
ПРОТОКОЛ 6
засідання публічної наради щодо розгляду карток-апеляцій 

в рамках проекту! Громадський бюджет м.Запроріжжя
['

м. Запоріжжя І 22 серпня 2019 року
8.30, приміщення департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради

ПРИСУТНІ:

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бейм О.М., Бородай Д.С., Бочка І.П., 
Зарва В.М., Ткачук С.В., Бабенко Н.В., Шулунова О.В., Савенко Т.В., Бугайчук О.В.

Відсутні:
Нагіх К.В. - відсутній у зв’язку з необхідністю знаходитись за 

основним місцем роботи,
Корольнв О.М. -  відпустка;
Помазан О.П. - відсутній за сімейними обставинами;
Щербіна Л.І. - відсутній у зв’язку з необхідністю знаходитись за

основним місцем роботи,

Тишечко В.В. -  без пояснення причин.

Запрошені: Тихонова О.В. -  представник Шевченківської РА
Омельчук О.С. -  автор проекту 147 «Благоустрій території по вул. 8-го 

Марта від вул.. І. Сікорського до вул.. Тімірязєва (нове 
будівництво)».

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд поданих карток-апеляції.
2. Внесення до списку позитивно/негативно оцінених проектів виконавчими 

органами Запорізької міської ради.

По першому питанню:

Слухали: Акула К.Ю., яка запропонувала засідання провести протягом ЗО хвилин по 
розгляду наступних питань:

1. Розгляд поданих карток-апеляції.
2. Внесення до списку позитивно/негативно оцінених проектів виконавчими 

органами Запорізької міської ради.

Голосували: «За» - одноголосно.

Слухали: Акулу К.Ю., повідомила, що на електрону адресу управління внутрішньої 
політики, преси та інформації Запорізької міської ради 20.08.2019 від автора проекту



147 Омельчука О.С.; проект якого був оцінений як негативний Районної адміністрацією 
Запорізької міської ради по Шевченківському району надійшла картка-апеляція.

З зазначеного питання виступив представник зазначеної районної адміністрації 
Запорізької міської ради, потім слово було надано автору проекту, який звернувся до 
Координаційної ради з проханням дозволити змінити місце реалізації його проекту. 
Тобто, замість «вулиця 8 Марта, від вул.. Ігоря Сікорського до вулиці Тімірязєва» 
необхідно читати «Ділянка біля ЗОШ №52 по вул.Шевченко (міжвул. Арсенальної і вул. 
Цюрупи». Пройшло обговорення даного питання. В ході обговорення представник 
Шевченківської районної адміністрації звернув увагу, що реалізація зазначеного 
проекту за запропонованою новою адресу можлива.

По другому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала, в зв’язку з оцінкою даного проекту 
представником Шевченківської районної адміністрації Запорізької міської як 
позитивного, пропоную проект 147 виключити з додатку до протоколу переліку 
проектів негативно оцінених виконавчими органами Запорізької міської ради та внести 
до додатку переліку позитивно оцінених проектів виконавчими органами Запорізької 
міської ради з назвою «Ділянка біля ЗОШ №52 по вул..Шевченк^мїж>,лвул, Арсенальної.
і вул. Цюрупи». ;

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Внести проект 147 «Дділянка біля ЗОШ №52 по вул..Шевчені с М1Л\ вул. 
Арсенальної і вул. Цюруп и>> до переліку позитивно оцінених проектів виконавчими 
органами Запорізької міської ради.

Протокол вела

Голова Координаційної ради

Члени Координаційної ради:




