
ПРОТОКОЛ № 6

засідання Координаційної ради з питань 
громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя 17травня 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., Ревчук 
O.A., Бочка І.П., Вислогузов О.М., Тйшечко В.В., Зарва В.М., Головешко В.В., 
Михайлик П.А., Помазан О.П., Шулунова О.В., Ткачук С.В., Паскевська Ю.А., 
Беліков О.Ю.

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» та виділення додаткового фінансування.

2. Інформації головних розпорядників бюджетних коштів щодо ходу 
виконання проектів-переможців Громадського бюджету станом на 01.05.2017.

3. Інші питання.

По першому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка нагадала, що на попередньому засіданні 
Координаційної ради вже розглядалось питання щодо реалізації проекту № 130 
«Сквер «Алея Радуга» визначилось, що передбачених бюджетом коштів не 
вистачить для створення завершеного об’єкту.

На виконання протоколу Координаційної ради від 11.04.2017 №5 районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Вознесенівському району підготувала 
та надала проектно-кошторисну документацію, необхідну для реалізації 
проекту і створення зазначеного об’єкту на суму 496 тис.грн., а не 300 тис.грн., 
як це було передбачено автором.



Також, надійшов лист від автора вищезазначеного проекту Онищенко Q.B., 
який повідомляє, що відповідно до ідеї проекту установку малих архітектурних 
форм потрібно перенести на територію парку Трудової слави (бул. Шевченко).

Голосували:
«за» - одноголосно

Вирішили:
Інформацію щодо обсягу необхідних додаткових коштів на реалізацію 

проекту-переможця «Сквер «Алея Радуги» та заміна території реалізації 
проекту взяти до відома.

По другому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка звернула увагу, що' також від головних 
розпорядників бюджетних коштів надійшли інформації щодо ходу виконання 
проектів-переможців Громадського бюджету станом на 01.05.2017.

Так, в квітні місяці був виконаний перший із проектів-переможців - №99 
«Основи комп’ютерної грамотності та Інтернет -  ветеранам міста». Всі інттті 
проекти на стадії виконання.

Але, до Координаційної ради департаментом освіти і науки Запорізької 
міської ради надана інформація щодо стану виконання проектів, а також 
звернення авторів проектів № 1, 24, 35, 57, 74, 93, 96, 108, 112 з пропозиціями 
щодо можливості внесення деяких змін (зростання цін, заміна ігрового 
дитячого обладнання на більш безпечне та практичне та інші), які дадуть змогу 
реалізувати зазначені проекти. .

Голосували:
«за» - одноголосно

Вирішили: Надати згоду та рекомендувати департаменту освіти і науки 
Запорізької міської ради реалізовувати проекти № 1, 24, 35, 57, 74, 93, 96, 108, 
112 з урахуванням пропозицій авторів проектів..

По третьому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., звернула увагу, що 11 квітня на засіданні 
Координаційної ради директору КП «ЦУІТ» Орєшкіну Ю.І. було надано 
доручення забезпечити реєстрацію та авторизацію на офіційному порталі 
Запорізької міської влади в розділі «Громадський бюджет» лише через BankID 
або ЕЦП.

З зазначеного питання надійшов лист в якому говориться, що опрацювавши 
наші рекомендації про доопрацювання програми, пропонується наступний 
функціонал модулю «Громадський бюджет»:

- впровадження системи реєстрації користувачів в модулі виключно за 
допомогою способів, які дозволяють однозначно індифікувати людину (BankID. 
Електронний цифровий підпис, IDcard. MobilelD);



- голосування за проекти виключно авторизованими користувачами;
- контроль голосування : 1 авторизований користувач може через модуль 

проголосувати тільки за 1 проект;
- підрахунок кількості голосів авторизованих користувачів в модулі за 

кожен проект;
- формування звіту (в форматі .xls), що може бути використаний під час 

підрахунку голосів, з наступною інформацією про користувачів, що 
проголосували за проект: e-mail, ШБ користувача, адреса користувача, телефон, 
IP-адреса, ІПН;

- для користувачів в модулі в момент голосування буде доступна наступна 
інформація про проект: ІЇЇБ ініціатора проекту, статус проекту, дата та час 
початку збору голосів, загальний зміст проекту, кількість голосів в підтримку 
проекту (тільки користувачі, що проголосували через модуль, в електронному 
вигляді). т,

Голосували:
«за» - одноголосно

Вирішили: Взяти до відома запропонований директором КП «ЦУІТ» 
Орєшкіним Ю.І. функціонал модулю «Громадський бюджет».

Голова Координаційної ради

Протокол вела




