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Порядок денний
1. Розгляд та затвердження

звiту про хiд реалiзацiI проектiв.
2. Розгляд пропозицiй щодо внесення змiн до Положення про громадський бюджет
у MicTi Енергодарi.

По першому питанню:

СЛУХАЛИ:

.Щенисенко О.В., яка зачит€uIа звiт про хiд реалiзацii проектiвПереможцiв конкурсу громадськиЙ бюджет м. Енергодара станом на 25.03.2019
року.
ВИСТУПИЛИz Поливаний I.B., який доповiв оновлену iнформацiю щодо стану
реа-гriзацiТ проектiв, а саме: до 15.04 провести закупiвлi та розпочати роботи по
проекту Nsl5 uМурал
художнiЙ розпис стiни)), до 20.04 оголосити торги по
проектам J\b24 <Благоустрiй пiшохiдних TpoTyapiB та входiв до пiд'iЪдiв бiля
булинку 55 по вул. Молодiжнiй> та Jф25 <Теплий дiм - заощадження коштiв для
мешканцiв булинку 55 по вул.Молодiжнiй>.
Ржевська О.О., яка доповiла наступну iнформацiю:
(СЕНСОРШК-створення
проект J\Гчб
корекцiйно-розвив€ulьного середовища для
проведенi торги та
дiтей з особливими освiтнiми потребами в умовах З!О)
пiдготовленi проекти договорiв;
проект J\Ъ8 (LЕGОЛАНЛIЯ - граючись, навчаемось!" створення ЛЕГО-центру)
пiдготовленi проекти договорiв;
проект Ns10 <<",Щитяче повсякдення"-створення грzIJIьно-модульного простору
для дiтей)) готуеться проведення тендеру 15.04, здiйснена часткова закупiвля;
проект J\Ъl8 <Безпечний спорт сучасним мапюкам) оголошений тендер,
проведення 22.04;
проект J\Ъ19 <<"Я зможу"- реабiлiтацiя та соцiальна адаптацiя дiтей з особливими
можливостями здоров'я в умовах iнклюзивноТ групи> - пiдготовленi договори на
закупiвлю меблiв;
проект J\Ъ34 <<Гостинно зустрiчас украТнське село "Теремка">> укладено
договiр, очiкуеться постачання товару;
Скорик С.В., який доповiв, що по проекту J\Ъ3l <Освiтлення
тротуару по вул.Молодiжноi 51-55 автономними сонячними лiхтарями> вже
укладений договiр та з 08.04 розпочинаються роботи.
Жирош T.I.. який доповiв, що 09.04 буд. укладений договiр по
проекту J\Ъ2 <Спортивно-оздоровчий комплекс "Живемо активно"). По iншим
проектам ведеться розробка ПКД та проводяться розрахунки кошторисiв.
УХВАЛИЛИ: Затвердити Звiт про хiд реалiзацii проектiв з урахуванням наданоi
iнформацiТ вiд осiб, вiдповiдальних за реалiзацiю проектiв. .Щенисенко О.В., згiдно з
п.6 роздiлу VI Положення про громадський бюджет у MicTi Енергодарi, забезпечити
розмiщення оновленого Звiту про хiд реалiзацii проектiв на офiцiйному сайтi
мiськоi ради у роздiлi громадський бюджет до 20.04.20|9р.

-

-

-

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>

одноголосно

(проти)> 0 чол.
(утримались>> 0 чол.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ:

Щенисенко О.В., яка представила перелiк пропозицiй змiн до
Положення про громадський бюджет у MicTi Енергодарi та запропонувала
розглядати та голосувати по кожному пункту окремо.

виступили:

!енисенко О.в., який запропонувала внести змiни до пункту 2.2
Роздiлу I, а саме: збiльшити граничнi суми
та малi проекти.
"u "епй*i

ГоЛосУВАЛи

: (за>> 1 чол.

(проти>> 13 чол.

(утримались>> 0 чол.

Щенисенко О.В. з пропозицiею внести змiни до положення
до
Роздiлу I, а саме: зменшити BiK aBTopiB проектiв та
голосуючих до 14 poKiB

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>> одногоJIосно
<<проти>>

0 чол.

(утримались)> 0 чол.

!енисенко О.В., з пропозицiею змiнити спiввiдношення мiж
велики i малими проектами (60% на великi та 4ОYо
на малi або 50/5 0%)) а також
збiльшити суму на громадський бюджет

ГоЛосУВАЛи

: <(за)> 1

чол.

(<проти>) 13 чол.

(утримались>> 0 чол.

а

Щенисенко О.В., запропонувала додати до п.4 Роздiлу I наступнi

абзаци:
<<Мiсце реалiзацii проектУ е мiсцем загаJIьного
користування без обмеження
_:___
вlльного

доступу членiв територiальноТ громади MicTa Енергодара. Якщо

утримувачем об'екту проекту € освiтнiй або культурний заклад, вони мають
право
укласти меморандум з автором проекту про спiльне використання.
ПроектИ не повиНнi нестИ будь-якУ комерцiй"у.йuдову.))

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>

одноголосно

(проти>> 0 чол.

(ryтримались>> 0 чол.

Щенисенко О.В., запропонувала зменшити кiлькiсть пiдписtв
жителiв необхiдних для подачi великих та малих проектiв.

гоЛосУВАЛи

: (за>>

0 чол.

(<проти>>

одноголосно

(утримались>> 0 чол.

Щенисенко О.В., з пропозицiсю збiльшити кiлькiсть мiсць для
голосування та вiдiйти вiд паперового голосування.

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>

одноголосно

(проти>> 0 чол.
<(утримались>> 0 чол.

наступний абзац:

.Щенисенко

О.В.,

з

пропозицiею додати

до п.5 Роздiлу

III

пПри формуваннi проектних пропозицiй авторам необхiдно керуватись

<Iнструкцiею для aBTopiB проектiв по пiдготовцi проектноТ заявки> та <<Щiнником
типових робiт> розмiщеними на сайтi ЕнергодарськоТ мiськоi ради www.en.gov.ua
(роздiл <Громадський бюджет>)>

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>

одноголосно

(проти>> 0 чол.

(утримались>> 0 чол.

абзац:

Щенисенко О.В., з пропозицiею додати до п.8 Роздiлу

V наступний

<У разi якщо при визначеннi переможцiв, якщо в певнiй категорiТ е з€Lпишок
нерозподiлених коштiв, то цi кошти розподiляються мiж проектами, якi набрали
найбiльшу кiлькiсть голосiв>>

ГоЛосУВАЛи

: (за>> 1

чол.

(проти>> 13 чол.
((утримались>> 0 чол.

пункт: (У

О.В., з пропозицiею додати до Роздiлу VI наступний
разi перевищення суми на реалiзацiю проекту виконавцями проектiв
,,Щенисенко

вносятъся змiни до кошторису проекту за погодженням з автором)).

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>

одноголосно

(проти>> 0 чол.
<<утримались>> 0 чол.

УХВАЛИЛИ: Орлову е.В., пiдготувати проект змiн до Положення

про
ГромадськиЙ бюджет у MicTi Енергодарi з урахуванням Bcix прийнятих пропозицiй.
,Щенисенко О.В., оприлюднити та подати lrроект змiн на найближчу сесiю мiськоi
Ради.

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>

одноголосно

((проти>> 0

чол.

(утримались>> 0 чол.
!

Голова коор динацiйноТ ради
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