
ПРОТОКОЛ № 7 
онлайн засідання Координаційної ради з питань 

громадського бюджету м.Запоріжжя

м. Запоріжжя 20 листопада 2018 року

ПРИСУТНІ:

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бочка І.П., Зарва В.М., Тишечко 
В.В., Шулунова О.В., Паскевська Ю.А., Помазан О.П., Ткачук С.В.

Відсутні: Беліков О.Ю. -  без пояснення причин;
Ревчук О.А . -  у відрядженні;
Михайлик П.А - на лікарняному;
Бородай Д.С. -  без пояснення причин;
Бейм О.М. — у відпустці;
Головешко В.В. -  вибув;
Вислогузов О.М. -  у відрядженні.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд листа, який надійшов на адресу Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м.Запоріжжя.

По першому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, до Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету м.Запоріжжя листом звернувся Онищенко О.В., як автор 
проекту-переможця 2017 року «Встановлення МАФ. Зона відпочинку громадян, 
можливість проведення міських заходів за адресою сквер Профспілок 
м.Запоріжжя», реалізація якого відбувається в 2018 році. Проектом передбачено 
виготовлення та встановлення тематичних скульптур та лав. Заміна та 
реконструкція тротуарного покриття. Встановлення урн. Освітлення.

Автор звертає увагу, що на теперішній час, нажаль, на майдані 
«Профспілок» не ведуться роботи по благоустрою. Тому, звертається з проханням 
до Координаційної ради з питань Громадського бюджету надати дозвіл про 
перенесення комплексу до парку в Олександрівський район м.Запоріжжя біля 
Запорізького академічного обласного українського музикально-драматичного 
театру ім. В.Г. Магара.

При цьому, зазначені зміни не потребують додаткових коштів, але 
потребують заміну головного розпорядника бюджетних коштів: замість Районної



адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівському району буде Районна 
адміністрація Запорізької міської ради по Олександрівському району.

Також, Онищенко О.В. надав листа від Районної адміністрації Запорізької 
міської ради по Олександрівському району, яка не заперечує щодо реалізації 
зазначеного проекту на території цього району.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили:
1. Прийняти інформацію до відома.
2. Схвалити внесення змін, які пропонуються автором проекту Онищенко О.В.

Голова Координаційної ради 

Протокол склала

К.Ю.Акула



УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Координаційна рада з питань Громадського бюджету м.Запоріжжя

20.11.2018 № ІЗ На № від

Управління внутрішньої політики, 
преси та інформації міської ради

Про оприлюднення інформації

Координаційна рада з питань Громадського бюджету відповідно до п.5.4 

Положення про Координаційну раду з питань Громадського бюджету 

м.Запоріжжя, затвердженого розпорядженням міського голови від 15.07.2016 

№405р (зі змінами), просить розмістити на сайті Запорізької міської ради 

протокол засідання Координаційної ради № 7 від 20.11.2018 року.

Додається: в електронному вигляді.

"олова Координаційної ради ‘ ) К.Ю. Акула

Ш улунова 233-62-61


