
ПРО Т ОКОЛ №1
засідання Координаційної ради з питань реалізації громадського 

бюджету(бюджету участі) у Бобринецькій міській об'єднаній територіальній
громаді

11 травня 2018 рік м. Бобри нень 14-00 год.

Присутні:
ВИСОІДЬКИЙ 
Валентин Іванович

перший заступник міського голови

КУЛИК
Євгеній Петрович

ПІДНЕБЕСНИЙ 
Дмитро Дмитрович

начальник відділу економічного розвитку, 
торгівлі, інвестицій та інформаційної 
діяльності Бобринецької міської ради
пенсіонер, депутат Бобринецької міської ради

ЩЕРБАНЮ К 
Василь Маркович

сімейний лікар КЛЗ “ЦГІМСД” 
Бобринецького району.

ЧОРНИЙ 
Олег Вікторович

директор Бобринецького коледжу імені В. 
ГІорика Білоцерківського НАУ

МОТОРНИЙ 
Олег Вікторович

керуючий філії КВ БВ № 10010/093“0щад 
банк”

КУЗБМЕНКО 
Оксана Володимирівна

заступник начальника відділу освіти, молоді і 
спорту Бобринецької міської ради.

ТЕЛИХ
Наталія Віталіївна

фізична особа-підприємець, кафе “Теплі 
історії”

ХОЛОДОВСЬКИЙ 
Сергій Володимирович

в. о. директора КГІ “Комунальник”

ОХРЕМОВ 
Віктор Михайлович

Відсутні:

викладач Бобринецького ПТУ№32

ЧОРНИЙ
Сергій Васильович

акомпаніатор КЗ “Центр дитячої юнацької 
творчості”, депутат Бобринецької міської ради



Порядок денний:
1. Про обрання голови та секретаря координаційної ради.
2. Про ознайомлення членів координаційної ради з переліком та змістом поданих 
проектних пропозицій.
2. Про порядок голосування за проектні пропозиції.

Розгляд порядку денного :
1. Про обрання голови га секретаря координаційної ради.
СЛУХАЛИ:
Кулика Є. П., який повідомив присутнім проте, що міським головою 27 лютого 
2018 року підписано розпорядження № 26 “Про створення координаційної ради з 
питань громадського бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській 
об’єднаній територіальній громаді. Розпорядженням затверджено персональний 
склад ради, а відповідно до розділу 3 положення про громадський бюджет 
(бюджет участі) в Бобринецькій міській об’єднаній територіальній громаді, на 
першому засіданні ради, члени комісії обирають зі свого складу голову та 
секретаря координаційної ради.

ВИСТУПИЛИ:

Щербанюк В. М, який запропонував Піднебесного Д. Д. обрати головою 
координаційної ради.
Піднебесний Д. Д., який запропонував Кулика Є. П. обрати секретарем 
координаційної ради.

ВИРІШИЛИ:
1. Піднебесного Д. Д. обрати головою координаційної ради.
2. Кулика Є. П. обрати секретарем координаційної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За 10-осіб; Проти___0______-осіб; Утримались_____0___- осіб

2.Про ознайомлення членів координаційної ради з переліком та змістом 
поданих проектних пропозицій.

СЛУХАЛИ:
Кулика Є. П., який оголосив про те, що до міської ради надійшло 4 проектні 
пропозицій. Ознайомив членів координаційної ради з їх переліком та змістом 
поданих проектних пропозицій, які планується реалізувати за рахунок коштів 
громадського бюджету у 201 8 році. А саме:

1. Спортивний майданчик для воркауту - Володимир Неклеса;
2. Встановлення дитячого майданчика - Есміра Сукіасян;
3. Сонячне дерево в парку ім.. Кропивницького - Лілія Сопільняк;



4. Облаштування дитячого майданчика на розі вулиць Міщанська-ІбБарезня 
(мікрорайон “Черемушки”) - Віталій Літвінов.

ВИСТУПИЛИ:
Висоцький В. І., який запропонував уточнити на черговій сесії Бобринецької 
міської ради кошти, які необхідні для реалізації проектів.

ВИРІШИЛИ:
рекомендувати відділу економічного розвитку, торгівлі, інвестицій та 
інформаційної діяльності розглянути на черговій сесії Бобринецької міської 
ради питання щодо уточнення коштів на реалізацію проектів, та визначити 
черговість проектів

Голосували:

За_10____-осіб; Проти___0___-осіб; Утримались___0____-осіб.

3. Про порядок голосування за проектні пропозиції.

СЛУХАЛИ:
Кулик Є. ГІ. зауважив, що голосування за проектні пропозиції буде 
здійснюватися через офіційний портал Бобринецької міської ради, шляхом 
заповнення електронної форми для голосування та в офіційних пунктах для 
голосування. Членам координаційної ради затвердити форму бюлетеня для 
особисто голосування за громадський бюджет Бобринецької міської ради.

ВИРІШИЛИ:

Провести голосування за проекти у відповідні строки, шляхом заповнення 
електронної форми для голосування та друкованих форми в офіційних пунктах 
для голосування.

Голосувал и:

За__10___- осіб; Проти__0____- осіб; Утримались_____0__- осіб.

Протокол вів Кулик Є. П.



Члени координаційної ради:

ВИСОЦЬКИЙ 
Валентин Іванович

КУЛИК
Євгеній Петрович

і ПДНЕБЕСНІП ї 
Дмитро Дмитрович

ЩЕРБАНЮК 
Василь Марковнч

ЧОРНИЙ 
Олег Вікторович

МОТОРНИЙ 
Олег Вікторович

КУЗЬМЕНКО 
Оксана Володимирівна

ТЕЛИХ
Натал і я В і тая і ї в н а

ХОЛОДОВСЬКИЙ 
Сергій Володимирович

ОХРЕМОВ 
Віктор Михайлович



БЛАНК ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ
ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ БОБРИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ОТГ

Прізвище

Ім'я

По-батькові

Дата народження 

серія. № паспорта

Адреса реєстрації:

•  Згода на обробку персональних даних:
Я, __  _ _ _ _  _____ ____ _  ______________ , висловлюю свою згоду на обробку моїх
персональних даних в Базі персональних даних Бобринецької міської ради та її виконавчих 
органів, відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних " від 0У. 06.2010 
року №2297-VI. Забороняю надавати інформацію третім особами без моєї згоди.

дата (підпис)
Проголосувати можна за 1 проект.

№
проекту

Назва проекту Відмітка про 
голосування

1
Спортивний майданчик для воркауту

2 Встановлення дитячого майданчика в мікрорайоні 
Ковалі вка

3
Сонячне дерево в парку ім.Кропивницького

4
Облаштування дитячого майданчика на розі 
вулиць Міщанська -  16 Березня (мікрорайон 
«Черемушки»)

*Перелік проектів, які допускаються до голосування, формуешься з проектів, які отримали 
попередню позитивну оцінку в своїй категорії пропозицій, реалізація яких відбуватиметься за 
рахунок коштів громадського бюджету у Бобринецькііі міській об 'єднаній територіальній громаді.

Заповнюється уповноваженим спеціалістом Бобринецької міської ради
О т р и м а в ______________________________________________________

{підпис) (їм 'я, Прізвище) (дата) (час)


