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Порядок денний
1. Завершення третього етапу.

2. Органiзацiйнi питання та промокампанiя до етапу голосування.
3. Розгляд проектiв.

По першому питаIIIIю:

СЛУХАЛИ:

Щенисенко О.В., яка доповiла iнформацiю про заверцJення третього
етапу та наступнi етапи впровадження громадського бrоджету.

ВИСТУПИЛИz Курля I.I., який запропонував по третьому питанню розглядати
спочатку проекти з негативними висновками.

УХВАЛИЛИ: !ати наступних етапiв та пропозицirо Курлi I.I щодо
третього питання.

ГОЛОСУВАЛИ

:

<<за>>

обговорення

- одноголосно.

По другому питанню:

СЛУХАЛИ: ,Щенисенко О.В., яка доповiла, що згiдно положення про громадський
.- бюджет tIунктом для голосування передбачена тiльки центрzLльна бiблiотека та про
необхiднiсть обрати вiдповiдальну особу, яка буле координувати процес
голосування у бiблiотецi; про необхiднiсть друкування бланкiв для голосування та
передачi ik вiдповiдальнiй особi; про надруковану полiграфiчну продукцiю для
ПоПуляризацii громадського бюджету; про пiдготовку до проведення Агенцiею
мiсцевого розвитку Ярмарки проектiв.

ВИСТУПИЛИz Панова К.П., яка доповiла про план проведення Ярмарки проектiв,

-

необхiднiсть примiщення та полiграфiчноi продукцii для ефективного проведення
Ярмарки. Панова К.П. запропонувzulа запросити на ярмарку проектiв телебачення,
журналiстiв з газети.
Машевська Л.М., запропонувапа, щоб автори самостiйно
роздрукув€IJIи плакати з описом cBoix проектiв.
Курд" I.I., запропонував, щоб мiський голова вiдкривав Ярмарку
проектiв та провести iT у МПК <Сучасник>>.
Пачова К.П., запропонув€Lла провести Ярмарку проектiв 30 серпня
20l8 року з l600- 1700.

УХВАЛИЛИ: Визнати

бiблiотеку, як сдиний пункт для паперового
голосування. Щенисенко О.В. запропонувати вiдповiдальну особу, яка буле
координувати процес голосування у центральнiй бiблiотецi. Провести Ярмарку
проектiв у МГIК <Сучаснио 30 серпня 2018 року з 1600до 1700. Вiддiлу iнформацii
та зв'язкiв з громадськiстю запросити на Ярмарку проектiв журналiстiв
телебачення <OpioH> та газети <Рост>>. Пановiй К.П. та вiддiлу iнформацiI та
зв'язкiв з громадськiстю оповiстити aBTopiB про необхiднiсть роздрукування афiш з
центр€Lльну

iнформацiею про своi проекти.

ГОЛОСУВАЛИ

:

<(за>>

- одноголосно.

По третьому питанню:

СЛУХАЛИ:

Щенисенко О.В., яка доповiла про результат аналiзу проекту J\ЬЗ
<Реконструкцiя мiського стадiону розташованого в 1-му мiкрорайонi, бiля ЕНВК
J\b1>; доповiла про результати аналiзу проекту ЛГs7 (Медицина для людей>; доповiла
про зауваження вiд управлiння освiти стосовно аналiзу проекту Ns8 (Леголандiя
граючись навчасмось!>; доповiла про результати аналiзу проекту }lb12 <Вiд
маJIенького до дорослого)) та поставила запитання до осiб, якi проводили аналiз
проекту щодо узгодження аналiзу з автором проекту; доповiла про результати
аналiзу проекту J\Ъ20 <Вiдновлення лiсового масиву навколо MicTa Енергодар>>,
дала коротке пояснення пiдстави для негативного висновку; доповiла про
результати аналiзу проекту М32 кСучасний модульний автоматизований туалет>;
доповiла про результати аналiзу проекту М36 <Easy Plastic Lab, створення речей iз
старого пластику); доповiла про результати аналiзу проекту J\b37 <Вiзитна картка
школи Jф1), запрогIонувапа змiнити проект та узгодити змiни з автором

-

-

ВИСТУПИЛИ: Букресва С.М., яка доповiла про негативний висновок по проекту

мiського стадiону розташованого в 1-му мiкрорайонi, бiля
ЕНВК М1), оскiльки територiя, на якiй плануеться реалiзувати проект, а саме
стадiон ЕНВК }lb1, не знаходиться на балансi.
Курд" I.I., який дав пояснення щодо проблем зi стадiоном першоi
школи, який не знаходиться на балансi жодного з органiв MicbKoT влади та
J\Ъ3 кРеконструкцiя

комун.lльних пiдприсмств. Щав пояснення щодо проблем постановки ЩЗ (СМСЧ
J\&l> на баланс мiського бюджету, що с пiдставою для негативноi рекомендацii
щодо допуску на голосування проекту Nq7 <Медицина для людей>.
Машевська Л.М., яка даJIа пояснення щодо проблеми автора, яка
призвела до неможливостi пiдпису автором форми уточнення проекту J\Ъ8 протягом
етапу аналiзу.

