
ПРОТОКОЛ
засідання публічної наради щодо розгляду карток-апеляцій 

в рамках проекту Громадський бюджет м.Запроріжжя

м. Запоріжжя 17 серпня 2018 року
14.00, приміщення департаменту 
фінансової та бюджетної політики 
Запорізької міської ради

ПРИСУТНІ:

Члени Координаційної ради: Акула К.Ю, Бейм О.М., Паскевська Ю.А., Бочка І.П., 
Головешко В.В., Зарва В.М., Михайлик П.А., Тишечко В.В., Ш улунова О.В.

Відсутні: Вислогузов О.М. - відсутній за сімейними обставинами,
Ревчук О.А - без пояснення причин
Ткачук С.В. - відсутній у зв’язку з необхідністю знаходитись за

основним місцем роботи,
Беліков О.Ю. -  без пояснення причин;
Помазан О.П. - відсутній за сімейними обставинами;
Бородай Д.С. -  без пояснення причин.

Запрошені: Савенко О.В. -  заступник керуючого справами виконкому ради -
начальник відділу організаційної та кадрової роботи 
ради;

Бакланова Ю.О. - начальник відділу правової допомоги та судової роботи 
управління з питань правового забезпечення діяльності 
міської ради та її виконавчих органів департаменту 
правового забезпечення Запорізької міської ради;

Матрій А.К. -  автор проекту 539 «Громадська приймальня «Зворотній 
зв’язок»».

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

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

органами Запорізької міської ради.

По першому питанню:

Слухали: Акула К.Ю., яка звернула увагу, що Матрієм А.К. вже ведеться 
відезйомка засідання і попросила проголосувати членів Координаційної ради з 
зазначеного питання.

Г ол осу вали: «За» - 1
«Проти» - З



«Утримались» - З

Приєднався до розгляду другого питання Головешко В.В.
По другому питанню:

Слухали: Акула К.Ю., яка повідомила, що на даний час не існує порядку проведення 
засідання щодо розгляду карток-апеляції. Тому, пропоную засідання провести протягом 
40 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 16.08.2018 від автора проекту 
539 Матрія А.К., проект якого був оцінений як негативний виконавчим органом ради 
наді й шла карт ка- ап ел я ц і я .

З зазначеного питання виступив представник виконавчого комітету Запорізької 
міської ради, потім слово було надано автору проекту. Пройшло обговорення даного 
питання. В ході обговорення виконавчий комітет Запорізької міської ради не змінив 
оцінку проекту 539 та залишив його «негативно» оціненим.

По третьому нитатпо:

Слухали: Акулу К.Ю., яка запропонувала, в зв'язку з оцінкою даного проекту 
виконавчим комітетом Запорізької міської ради як негативний, внести проект 539 до 
переліку проектів негативно оцінених виконавчими органами міської ради,.

Голосували: «За» - одноголосно.

Вирішили: Внести проект 539 «Громадська приймальня «Зворотній зв’язок»» до 
переліку негативно оцінених проектів виконавчими органами Запорізької міської ради.

Протокол вела

Голова Координаційної ради

О.В. Шулуиова

К.Ю. Акула

Члени Координаційної ради:


