
ПРОТОКОЛ№1
засідання Координаційної ради з питань реалізації громадського 

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

24 січня 2020 року їй. Бобринець 12-00 год.

Місце проведення: зал засідання КП "Центр дозвілля молоді"

Присутні:
Волошинова Галина - активістка громади
Петрівна

Жовтенко Ольга - депутатка Бобринецької міської ради
Миколаївна

Кулик Євгеній Петрович - Начальник відділу економічного розвитку,
торгівлі, інвестицій та інформаційної 
діяльності

Москалик Олександр - депутат Бобринецької міської ради
Олександрович

Піднебесний
Дмитрович

Дмитро - Член бджолярського
"БоМед",акти віст громади

кооперативу

Телих Наталія Віталіївна

Холодовський Сергій
Володимирович

фізична особа-підприємець, власник кафе 
"Теплі історії"

юрист комунального підприємства
"Комунальник"

Чорний Сергій Васильович - депутат Бобринецької міської ради

Відсутні:
ВИСОЦЬКИЙ - перший заступник міського голови
Валентин Іванович

Моторний Олег - тимчасово непрацюючий
Вікторович

Охремов Віктор 
Михайлович

Викладач Бобринецького професійно- 
технічного училища №32
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Порядок денний:
1. Представлення нового складу координаційної ради з питань громадського 
бюджету та обрання голови координаційної ради.
2. Звіт про виконання громадських проектів-2019 року.
3. Про внесення змін до Положення про громадський бюджет(бюджет участі) 
Бобринецької міської об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки.
4. Інші.

Розгляд порядку денного :
1. Представлення нового складу координаційної ради з питань громадського 
бюджету та обрання голови координаційної ради.
СЛУХАЛИ:
Кулика Є. П., який повідомив присутнім проте, що міським головою 23 серпня 
2019 року підписано розпорядження №120 "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.
Чорний С. В., запропонував обрати головою координаційної рад Тел их 1 Італію 
Віталіївну.

ВИРІШИЛИ:
Телих Н. В. - обрати головою координаційної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За 8-осіб; Проти___0______ -осіб; Утримались_____ 0___-осіб

2. Звіт про виконання громадських проектів-2019 року.
СЛУХАЛИ:
Кулика С. П., який оголосив, що станом на 24 січня 2020 року два проекти, які 
перемогли під час громадського бюджету у 2019 році реалізовані, а саме : 
"Інноваційна освіта -  успішна громада"(придбано ЗО-гіринтер для друку 
об’ємних моделей ) та "Дбай про свою громаду, сортуй сміття -  забезпечуй гідне 
майбутнє"(придбання контейнерів для сортування сміття, інформаційних стендів, 
буклетів та інш.)
Решта проектів, які перемогли під час громадського бюджету у 2019 році на 
даний час придбали всі необхідні матеріали проте через погоди і умови 
встановити об’єкти не має змоги. Після їх встановлення кожен автор прозвітує 
координаційній раді про реалізацію проекту.

ВИСТУПИЛИ:
Чорний С. В., який запропонував після реалізації всіх проектів оглянути дані 
проекти всім складом координаційної ради (орієнтовно квітень-іравснь 2020 
року).
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ВИРІШИЛИ:
Інформацію Кулика взяли до уваги та підтримали пропозицію Чорного С. В.
Г олосували:

За_8____-осіб; Проти___0___-осіб; Утримались___0____ -осіб.

3. Про внесення змін до Положення про громадський б юджет( бюджет 
участі) Бобринецької міської об’єднаної територіальної громади на 2019- 
2020 роки.

'і

СЛУХАЛИ:
Кулик С. П. зауважив, що на 2020 рік в бюджеті громаді на реалізацію 
громадського бюджету передбачено кошти в сумі 500 тис. гри., та запропонував 
членам координаційної ради вносити пропозиції до положення про громадський 
бюджет на 2019-2020 роки.

ВИСТУПИЛИ:
Чорний С. В., запропонував визначити в положенні перелік напрямків проектів 
(благоустрій, організація довкілля, туризм та інше)
Кулик Є. П. запропонував визначити, що проект повинен бути направлений лише 
на розвиток громади та залишити за координаційною радою право відхиляти ті 
проекти, які не несуть суспільну користь громаді.

