ПРОТОКОЛ № 5
засідання Координаційної ради з питань
громадського бюджету м.Запоріжжя
м. Запоріжжя

11 квітня 2017 року
13.00,
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., Вислогузов О.М., Зарва В.М., Головешко В.В., Михайлик П.А.,
Помазан О.П.
Запрошені учасники:
Заступник голови районної адміністрації Запорізької міської ради по ”
Вознесенівському району Кириченко В.М.;
Автор проекту-переможця Громадського бюджету у 2016 році № 130 «Сквер
«Алея Радуга» Онищенко О.В.;
Директор КП «Центр управління інформаційними технологіями»
(КП «ЦУІТ») Орєшкін Ю.І.
Відсутні: Паскевська Ю.А. - знаходиться у відрядженні;
Тишечко В.В. - відсутній у зв’язку з необхідністю знаходитись
за основним місцем роботи;
Беліков О.Ю. - відсутній за сімейними обставинами;
Шулунова О,В. - лікарняний;
Ткачук С.В. - лікарняний.
Ревчук O.A. - знаходиться у відрядженні.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.
Про звернення районної адміністрації Запорізької міської ради по
Вознесенівському району (далі - PA ЗМР по Вознесенівському району) щодо

реалізації в 2017 році проекту-переможця Громадського бюджету 2016 року
№ 130 «Сквер «Алея Радуги».
2.
Стан готовності технічного забезпечення Громадського бюджету
2017 року.
По першому питанню:
Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що на адресу Координаційної ради з
питань Громадського бюджету м.Запоріжжя надійшов лист РА ЗМР по
Вознесенівському району, в якому зазначено наступне.
Після детальної проробки вартості концепції одного з проекту-переможців
Громадського бюджету у 2016 році № 130 «Сквер «Алея Радуга» визначилось,
що передбачених бюджетом коштів не вистачить для створення завершеного
об’єкту. Для реалізації ідеї у межах коштів Громадського бюджету, РА ЗМР по
Вознесенівському району під час обговорювань надавались пропозиції щодо
зміни наповнення проекту без зміни його загальної концепції, але автором ці
пропозиції не були погоджені.
Враховуючи викладене, РА ЗМР по Вознесенівському району вважає, що
проект № 130 не відповідає вимогам Положення про Громадський бюджет у
м.Запоріжжя та його реалізація неможлива.
Акула К.Ю. повідомила, що для обговорення зазначеного питання на
засідання Координаційної ради запрошені представники РА ЗМР по
Вознесенівському району, а також автор проекту.
Виступили: Заступник голови РА ЗМР по Вознесенівському району
Кириченко В.М. повідомив, що проект Сквер «Алея Радуга» передбачає
реконструкцію ділянки скверу по пр. Маяковського з заміною тротуарного
покриття, встановленням тематичних лавок, освітлення, висадження кущів та
дерев. Концепція проекту створити завершену зону відпочинку для зустрічей
випускників різних поколінь дуже цікава та безперечно необхідна місту. Проте,
після детальної проробки вартості проекту, визначилось, що передбачених
бюджетом коштів не вистачить для реалізації проекту в повному обсязі. Дійти
згоди щодо зміни наповнення проекту без зміни його загальної концепції з
автором проекту Онищенко О.В. не вдалося. Тому, райадмістрація звертається
до Координаційної ради з пропозицією прийняти рішення щодо неможливості
реалізації проекту в рамках Громадського бюджету.
Виступили; Автор проекту Онищенко О.В. вважає, що реалізація його
проекту в запропонованій концепції та наповненості цілком можлива. Проект
розраховувався, виходячи з реальних цін на матеріали, В проекті лише не були
розраховані витрати на освітлення, у зв’язку з тим, що не відомо, які
комунікації є в наявності на місці реалізації проекту,
Михайлик П.А. відмітив, що ідея, запропонована автором
проекту дійсно цікава, вона має за мету покращення зовнішнього обліку міста
Запоріжжя, що є однією з основних вимог Громадського бюджету.
В иступили:

Вищезазначений проект не тільки був оцінений позитивно та допущений до
голосування, але й був підтриманий великою кількістю громадян міста. Тому,
він обов’язково повинен бути реалізований.
Виступили: Бочка І.П. запитав Кириченко В.М., яка сума необхідна для
реалізації проекту згідно проектно-кошторисної документації.
Виступили: Заступник голови РА ЗМР по Вознесенівському району
Кириченко В.М. повідомив, що кошторис ще не обчислювався, проте під час
обговорювань з можливими підрядниками було визначено, що сума, виділена в
рамках Громадського бюджету є недостатньою для реалізації проекту в
повному обсязі.
і

Михайли к П.А. зауважив, що районна адміністрація повинна
звернутися до мера міста та міської ради з проханням вишукати можливість
виділення додаткових коштів для реалізації проекту «Сквер «Алея Радуга».
Координаційна рада, в свою чергу, при необхідності підтримає це звернення.
Проте, для цього необхідно мати повний розрахований кошторис робіт та
матеріалів та апелювати конкретними цифрами.
В иступили:

Виступили: Акула К.Ю. підвела підсумки обговорення та зазначила, що
проект Сквер «Алея Радуга» на законних підставах став одним з переможців ”
Громадського бюджету 2016 року, тому відповідно до Положення про
Громадський бюджет у м.Запоріжжя повинен протягом 2017 року бути
реалізований за рахунок та в рамках виділених коштів міського бюджету.
Проектно-кошторисна документація також складається за рахунок цих коштів.
Вона зауважила, що обговорювати питання недостатньої суми коштів без
проектно-кошторисної документації не має сенсу. Тому, РА ЗМР по
Вознесенівському району, як головному розпоряднику бюджетних коштів по
даному проекту, для вирішення питання щодо подальших дій, необхідно
обчислити та підготувати проектно-кошторисну документацію.
Голосували:
«за» - одноголосно
Вирішили:
1)РА ЗМР по Вознесенівському району, як головному розпоряднику
бюджетних коштів, в двотижневий термін підготувати проектно-кошторисну
документацію, необхідну для реалізації проекту і створення завершеного
об’єкту «Алея Радуга»;
2) Голові Координаційної ради Акулі К.Ю. 25 квітня 2017 року провести
нараду з представниками РА ЗМР по Вознесенівському району щодо
подальших дій та визначення необхідності подальшої участі Координаційної
ради в реалізації вищезазначеного проекту.

По д р у г о м у питанню:
Слухали: Акула К.Ю. повідомила, що на засідання Координаційної ради
запрошений Орєшкін ЮX - директор КП «ЦУІТ», яке відповідає за програмне
забезпечення, для доповіді щодо готовності до проведення Громадського
бюджету 2017 року у м.Запоріжжя.
Виступили: Орєшкін Ю.1. доповів, що технічне забезпечення програми від
розробника вже отримане та на теперішній час знаходиться в роботі. До
початку подання проектів 1 травня 2017 року програма буде повністю готова та
працюватиме.
Виступили: Головешко В.В. запитав, чи можна за якимось критерієм
виявити фейкові та дубльовані анкети для голосування, які можуть негативно
вплинути на його результати, а також, чи є можливість втягнути до програми
анкети, проголосовані в паперовому вигляді.
Орєшкін Ю.І. зазначив, що внесення анкет, заповнених в
паперовому вигляді є недоцільним, тому що заповнені бланки не перевіряються
на предмет правильності заповнення полів.
Щодо зменшення кількості подвійних анкет Орєшкін Ю.І. зазначив, що для
цього необхідно внести зміни в програмне забезпечення в частині реєстрації,
авторизації на офіційному порталі Запорізької міської влади в розділі
«Громадський бюджет» лише через ВапкГО (спосіб верифікації громадян через
українські банки) або електронний цифровий підпис (ЕЦП), прибравши
можливість використовувати електронну поштову адресу.
В иступили:

Голосували:
«за» - одноголосно
Вирішили: доручити директору КП «ЦУІТ» Орєшкіну Ю.І. забезпечити
реєстрацію та авторизацію на офіційному порталі Запорізької міської влади в
розділі «Громадський бюджет» лише через ВапкГО або ЕЦП.

Голова Координаційної ради
Протокол вела

К.Ю.Акула
О.В.Тарасова

