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1. Розгляд проектів громадського бюджету, які надійшли у 2019 році, надання 
пропозицій та рекомендацій авторам під час доопрацювання поданих проектів.

Розгляд порядку денного :

1. Розгляд проектів громадського бюджету, які надійшли у 2019 році, надання 
пропозицій та рекомендацій авторам під час доопрацювання поданих проектів.

СЛУХАЛИ:
Кулика Є. П., який повідомив, що цього року до Бобринецької міської 

ради надійшло 19 проектів громадського бюджету, із них 2 проекти в межах 
сільських територій.

Піднебесний Д. Д., запропонував розпочати розгляд проектів та вносити 
відповідні рекомендації щодо поданих проектів.

Розпочали розгляд проектів:
1. "Безпека пішоходів вдень і вночі"(автор - Жовтенко О. М.)

Зауваження: уточнення про кількість дорожніх знаків та їх розміщення. 
Доповнити проект візуалізацією.
Пропозиції: можливість розміщення дорожніх знаків за наступними адресами: 

вул. Базарна-Незалежності -  2шт.; 
вул. Миколаївська-Шумілова- 2шт.; 
вул. Незалежності- Соборна- 2шт.; 
вул. Вознесенеька-Базарна -  2 ш г.; 
вул. Миколаївська-Базарна-  2 шт.

Голосували:

За__7___-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___0____ -осіб.

2. "Кінотеатер під відкритим иебом"(автор -  Бадиця С. Л.)
Зауваження: відсутнє зображення обладнання.
Пропозиції: доповнити проект візуалізацією та уточнити перелік обладнання та 
його вартість.
Голосували:

За__ 7__-осіб; Проти__0 ____-осіб; Утримались 0____-осіб.

3. "Приміщення для обслуговування безпритульних тварин"(автор -  
Лашкул Т. У1.)

Зауваження: відсутнє погодження з власником земельної ділянки, для 
розміщення приміщення для обслуговування безпритульних тварин.
Пропозиції: погодити з КП "Комунальник" розміщення на їх території 
Приміщення для обслуговування безпритульних тварин. Вразі відмови 
погодження, звернутись до Бобринецької міської ради стосовно виділення 
необхідної земельної ділянки 
Голосували:

За__ 7__-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___0 -осіб.



4. "Встановлення дитячого майданчика біля річки Бобринка"(автор 
Остапчук О. С)

Зауваження: розміщення даного майданчика у небезпечному для дітей 
міеці(поряд річка, газопровід та швидкий спуск).
Пропозиції: винести проект на голосування за умови встановлення огорожі на 
даному місці, або зміни місця розташування дитячого майданчика.
Г олосували:

За__7__ -осіб; Проти__ 0____ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

5. "Встановлення дитячого майданчика с. Богданівка" (автор -  Босик Л.
М.)

Зауваження: відсутні.
Пропозиції: винести проект на голосування.
Голосували:
За__7__ -осіб; Проти__ 0 ___ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

6. "Встановлення дитячого майданчика с. Червона Долина"(автор -  
Танакі Т. О.)

Зауваження: відсутні.
Пропозиції: винести проект на голосування.
Голосували:
За__7__ -осіб; Проти__ 0____ -осіб; Утримались___0 ____-осіб.

7. "Здорове місто - спортивний майданчик для всієї родини"(автор 
Буяніна Д. С.)

Зауваження: відсутні.
Пропозиції: винести проект на голосування.
Голосували:
За__7__ -осіб; Прози__ 0____ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

8. "Доповнення спортивної бази тренажериої кімнати для учасників А ГО 
та людей "Срібного віку"(автор- Щіченко Н. І.)

Зауваження: відсутні.
Пропозиції: винести проект на голосування.
Голосували:
За__ 7_ -осіб; Проти__0____ -осіб; Узри мались___0____ -осіб.

9. "Місце для морального та акзивного відпочинку молоді"(авзор 
Мисевра О. А.)

Зауваження: відсутні.
Пропозиції: винести проект на голосування.
Голосували:
За__ 7 -осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___0____ -осіб.

10. "Інноваційна освіта -  успішна громада"(автор Максимелюк І. І) 
Зауваження: відсутні.
Пропозиції: винести проект на голосування.



