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Порядок денний
1.

Призначення вiдповiдального представника,

який буле

голосування у паперовому виглядi.
2. Орiанiзацiйнi питання щодо ярмарки проектiв,
проект).
3. Розгляд проектiв щодо участi у KoнKypci <Громадський

супроводжувати

По першому питанIlю:

СЛУХДЛИ: Щенисенко О.В., яка доповiла iнформацiю надану у листi вiд вiддiлу
культури Ns526 вiд 17.08.2018р., згiдно з яким вiддiл кулътури пропонус призначити

вiдповiдальним представником провiдного методиста Щентральноi бiбЛiОТеКИ
централiзованоi бiблiотечноТ системи Енергодарськоi мiськоi ради ПолегеНЬКО
Олену BiKTopiBHy.

ВИСТУПИЛИ: Курля I.I., який

запропонував пiдтримати пропозицiю вiддiлУ

культури.

УХВДЛИЛИ: Призначити вiдповiдальним представником провiдного
I_{ентральноТ бiблiотеки централiзованоI бiблiотечноТ
MicbKoi ради Полегенько Олену BiKTopiBHy.

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>> -

системи

методисТа
ЕнергодаРСЬКОi

одноголосно.

По другому питаIIню:

СЛУХАЛИz Панову К.П., яка доповiла про

план та програму проведення ярмарки

проектiв.
запропонувала, щоб автори проектiв пiдготували
плак ати для представлення своТх проектiв.

ВИСТУПИЛИ: Щенисенко О.В.

УХВАЛИЛИ: Пановiй К.П.

запропонувати

авторам пiдготувати плакати на

,<Ярмrарку проектiв>>.

По третьому питанню:

слухдЛИ:

,.Щенисенко

о.в., яка доповiла про запрошених aBTopiB проектiв, якi

отримЕtлИ негативну рекомендацiю та запропонувала заслухати змiни,
автори.

вистуПИЛИ:

якi зробили

Бакiнська Л.В., яка доповiла про змiни, якi BHic автор проекту J\ъ37,
та запропонув€rла допустити його на голосування.
Поливаний I.B., який доповiв про змiни, якi внесли автори проектiв
J\Ъ20 та М12, та запропонував допустити ix до голосування.
.щенисенко о.в., яка запропонувала надати пояснення щодо

негативного висновку
координацiйну раду.

по поданим проектам авторам, якi були запрошенi

на

Курд" I.I., який доповiв, що на даний час територiя, Hn якiй
планУеться реалiзацiя проекту J\Ъ3 за авторством Кузик Т.В., не знаходиться на
балансi MicTa i саме це призвело до винесення негативного висновку при
аналiзуваннi проекту. Такохс додав, що управлiння освiти мае вирiшити цю
проблему шляхом прийняття на баланс стадiону ЕНВК J\Гэl.
Поливаний I.B., який доповiв про неможливiсть реатriзувати проект
J\b36 за авторством Бiляева О.Г. на територii, яку BiH вказав у проектi, оскiльки це
веде до порушення технiчних вимог до експлуатацii обладнання хiмiчноi обробки
пластику. Також додав, що реалiзацiя проекту може вимагати залучення додаткових
працiвникiв, що заборонено п. 6.4 роздiлу III Положення про громадський бюджет у
м. Енергодарi.
Курля I.I., який запропонував Бiлясву О.Г., для проведення
додаткового ан€Lпiзу проекту JYэЗ6, внести необхiднi змiни до проекту та надати ix
до УКВ протягом доби.

УХВАЛИЛИ:

Щенисенко О.В., до наступного засiдання пiдготувати кiнцевi списки
позитивно та негативно оцiнених проектiв.

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>>
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