
ПРОТОКОЛ № 4

засідання Координаційної ради з питань 
громадського бюджету м.Запоріжжя 

м. Запоріжжя 28 березня 2017 року

9.30,
приміщення департаменту 
фінансової та бюджетної 
політики Запорізької міської 
ради

ПРИСУТНІ:

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

Відсутні: Вислогузов О.М. -  відсутній за сімейними обставинами.
Бородай Д.С. - відсутній за сімейними обставинами.
Ревчук O.A. -  відсутня за сімейними обставинами.
Зарва В.М. - відсутня за сімейними обставинами.

ГОЛОВУЮЧИЙ: Акула К.Ю.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звернення депутата Запорізької міської ради Костенко І.Б. щодо 
обговорення внесення змін до Положення про Громадський бюджет у місті 
Запоріжжі

2. Різне.

По першому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка повідомила, що до Координаційної ради з питань 
Громадського бюджету надійшов лист від Запорізької міської ради, в якому 
дано доручення щодо проведення засідання з громадськими організаціями та 
мешканцями м.Запоріжжя стосовно обговорення проекту «Громадського 
бюджету».



Паскевську Ю.В., яка повідомила що після першого засідання 
Координаційної ради (18.01.2017), на якому була розпочата робота по 
обговоренню змін до Положення про Громадського бюджету у місті Запоріжжя 
для запровадження його в 2017 році в приміщенні готелю «Інтурист» 
(02.02.2017) відбулося засідання круглого столу на тему «Досвід впровадження 
Громадського бюджетування м.Запоріжжя та інших міст України». Були 
запрошені представники організацій громадського суспільства (Паскевська 
Ю.А., Трюхан Д.А., Бородай Д.С., Матрій А.К...), депутати Запорізької міської 
ради (Костенко І.Б., Орешкін Ю.І. Сідельникова О.Д.), журналісти.

Мета засідання була -  внести зміни від Громадськості до «Положення 
про Громадський бюджет м.Запоріжжя». Так, на засіданні відбулося 
обговорення проведення бюджету участі в м.Запоріжжя, досвід інших міст 
України, а також обговорення пропозицій до діючого Положення.

Зміни, які пропонує розглянути депутат Запорізької міської ради 
Костенко І.Б. розглядалися.

Акула К.Ю., звернула увагу, що Координаційна ради на засіданні 16.02.2017, 
в присутності члена проектного комітету Громадської ради при виконавчому 
комітеті Запорізької міської ради Матрія А.К., розглядала запропоновану їм 
порівняльну таблицю щодо Положення про Громадський бюджет у місті 
Запоріжжя, крім пропозиції щодо виїзного голосування на адреси мешканців.

Тому, пропоную зараз розглянути питання щодо виїзного голосування на 
адреси мешканців.

Тишечко В.В., звернув уваги, що пропонує мий вид голосування потребує 
додаткових витрат. Тоді як на організацію та проведення Громадського 
бюджету коштів з бюджету міста не виділяється.

Вирішили; виїзне голосування на адреси мешканців не можливо.

Голосували:
«за» - одноголосно

По другому питанню:

Слухали: Акулу К.Ю., яка звернула увагу , що як і планувалось раніше, з 
1-10 квітня поточного року в кожній районній адміністрації Запорізької міської 
ради членами Координаційної ради будуть проводитись зустрічі з мешканцями 
міста, на яких буде ознайомлення їх з основними положеннями та принципами 
Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також заохочування їх 
до подання проектів.

Доручити: Секретарю Координаційної ради:



1. Підготувати на протокольне доручення відповідь Запорізькій 
міській раді стосовно обговорення внесення змін до Положення про 
Громадський бюджет у місті Запоріжжі.

2. Для ознайомлення мешканців міста з основними положеннями та 
принципами Громадського бюджету, з урахуванням останніх змін, а також 
заохочування їх до подання проектів відпрацювати з управлінням внутрішньої 
політики Запорізької міської ради питання щодо організації у період з 1 по 10 
квітня 2017 року в кожній районній адміністрації Запорізької міської ради 
зустрічі з мешканцями міста.

Голова Координаційної ради

Протокол вела

К.Ю.Акула

О.В.Шулунова




