
онлайн засідання Координаційної ради з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя 22 березня 2018 року

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., 
Паскевська Ю.А., Помазан О.П., Головешко В.В., Ткачук С.В.

Відсутні: Беліков О.Ю. -  відсутня у зв’язку з необхідністю знаходитись за
основним місцем роботи;

Ревчук О. А . -  у відрядженні.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

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 192 (об’єднаний) «Будівництво зони відпочинку 
(розбиття скверу) по вулиці Норильській» звернувся з проханням зміни назви 
проекту, яка спричинена уточненням характеру робіт, які необхідно виконати для 
реалізації проекту головному розпоряднику бюджетних коштів - Районній 
адміністрації Запорізької міської ради по Заводському району. Пропонується 
змінити назву проекту з «Будівництво зони відпочинку (розбиття скверу) по 
вулиці Норильській» на «Благоустрій території по вулиці Норильській під сквер 
(ОБ’ЄДНАНИЙ)».

2. Проект-переможець 193 «Універсальний спортивний майданчик 
«Магістраль» передбачав розробку проектно-кошторисної документації та 
будівництво самого універсального спортивного майданчику. Головний 
розпорядник бюджетних коштів Районна адміністрації Запорізької міської ради по 
Шевченківському району для його виконання запропонувала автору проекту 
змінити назву з «Універсальний спортивний майданчик «Магістраль» на 
«Будівництво універсального спортивного майданчику «Магістраль» в



Шевченківському районі м.Запоріжжя». З зазначиним питання автор і звернувся 
до Координаційної ради з питань Громадського бюджету у м.Запоріжжя.

Голосували: «За» - одноголосно.

В и р і ш и л и :
1. Не заперечувати авторам проектів-переможців 192 об’єднаного та 193 в 

зміні назв.
2. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Запорізької міської ради від 

20.10.2017 № 615 «Про затвердження переліку проектів-переможців» (зі змінами) 
щодо змін назв зазначених проектів.

Голова Координаційної ради

Протокол вела О.В.Шулунова