ВИРІШИЛИ:

Визначити в положенні про громадський бюджет напрямки проектів та закріпити 
за координаційною радою право відхиляти ті проекти, які не несуть суспільну 
користь громаді.

Голосували:

За__8___- осіб; Проти__0___ _- осіб; Утримались_____ 0__- осіб.

ВИСТУПИЛИ:
Жовтенко О. М., запропонувала посилити відповідальність авторів до проектів, їх 
виконання.
Москалик О. О. зазначив, що автор повинен обов’язково захистити свій проект 
особисто' (або уповноважена особа, вразі поважної причини) на засіданні 
координаційної ради.
Піднебесний Д. Д., запропонував збільшити термін реалізації проектів -  на 
протязі року з моменту виділення коштів на пленарному засіданні сесії для 
реалізації проекту. Бланки для голосування, які заповненні одним почерком, 
мають однаковий підпис, або мають голосування більше ніж за 2 проекти - 
автоматично вилучати.



/Кулик Є. П., запропонував кошти громадського бюджету розподілити між 
проектами наступним чином: 2 великих проектів -  по 100 тис. гри.., та 6 малих 
проектів -  по 50 тис. грн.. За великий проект автор повинен надати підтримку 
ЗО осіб, за малий проект -  підтримка 10 осіб та автор мас право подавати лише 1 
проект.

ВИРІШИЛИ:

Посилити відповідальність авторів до виконання проектів та зобов'язати авторів 
захищати свої проекти особисто (або уповноважена особа, вразі поважної 
причини) на засіданні -координаційної ради, один автор мас право може подавати 
лише 1 проект. Збільшити термін реалізації проектів -  на протязі року з моменту 
виділення коштів на пленарному засіданні сесії для реалізації проекту. Бланки 
для голосування, які заповненні одним почерком, мають однаковий підпис, або 
мають голосування більше ніж за 2 проекти - автоматично вилучати. Розподілити 
кошти відносно розмірів проектів: 2 великих проекти -  по 100 тис. грн.., та 6 
малих проектів -  по 50 тис. грн..

Голосували:

За__8___- осіб; Проти__0____ - осіб; Утримались_____ 0__- осіб.

ВИСТУПИЛИ:
Кулик Є. П. -  запропонував наступне:
- виключити з бланку голосування рік народження;
- обов’язково зазначати в бланку примітку що голосувати можна лише за 2 
проекти;
- подавати проекти можуть всі жителі громади крім працівників Бобринецької 
міської ради та членів координаційної ради.
Чорний С. В. -  зазначив, що депутати міської ради можуть виступати автором 
проектів громадського бюджету.
Піднебесний Д. Д. запропонував, що з метою чесного і ефективного розподілу 
коштів громадського бюджету розподілити проекти таким чином: 7 проектів на 
розвиток місцевої території та 1 проекти -  на розвиток сільської території.

ВИРІШИЛИ:
У бланку для голосування виключити рік народження, зробити обов'язково 
примітку "Голосувати можна лише за 2 проекти". Авторами проектів можуть 
бути всі жителі громади, крім працівників Бобринецької міської ради та 
членів координаційної ради. Розподілити проекти громадського бюджету 
таким чином: 7 проектів -  на розвиток місцевої території та 1 проекти -  на 
розвиток сільської території.

Г олосували:

За_8___ - осіб; Проти__0____ - осіб; Утримались_____ 0__- осіб.



, ВИСТУПИЛИ:
Піднебесний Д. Д. -  додав, що в бланку для голосування необхідно зазначати 
адресу за місцем реєстрації особи.
Холодовський С. В. -  запропонував навпаки зазначати адресу проживання. 

Голосували:

За__7___- осіб; Проти__1____ - осіб; Утримались____ 0__- осіб.

Вирішили:
В бланку для голосування необхідно зазначати адресу за місцем реєстрації особи.

4. Інші питання.
Кулик запропонував провести навчання з написання проектів (орієнтовна дата 
проведення -  10 березня 2020 року).

Голова координаційної ради:
Телих Наталія Віталіївна

Члени координаційної ради:
Волошинова Галина Петрівна

Жовтенко Ольга Миколаївн;

Кулик Євгеній Петрович

Піднебесний Дмитро Дмигр

Холодовський Сергій Волот

Москалик Олександр Олекс

Чорний Сергій Васильович