Г олосувал и:
За__7___-осіб; Проти__0____-осіб; Утримались___0____ -осіб.

11. "Дбай про свою громаду, сортуй сміття -  забезпечуй гідне 
майбутнє"!Бершадська К.)

Зауваження: відсутня фото-фіксація місця розташування розміщення сміттєвих 
баків.
Пропозиції: доповнити проект візуалізацією та запропонувати даному автору 
проекту та автору проекту "Сортування сміття та відходів" Колпак Ю. М. 
об’єднатись надати спільний проект якщо є така можливість.
Голосували:
За__7__-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___ 0____-осіб.

12. "Сортування сміття та відходів"(автор -  Колпак К). 1УІ.)
Зауваження: відсутні.
Пропозиції: запропонувати даному автору проекту та автору проекту "Дбай про 
свою громаду, сортуй сміття забезпечуй гідне майбутнє" Бершадській К. 
об’єднатись та надати спільний проект якщо є така можливість.
Голосували:
За__7__-осіб; Прози__0____ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

13. "Я люблю Бобринець" арт - об’єкт і фотозона" (автор Хрипко В. О) 
Зауваження: щодо безпеки утримання даного об’єкта.
Пропозиції : розміщувати даний об’єкт в місці де проводиться
відеостпостережснпя. Запропонувати даному автору проекту та автору проекту 
"Конструкція з надписом ">1 люблю Бобринець" Артюшенко Д. М. об’єднатись та 
надати спільний проект якщо є така можливість.
Голосували:
За__ 7__-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались 0____-осіб.

14. "Конструкція з надписом "Я люблю Бобрииець"(автор -  Аргющенко
д.м.)

Зауваження: щодо безпеки утримання даного об’єкта.
Пропозиції : розміщувати даний об’єкт в місці де проводиться
відеостпостереження. Запропонувати даному автору проекту та автору проекту 
"Я люблю Бобринець" арт - об’єкт і фотозона" Хрипко В. О. об’єднатись та 
надати спільний проект якщо є така можливість.
Г олосували:
За__ 7__-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

15."Фонтан на дитячому майданчику"(автор -  Орленко В. О.)
Зауваження: визначення балансоутримувача.
Пропозиції : Визначній доцільність розміщення фонтану на дитячому 
майданчику, або можливо змінити місце розташування об’єкту! біля міського 
будинку дитячої творчост і).
Голосували:
За__7__-осіб; Проти__0___ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.



16. "Зона комфорту та відпочинку" (автор -  Сирота Т. М.)
Зауваження: відсутн і.
Пропозиції : винести проект на голосування.
Голосували:
За__7___-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___0____ -осіб.

17. "Дитячий майданчик "Щасливе дитинстве"(автор -  Почкай Р. Д. ) 
Зауваження: відсутні.
Пропозиції : винести проект на голосування.
Голосували:
За__7___-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались__ 0____ -осіб.

18. "Крита велостоянка"(автор -  Ткаченко В. ГІ.)
Зауваження: не перспективне місце розташування
Пропозиції : запропонувати автору проекту наступні місця розташування:
КЗ "Бобринецький ПВО "Гімназія -  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1"або 
міський дитячий будинок дитячої творчості.
Голосували:
За_7___-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

19. "Щасливе дитинство"(автор -  Жовтенко ІУІ. Ю)
Зауваження: відсутні
Пропозиції : винести проект на голосування.
Голосували:
За_7___-осіб; Проти__0____ -осіб; Утримались___ 0____ -осіб.

Підведення підсумків другого засідання координаційної ради:
Всі проекти розглянуто, автори проектів, які отримали зауваження будуть 

проінформовані та зможуть внести поправки до своїх проектів до 22 травня 2019 
року.

1 Ііднебесний Д. Д., нагадав усім членам координаційної ради, що наступне 
засідання координаційної ради відбудеться 23 травня 2019 року. Під час 
наступного засідання буде сформовано остаточний перелік проектів 
громадського бюджету, за які жителі громади зможуть проголосувати у 
визначений термін.

Голова координаційної ради:

ПІДНЕБЕСНИЙ Д. Д.

Секретар координаційної ради:

КУЛИК Є. ГІ. Дг

Члени координашиної ради:
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