
ПРОТОКОЛ №5
засідання Координаційної ради з питань реалізації громадського бюджету 

(бюджету участі) у Бобри нецькій міській об'єднаній тери торіальній громаді

19 червня 2019 рік м. Ьобринець 10-00 і од.

Присутні:

Голова Координаційної ради
ПІДНЕБЕСНИЙ. - Пенсіонер, активний діяч Бобринецької
Дмитро Дмитрович міської ради

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

діяльності Бобринецької міської ради

Члени координаційної 
ради

ВИСОЦЬКИЙ перший заступник міського голови
Валентин
Іванович

ТЕЛИХ - фізична особа-підпртк мець. кафе'' Геплі історії"
Наталія
Віталіївна

ЧОРНИЛ -
Сергій
Васильович

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

БИЧКОВ -
Сергій
Васильович

директор КГІ «Комунальник»

Відсутні:
Чорний О. В. , Кузьменко О. В., Охремов В. М. Щероанкж В. М., Моторний О. і



Порядок денний:

1. Підбиття остаточних підсумків голосування за проекти громадського 
бюджету - 20 19 року

Розгляд порядку денного :

СЛУХАЛИ:
Кулика С. ГІ.. який запропонував членам координаційної ради провести 
підрахунок голосів письмового голосування аналогічно до попереднього 
засідання координаційної ради..
Піднебесний Д. Д.. як голова координаційної ради громадського бюджету, 
відкрив скриньку в присутності всіх членів координаційної ради та запропонував 
розділитись на 2 групи з метою швидшого підрахунку голосів.

За підсумками двох підрахунків письмового голосування отримали 
наступні загальні результати по проектах:

1. "безпека пішоходів вдень і вночіДавтор - Жовтенко О. М.) - 21 голосів;
2. "Кінотеатр під відкритим небом"(автор ба д и ця С. Л.)- 103 голосів;
3. "Встановлення дитячого майданчика біля річки Бобринка"(автор 

Остапчук О. С) - 32 голосів;
4. "Встановлення дитячого майданчика с. богданівка" (автор Боеик Л. М.) - 

29 голосів:
5. "Встановлення дитячого майданчика с. Червона Долина”!автор Танакі У. 

О.)- 24 голосів;
6. "Здорове місто - спортивний майданчик для всієї родини"(автор буяніна 

Д. С.)- 102 голосів
7. "Доповнення спортивної бази тренажерної кімнати для учасників А ГО та 

людей "Срібного вікуДавтор- Щіченко П. І.) - 106 голосів:
8. "Місце для морального та активного відпочинку молодіДавтор Мисевра О.

А.)- 23 голосів;
9. "Інноваційна освіта успішна громадаДавтор Максимелюк 1. 1) - 175

голосів;
10. "Дбай про свою громаду, сортуй сміття забезпечуй гідне

майбутнеДбершадська К.)- 205 голосів;
11 ."Сортування сміття та відходів"(автор • Колпак К). М.) - 67 голосів;
12. "Конструкція з надписом "Я люблю бобрипецьДавтор - Артюшенко Д. М., 

співавтор - Хрипко В. О.) - 35 голосів;
13. "Фон тан на дитячому майданчикуДавтор Орленко В. О.) - 30 голосів;
14. "Зона комфорту та відпочинку" (автор Сирота Т. М.) - 45 голосів;
15. "Дитячий майданчик "Щасливе дитинствоДавтор Почкам Р. Д. ) - 110

голосів;
16. "Крита велостоянкаДавтор Ткаченко В. ГІ.) - 15 голосів;
17. "Щасливе дитинствоДавтор Жовтенко М. І()) - 22 голосів;
18. "Приміщення для обслуговування безпритульних тваринДавтор 

Лашкул Т. М.) - 113 голосів.



Всі аркуші на яких проводився підрахунок голосів підписано всіма членами 
координаційної ради та складено як додаток до даного протоколу.
Зауваження від члена координаційної ради: Бичков С. В., під час перегляд} 
бланків для голосування за громадський бюджет зауважив про дотримання 
правил персонального заповнення бланків під час голосування та вніс 
пропозицію під час наступного проведення громадського бюджету у 2020 році 
надавати перевагу електронному голосуванню, а паперового - за особистої 
присутності особи в пунктах для голосування.

ВИРІШИЛИ: дані результати внести до системи електронного голосування та 
при наступному засіданні координаційної ради затвердити остаточний перелік 
авторів проектів, які спади переможцями громадського бюджету 2019 року.

Голосували: За 6 ; ІІроги 0 ; Утримались 0

Голова координаційної ради:

п і д н е б е с н и й  д . д .

Секретар коопдинанійної ради:

КУЛИК С. ІЕ

Члени координаційної ради

ВИСОЦБКИИ В. І.

ТЕЛИХ И. В.

БИЧКОВ С. В.

ЧОРНИИ с. в.


