
ПРОТОКОЛ №1
засідання Координаційної ради з питань реалізації громадського бюджету 

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

!2 квітня 2019 рік м. Ьобринець 15-00 юд.

П рисутні:

Г олова Координаційної ради
ПІДНЕБЕСНИЙ - пенсіонер,
Дмитро Дмитрович

Секретар Координаційної ради
КУЛИК - начальник відділу економічного розвитку,
Євгеній Петрович торгівлі, інвестицій та інформаційної

діяльності Бобринецької міської ради

Члени координаційної 
ради

ВИСОІДЬКИЙ - перший заступник міського голови
Валентин Іванович

МОТОРНИЙ 
Олег Вікторович

КУЗЬМЕНКО 
Оксан а Вол од и м и р і в н а

ТЕЛ ИХ
Наталія Віталіївна 

БИЧКОВ
Сергій Васильович

ОХРЕМОВ 
Віктор Михайлович

тимчасово непрацюючий

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

фізична особа-підгіриємець, кафе “Теплі 
історії”

директор КГІ “Комунальник” 

викладач Бобринецького ПТУ№32



ЧОРНИМ
Сергій Васильович

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

Відсутні:
Щербанюк В. М, Чорний О. В.

Порядок денний:

1. Звіт про хід виконання/реалізації проектів Програми громадського бюджету 
(бюджету участі) у Бобринецькій міській об’єднаній територіальній громаді у
2018 році.
2. Затвердження Плану заходів виконання Програми громадського бюджету 
(бюджету участі) у Бобринецькій міській об’єднаній територіальній громаді у
2019 році.

Розгляд порядку денного :

І. Звіт про хід виконання/реалізації проектів Програми громадського 
бюджету (бюджету участі) у Бобринецькій міській об’єднаній територіальній 
громаді у 2018 році.

СЛУХАЛИ:
Кулика С. II., який повідомив присутнім проте, що у 2018 році 

переможцями громадського бюджету були визначені слідуючі проекти:
1. “Спортивний майданчик для воркауту” ( з бюджетом 49 800грн.);
2. “Облаштування дитячого майданчика на розі вулиць Міщанська -16 

Березня” мікрорайон Черемушки( з бюджетом 49 700 грн.);
3. “Встановлення дитячого майданчика ’’мікрорайон Ковалівка( з бюджетом 

49 900 грн.);
4. “Сонячне дерево в парку ім.. Кропивницького” (з бюджетом 42 207 грн.).

У листопаді грудні 2018 року кошти на придбання обладнання всіх проектів 
були перераховані, але в зв'язку з погодними умовами, встановити дані проекти 
не було можливості у 2018 році. Терміни виконання, планові обсяги та фактичні 
витрати на реалізацію проектів, фотоматеріали представлені у додатку 1 до 
даного протоколу.

Виступили:

Бичков С. В. зазначив, що після встановлення обладнання всіх проектів, їх буде 
введено в експлуатацію згідно акту та закликав жителів громади підтримувати 
належний стан встановленого обладнання.

Голосували:

Проти__0____-осіб; Утримались____0___-осіб.За__ 9 -осіб;



2. Затвердження Плану заходів виконання Програми громадського бюджету 
(бюджету участі) у Бобриненькій міській об’єднаній територіальній громаді 
у 2019 році.

СЛУХАЛИ:

Кулика Є. П., який розповів, що подання заяв проектів Громадського бюджету 
розпочнеться з 15 квітня 2019 року та триватиме впродовж місяця до 15 травня 
2019 року.
Проектні пропозиції мають відповідати наступним критеріям:
- одна заявка -  один об'єкт;
- об’єкт загального користування;
- актуальність для членів територіальної громади;
- узгодженість мети та результату;

- можливість реалізації протягом бюджетного року.
Проектні пропозиції подаються в паперовому або електронному вигляді на 
адресу Бобринецької міської ради: м. Бобринець, вул.Незалежності, 80, каб. №206 
або на e-mail: http:// economhobrotgf^gmail.com.
У 2019 році на реалізацію проектів громадського бюджету буде виділено 300 тис. 
грн..
Висоцький В. І., попередив, що у разі невідповідності вимогам цього Положення 
проектні пропозиції мають бути відкореговані. Корективи та необхідні зміни до 
проектних пропозицій повинні бути внесені автором протягом 7 календарних 
днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою та 
телефоном). В іншому випадку проектна пропозиція буде відхилена.

ВИСТУПИЛИ:

Моторний О. В., запропонував, що з метою чесного і ефективного розподілу 
коштів громадського бюджету розподілити проекти таким чином: 4 проекти -  на 
розвиток місцевої території та 2 проекти на розвиток сільської території.

Піднебесний Д. Д., який запропонував координаційній раді слідуючий графік 
роботи:
16 травня 2019 року - обговорення проектів громадського бюджету, які 
надійшли до Бобринецької міеької ради. Проекти, до яких потрібно внести 
корективи направити авторам у визначений термін.
23 травня 2019 року - провести повторний перегляд відкорегованих проектів та 
затвердити перелік проектів, які будуть відібрані на голосування.
19 червня 2019 року підведення підсумків голосування Громадського бюджету. 
Охремов В. М., запропонував робочому органу розпочати інформаційну 
компанію та запустити електронну сесію веб-сервісу «Громадський бюджет» з 15 
квітня 2019 року.



Телих Н. В., зазначила, що голосування но проектах Громадського бюджету 
провести з 07 червня -18 червня 2019 року(включно) в громадських місцях, які 
будуть визначені на наступних засіданнях координаційної ради.

Голосували:

За 9  -осіб; Проти р  -осіб; Утримались__0_

Голова координаційної ради
ПІДНЕБЕСНИЙ 
Дмитро Дмитрович

Секретар координаційної ради

-осіб.



ЧОРНИЙ
Сергій Васильович

ЩЕРБАНЮК 
Василь Маркович


