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

1 1 - 1 7 серпня 2020 року
09.00, приміщення департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

ПРИСУТНІ:
Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Михєєва Т.В., Ткачук С.В.,
Бєйм О.М., Бабенко Н.В., Бугайчук О.В., Нагіх К.В., Бочка І.П.
Відсутні:
Помазан О.П., Зарва В.М., Бородай Д.С., Тишечко В.В.,
Щербіна JI.I., Корольов О.М. - відсутні, у зв'язку з необхідністю знаходитись за
основним місцем роботи, Шулунова О.В. - відпустка.
ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Про результати розгляду заповнених карток-аналізу відповідальними
виконавчими органами Запорізької міської ради проектів, які були передані
Координаційною радою для проведення аналізу змісту та можливості
реалізації запропонованого завдання.
2. Інші питання.
11.08.2020
09.00
департамент фінансової та бюджетної політики міської ради

По першому питанню:
Слухали: Акула К.Ю. запропонувала розглянути рекомендації, надані
відповідальними виконавчими органами Запорізької міської ради по проектам,
переданим Координаційною радою для проведення аналізу, та з їх урахуванням
сформувати переліки проектів, які будуть чи не будуть виставлені на голосування
(переліки позитивно, негативно оцінених проектів).
Після розгляду вищезазначених рекомендацій виявлені недоліки в частині
заповнення
карток аналізу проектів. Потребують доопрацювання наступні
проекти: ЗО, 31, 62, 70, 72, 88, 137, 157, 163, 176, 180.
Голосували: «За» - одноголосно.
Вирішили:
1.
Секретарю Координаційної ради в термін до 14.08.2020 повернути на
доопрацювання відповідальним виконавчим органам Запорізької міської ради
проекти ЗО, 31, 62, 70, 72, 88, 137, 157, 163, 176, 180.

2. Продовження засідання Координаційної ради провести 17.08.2020 о 10.00.
17.08.2020 10.00
департамент фінансової та бюджетної політики міської ради
1. Слухали: Акулу К.Ю. щодо уточнень по вищезазначених проектах.
Після розгляду по двом засіданням встановлено, що з 130 проектів
відправлених на відпрацювання відповідними виконавчими органами 118
проектів допущено до голосування, 12 проектів отримали негативну оцінку
(результати розгляду у додатках до протоколу).
Голосували: «За» - одноголосно.
2. Слухали: Акулу К.Ю. щодо розгляду проектів №171 «Собачі вбиральні» та
№175 «Велопарковки для комунальних закладів та органів влади».
Після розгляду відповідей всіх задіяних в проектах головних
розпорядників коштів, більшість з яких були позитивні, провівши обговорення
вирішили: виставити вищезазначені проекти на голосування з зауваженням, що в
разі перемоги будуть уточнені місця розташування вбирален та велопарковок.
Голосували: «За» - одноголосно.
Вирішили: Доручити департаменту фінансової та бюджетної політики міської
ради:
1. Підготувати та направити листи на електронну адресу авторам проектів, які
були негативно оцінені відповідальними органами виконавчої влади.
2. Передати переліки оцінених проектів та бланки аналізу з висновками
виконавчих органів Запорізької міської ради для розміщення управлінням
внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради у розділі
“Громадський бюджет” на офіційному порталі Запорізької міської ради.
Голова Координаційної ради
Протокол вела
Члени Координаційної ради:

