проl,окол

NЪ 3

засiдаtlIlя коор/lинацiйноi рали з Irи,гаtlь
громаlIського бюджету у мiс,гi Еrlерголарi
м. [_1нергодар

вiд <28) травня 20l9 р.

Присутнi: Курля

I.I.

Букресва С.М.
!,енисенко 0.I].
Щьякова О.М.

fiсвочкiн О.М.
Машевська Л.М.
Орлов С.В.
овчатова о.В.
[розл !,.Г.
HiKiTiHa Л.о.
Коробчук У.В.

Вiдсутlli:

Бучнсt] [J.(].
БiлеFIька А.[].
Карбасов A.I;.
I

IaIIoBa К.ГI.

Косинська I.A.
Богдан I-I .В.
Го;lовуtочий : Курля I.I.
ЗапрошIенi: Су*ина

Р.Д(.

}КироIJI 'r-.I

.

Гринько Д.[].
Ope"lr Д./I.

Поряilок llеIllIий
l. обговорення стану реалiзаuiТ гrроектiв-переможцiв громадського бюджету

управлiнням освiти

2. Ьб.о"орення стану реалiзацii проектiв-переможцiв громадського бюджету
<Мiськзеленбул>

ktl

з. обговорення стану реалiзаuiт проек,гiв-гlереможцilз громадського бюджету кп
<Комунальнi системи))
4.обговорення стану реалiзачiт проектiв-переможцiв громадського бrоджету
управл iнням комунал ьноТ tзласност,i

IIо перrшому l]итаllllIо:

СЛУХАЛИ: Букресву С.М., яка
особливостей Тх реалiзацiТ.

IIочерI,оI]о llогlовiла про с,ган реаJriзацiТ проект'iв

ВИС'ГУПИЛИ: Курля I.I., який
проекту

J\b l

заllропо}{уваI] IIровесl,и

4 <Футбольне майбу,гFIс УкраТни>.

УХВАЛИЛИ: Провести робочу нараду щодо проекту
УкраТни>>.

JtlЪ14

робочу [lараду IIlo/lo
,,Фуrбольне

Час та дата проведення буле оголошена додатково найближчиN4

ГоЛосУВдЛИ

rrдайбутI{€
часоIч1.

: ((за>> одIIоголосIIо
((проти>> 0 чо.lt.

<утримались)> 0

По лругому

Й

чо.тl.

питаlIIlIо:

СЛУХАЛИ: Жироruа J'.L, який почсргово
проблем и з розробкам и проектно- коtI I],ори

лопоlзilr гIро сl,ан реаJriзаrtiТ проекr'iв r'a
с н их докумен,гацi й.

ВИСТУПИЛИ: Курля I.I., який запропонував провести на оперативнiй нарадi
обговорити проблему з включенням освiтлеI]ня у ПКД проекту j\Ъ2 <СпорТиВНОоздоровчий комплекс <<Живемо активно)).

Курля I.I., який доповiв про необхiлнiсть зобов'язати КП

<Мiськзеленбул> укласl,и логовори t-to BciM проектам до 01.07.20l9 року, а'гакож
щотижнево I{a оператиI]них нарадах доповiдати про змiни у cTaHi реалiЗаШiТ
проектiв.

УХВАЛИЛИ: Провести робочу

нараду lttодо проекту J\Ф2 <СпортивI{о-оздоровчиЙ
компJIекс <Живемо актиI]Ilо)>. Час та дата провеltенrrя буле огоJlошеIiа додатково
найближчим часом. Зобов'яза,ги Садовську (). А. Il(о,гиж}Iево на оIIераТИI]I{ИХ
FIаралах доповiдати про змiни у cTaHi реа;riзацiТ проек,гiв, а також покJIасти на неТ
персональну вiдповiдальнiсть за реа.lriзашiю.

ГОЛОСУВАЛИ

:

одIIоголосно
чол.
(утримались)> 0 чол.
<(за>>

((проти>> 0

Ilo r,ретьому IlитаIlIlк):

СJIУХДЛИ: Гринько А.В., який лоповiв про стаFI реалiзацiТ проек,гу M3l
<освiтленt-tя тротуару гIо вуJI. I\4олоltiжноТ 5l -55 автоI{омними соняЧI]ИМИ
лiхтарями.>

вистуПИЛИz

Курля I.I., який запропонуI]ав, у разi, якtttо /lопорогова закуIIlвJIя tle
вiлбулася, кП <kомунальнi системи)> пi/tго,гувати обгруllтування на спi-тtьне
засiдання постiйних комiсiй дJIя отриманFIя llозволу на закJIючення прямого
дlоI,овору [ia виконання робi,г гlо реа-тliзаrtiТ lrроек,гу.

ухвдлили:

оголосити тендер на проведення робiт r-rайближчим часом, пiсля

отриманНя ПКЩ та у разi, якщо допорогова закупiвля не вiдбулася, кП <Комунальнi
системи)> пiдготувати обгрунтуRанI{я для отримання дозволу на заключення
прямого договору.

ГОЛОСУВАЛИ

: (за>> олногоJIосIIо
<(проти)> 0 чол.
<(у,tримаJrись>> 0 чо"lt.

По четвертому питаtlнк):

сJIухдЛИ:

Орел л.lI,, який пoLIepI,oBo лоповiв гIро стан реаrIiзацiТ проек,гiв.

I.I., який запропонував зобов'язати управлiння комунальноТ
з
власЕIосТi у разi пробп.п,r з укладання договору до 01.06.2019 на виконання робiт
компанiсю <КдILдS-V) укласти договiр з iншим пiдрядником.

вистуПИЛИz Курля

УХI}АЛИЛ И: Зобов' язати упраRJI i нrrя KoNIyHaJI brroT RJIacHoc,I,i 1, разi проб"llем з
виконаI{FIя робiт З коN4паFIiсю ((KAI[,AS-V))
укладаIIFIя до[-овору до 01 .06 .20|9 на
догоRiр З iHltlиN4 пi:rрядникоI\4. I-Iадати фот,озвi,г по реалiзацiт проекту J\ъ25
укJIастИ
((ТепJIий /rivr

,*

заошадж(енIIя коtIIтitз /lJIя N4cII]KaI{ltiB буzrиtIку

ГоJrоСУRАЛИ

:

5

5 по ВУЛ. N4ОJIОДiЖНiЙ))

одIIоголосIIо
((проr,и>> 0 чоJI.
((у,гримаJIись>> 0 чол.
((за>>

{
l
i

['оJIоIза коор диI-IацiйноТ ра ди

Секретар коор динацiйноТ ради

!

\\\\-,\
'\\

I.I. Курля

О.В. f{енисенко