Поливанний

I., який

вiдповiв,

що аналiз проекту

J\b12 не

узгоджувався з автором проекту
Разводов В.В., який доповiв, що у BepecHi буд. встановлено 24
дитячии маиданчика, у список яких входить маиданчик на територl1, на якlи
планусться встановлення майданчику у проектi JtlЪl2.
Курля I.I., який запропонував управлiнню комунальноI власностi
узгодити аналiз проекту М12 з автором та внести змiни до проекту за необхiдностi.
Машевська Л.М., яка доповiла про намiри автора стосовно
вiдновлення лiсового масиву у проектi J\Ъ20
Курля I.I., Бiленька А.А. та IIIишлакова е.Ю., дововiли, що
територiя на якiй планусться реалiзацiя проекту j\Гч20 знаходиться на балансi !П
<<Кам'янко-Щнiпровське лiсове господарство)), що е пiдставою для негативноi
рекомендацii для допуску проекту на голосування.
Поливаний I.B., який доповiв, що, вiдповiдно до норм цивiльного
захисту та техногенноi безпеки, будь-яка хiмiчна промисловiсть не може
знаходитись у житловiй зонi, а також, що реалiзацiя проекту потребуе з€Lлучення
додаткових працiвникiв. Опираючись на вищенаведене Управлiння комунальноТ
власностi дало негативну рекомендацiю щодо допуску проекту на голосування.

Букресва С.М., яка доповiла, що реалiзацiя проекту Jф37 буле
вiдбуватися на територii, яка знаходиться на балансi управлiння освiти й управлiння
комун€Lльноi власностi, що ускладнIое процес аналiзу та реалiзацii. I запропонувала
зв'язатися з автором для внесення змiн до проекту, а саме змiнити проект так, щоб
BiH вiдносився до компетенцii лише одного балансоутримувача.
Поливаний I.B., який доповiв про заниження авторами суми
кошторисiв, для того, щоб увiйти у рамки ма-пого проекту.
,.Щенисенко О.В., яка повiдомила, що управлiння комунальноi
власностi не вiдпрацювало з авторами проектiв помилки та заниження сум
кошторисiв поданих проектiв.
Бiленька А.А., яка запропонувzLла управлiнню комунальноi
власностi вiдпрацювати та внести змiни до кошторису малих проектiв та узгодити
змiни з авторами. У разi вiдмови автора змiнити проект, дати негативну
рекомендацiю щодо допуску проекту до голосування. Управлiнню комунальноi
власностi повiдомити про результати проведеноТ роботи до наступного засiдання
координацiйноТ ради, яке вiдбудеться 20.08.20 1 8р.
Щенисенко О.В., яка запропонув€Lла запросити на наступне
засiдання координацiйноi ради aBTopiB проектiв, якi можуть отримати негативнi
рекомендацiТ для допуску до голосування, а саме: проекти J\ЪЗ, 7, 20,З2,З6,З7.

УХВАЛИЛИ:

Не допускати на етап голосування, у зв'язку з негативним

висновком, проекти: NsЗ <<Реконструкцiя мiського стадiону розташованого в 1-му
мiкрорайонi, бiля ЕНВК Jф1), Ns7 <<Медицина для людей>>, J\Ъ32 кСучасниЙ
модульний автоматизований туаJIет)), J\b36 <Easy Plastic Lab, створення речей iз
старого пластику>. .Щенисенко О.В. запросити aBTopiB вищезазначених проектiв на
наступне засiдання координацiйноТ ради, яке вiдбудеться 20 серпня 2018р.
Управлiнню комунальноi власностi провести повторний аналiз м€Lпих проектiв,
внести необхiднi змiни до них, попередньо узгодивши Тх з авторами. Результати
повторного аналiзу надати до 20 серпня 2018р. Управлiнню освiти узгодити з
автором необхiднi змiни у проектi М37, та надати рекомендацiю щодо допуску
проекту на етап голосування.

ГОЛОСУВАЛИ

:

<<за>)

- одноголосно.
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