протокол м
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засiдаIIlIя коордишацiйноТ радtI з питаIIь
громадського бIодцясету у MicTi 1lrrергодарi
м.Енерголар

вiд <23> травня 2018р.

Присутlli: Курля

I.I.

Косинська I.A.
БогдаrI П.В.
Щенисеttко О.В.
Бiленька А.В.
Бучнев В.С.
Щсвочкiн O.N4.

!розд

Щ.Г.

Машrевська Л.N{.
Щьякова 0.I\4.
Орлов е.В.
Панова К.П.

овчатова о.В.
Букреева С.М.
Коробчук У.В.

Вiдсутнi: Косинська t,A.
Карбасов А.Б.
HiKiTiHa Л.о.

Запрошенi: Сухиtrа Р.Щ.
Головуючий: Курдя I.I.

Порядок деIIний
обговорення та затвердженця iнструкцiТ для aBTopiB проектiв,
2. обговОреннЯ та затвердження цiнника типових робiт.
З. обговорення rIаступного навчального ceMiHapy вiд фунлацiТ <Паусi>,
4. обговорення електрол{нот платформи для подачi проектiв та голосування.
5. обговОреннЯ спискУ осiб, якi коорлинуIоть впровадя(ення громадського бюджету,
6. обговорення графiку ceMiHapiB, якi llроводяться агенцiсtо мiсцевого розвитку.
7 . Щизайrт полiграфiчноТ продукuiТ.
1.

По першIому питаIIIIю:

слухдЛИ:

aBTopiB проектiв.
/{ениСенко о.в., яка лоповiла щодо iнструкцiТ для

виступИЛИz Курля I.I. з
iнструкцiТ для aBTopiB проектiв.

запитанням щодо зауважень

та

пропозицiй до

затвердити iнструкцirо для aBTopiB проектiв.

ухRАлИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ

:

(<за>>

- одIIоголосIIо,

По лругому питаIIIllо:

Щенисенко о.в., яка доповiла про необхiднiсть розробки управлiнням
комунальноТ власностi цiнника типових робiт

слухдЛИ:

вистуПИЛИ:
пкл.

УгlРавлiннtО комуналЬноТ власНостi розРобитИ цiнник типових робiт,

ухвдлИЛИ:

ГОЛОСУВАЛИ
По третьому

вiдсоток на
Щсвочкiн 0.I\4. про необхiднiсть додати до цiнника

: <за>> - одIIоголосIIо.

питаllнк):

навчальний ceMiHap
Щенисенко о.в., яка доповiла про проведен}{я
мiсяця у м. Енергодарi,
фундацiсrо <Паусi)), яке вiдбудеться наприкiнцi

СЛУХдЛИ:

Курля I.I. з пропозицiсю розробити список запитань для ceMiHapy,
обговорення у группi на
Щсвочкiн o.N4. . пропо.ицiсtо писати своТ запитання для
Facebook.

вистуПИЛИz

ухвдлИЛИ:

навчаJIьний ceMiHap,
Щенисенко О.В. розробити список тем на

ГОЛОСУI}АЛИ
По четвертому

: (за>> - одноголосttо,

питаIIllю:

СЛУХдЛИ: Сухину р.д., який доповiв про стан

впровадження електронноТ

платформи

виступИЛИz

Бучнэв В.С. з пропозицiсrо скоротити адресу сайту наскiльки це

можливо.

Використання платформи для подачi проектiв та голосування,
адреси
сухинi Р.щ. домовитися з розробниками щодо максимального скорочення

ухвдлили:
сайту.

ГОЛОСУВАЛИ

: ((за>> - одIIоголосIIо,

По п'ятому

питаIIIIю:

Щенисенко о.в., яка доповiла про список осiб,
впровадження громадського бюджету у м.Енергодар.

слухдли:

вистуПИЛИz
FIi

Бiленька А.А.

з

зауваженням щодо помилки

якi

координують

у

списку, BipHo

коласва Наталiя АндрiТвна.

Курля I.I. з пропозrцiч,о прибрати, за бая<анням, мобiльнi номери телефонiв зi
списку.
овчатова о.В. З пропозиЦiеrо прибрати зi списку мобiльнi телефони спецiалiстiв вiд
управлiнгtя економiки.
ьучнсв В.с. з пропозицiсrо залишити r{омери мобiльних телефонiв та залишити
лише прiзвиша та iм'я осiб у списку.

УХВлЛИЛИ: Прибрати зi списку, за

бажанням, номери мобiльних телефонiв.
Залишити по батьковi осiб. Затвердити та опублiкувати на офiuiйномУ веб-сайтi
списоК осiб, якi коорлинуIоть впровадження громадського бюджету у м, Енергодарi
з виправленнями.

ГОЛОСУВАЛИ

:

<(за>>

- одIIоголосIIо.

По шостому питаIItlю:

Панову к.п., яка доповiла про проведенi семtнари для управлlння
освiти та вiддiлу культури, для лепутатiв; lцодо плану проведення тренlнгу для
активних *"r"nio MicTa; про необхiднiсть залучення спецiалiстiв з фiнансового

слухдли:

управлiння до тренiнгiв,

вистуПИЛИz Курля

I.I. з пропозицiсю провести тренiнг для х{ителiв у малiй залi

iHTepHeTi.

ухвдлили:

План проведення ceMiHapiB агенцiеtо мiсцевого

розвитку,

I-Iеобхiдн icTb розповсIодження вiдео з ceMi нарами на iнтернет-платформах,

ГОЛОСУВАЛИ

: ((за>) - одtIоголосtIо,

По сьомому питаIIню:

слухдЛИ:

Бучнева В.С., який доповiв про створений дизайн з фото матерiалами,

буклетiв з iнформацiсю
Щенисенко О.В. про необхiднiсть розробки
про громадський бюджет.

виступИЛИz

УХRАЛИЛИ:
ГОЛОСУВАЛИ

Щизайн полiграфiчноТ пролукчiТ,
: ((за>) -

олllоголосtlо,
Курля I.I.

Голова координацiйноТ ради
Секретар координацiйноТ
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О,В, Денисенко

