
ПРОТОКОЛ№2
засідання Координаційної ради з питань реалізації громадського бюджету 

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

12 червня 2018 рік м. Бобринець 14-00 год.

Гір исутні:

Голова Координаційної ради
1ІІДНЕБЕСНИЙ - пенсіонер, депутат Бобринецької міської ради
Дмитро Дмитрович

Секретар Координаційної ради
КУЛИК
Євгеній Петрович

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

ВИСОЦЬКИЙ - перший заступник міського голови
Валентин Іванович

ЧОРНИЙ 
Олег Вікторович

МОТОРІ ШЙ 
Олег Вікторович

КУЗБМЕНКО 
Оксана Володимирівна

ТЕ ЛИХ
І Іаталія Віталіївна

холодовський
Сергій Володимирович

ОХРЕМОВ 
Віктор Михайлович

директор Бобринецького коледжу імені В. 
ГІорика Білоцерківського ГІДУ

керуючий філії КВ БВ Лї> 10010/093“0щад 
банк”

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

фізична особа-підприємець, кафе “Теплі 
історії”

в. о. директора КГІ “Комунальник”

викладач Бобринецького ПТУЖ32

Відсутні з поважних причин:



ЧОРНИЙ
Сергій Васильович

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

ЩЕРБАНЮК 
Василь Маркович

сімейний лікар КЛЗ “ЦПМСД”
Бобринецького району.

Порядок денний:

1. Опрацювання електронних результатів голосування.
2. Відкриття скриньок для голосування та опрацювання анкет.
3. Формування рейтингу проектів для визначення переможців.

Розгляд порядку денного :
1. Опрацювання електронних результатів голосування.

Кулика Є. П., який повідомив присутнім проте, що па голосування громаді 
були винесені 4 проекти громадського бюджету та зауважив, що результат 
голосування складається з підрахунку голосів двох голосувань: шляхом 
заповнення електронної версії анкети та шляхом заповнення друкованої версії 
анкети для голосування. Електронна система для голосування була відкрита, де 
можна побачити динаміку голосів. Результат електронного голосування 
слідуючий:

1. “Спортивний майданчик для воркауту” ( з бюджетом 49 800грн.) -  кількість 
голосів - 13;

2. “Облаштування дитячого майданчика на роді вулиць Міщанська -16 
Березня” мікрорайон Черемушки( з бюджетом 49 700 грн.) -  кількість 
голосів - 8;

3. “Встановлення дитячого майданчика ’’мікрорайон Ковалівка( з бюджетом 
49 900 грн.) -  кількість голосів - 6;

4. “Сонячне дерево в парку ім.. Кропивницького” (з бюджетом 42 207 грн.) -  
кількість голосів -  7.

2. Відкриття скриньок для голосування та опрацювання анкет.

СЛУХАЛИ:
Піднебесний Д. Д. -  інформував про те, що голосування шляхом заповнення 
друкованої версії анкети проводилось паралельно із електронним голосуванням у 
приміщенні адміністрації Бобринецької РДА (кабінеті 209) та на місці публічної 
агітації.

СЛУХАЛИ:

В И С Т У П И Л И :
Телих Н. В., яка запропонувала перевірити заповненні анкети та визначити 
шляхом підрахунком голосів проекти, які лідирують.



Голосували:

З а 5  - осіб; П р ог\\ О - осіб; У т р и м а J і и с ь 0  о с і б.

3. Формування рейтингу проектів для визначення переможців.

СЛУХАЛИ:
Піднебесний Д. Д. -  підвів підсумки всіх проектів за результатами голосування:

Чорний О. В., рекомендував винести на бюджетну комісію та на сесію 
Бобринецької міської ради питання щодо першочерговості фінансування даних 
проектів.

ВИРІШИЛИ:

Підготувати відповідне рішення щодо переможців та винести на розгляд сесії 
Бобринецької міської ради.

Голосували:

За .у осіб; .Проти О - осіб; Утримались 0  осіб.

Голова координаційної ради
ПІДНЕБЕСНИЙ 
Дмитро Дмитрович

Секретар координа цій ної



ради
/. КУЛИК

Євгеній Петрович

висоцький
Валентин Іванович

ЧОРНИЙ 
Олег Вікторович

МОТОРНИЙ 
Олег Вікторович

КУЗЬМЕНКО 
Оксана Володимирівна

ТЕЛИХ
Наталія Віталіївна

холодовський
Сергі й В о л оди миро в и ч

ОХРЕМОВ 
Віктор Михайлович


