
Протокол № __
засідання Комісії з реалізації Бюджету участі у місті Чорноморську

24 травня 2019 року м. Чорноморськ

Головуючий на засіданні: Нарожний Г.О. - начальник управління економічного 
розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської 
області, голова Комісії.

Присутні на засіданні члени Комісії:
Нарожний Г.О. (Голова комісії), Амбарніков М.П., Кілар О.В., Кришмар Д.Ю., 
Ковальчук В.Г., Шлапак О.П.

Присутні на засіданні представники виконавчих органів:
Кушніренко Н.В. -  керуюча справами виконавчого комітету Чорноморської міської 
ради Одеської області, Яковенко О.М. -  начальник фінансового управління 
Чорноморської міської ради Одеської області, Артеменко А.А. -  начальник відділу 
інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації 
виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, Лесик І.В. -  
головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та з питань доступу до 
публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської 
області, Богач П.П. - головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та з 
питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської 
міської ради Одеської області.

На засіданні присутні також автори громадських проектів:
Погребняк Валерій Олексійович, Воронцов Максим Петрович, Воронцова 
Катерина Юріївна, Рагулін Олександр Станіславович, Чилікіна Лариса Борисівна, 
Пакунова Юлія Анатоліївна, Бережинська Олена Павлівна, Симончук Микола 
Миколайович, Олексієнко Олександр Миколайович та представники ЗМІ.

Порядок денний:

1. Інформація про проекти, подані для участі в 2019 році.
2. Жеребкування серед авторів (представників авторів) громадських проектів, з 

метою встановлення персонального складу осіб, які увійдуть до складу 
Комісії. Затвердження протоколу жеребкування.

3. Обрання заступника голови та секретаря Комісії.
4. Затвердження Порядку організації процесу голосування на паперових носіях 

у пунктах супроводу Бюджету участі м.Чорноморська:
- процедури, правил голосування, складу Лічильної комісії, визначення пуктів 
голосування за громадські проекти в рамках Бюджету участі 2019 міста 
Чорноморська.



1. СЛУХАЛИ:

Голова комісії Нарожний Г.О. проінформував присутніх про склад Комісії з 
реалізації Бюджету участі та подані авторами громадські проекти в 2019 році, їх 
бюджет.

У 2019 року в рамках Бюджету участі міста Чорноморська подано 24 проекти 
на загальну суму 6 060 226 грн., з них:

- З малих на суму 284 956 грн.;
- 12 великих на суму 4 810 919 грн.;
- 9 шкільних на суму 964 351 грн.

Перелік громадських проектів наступний:

- Торшерне освітлення скверу «Перемоги». Бюджет 197 134 грн. Автор - 
Фіклісова Надія Олексіївна;

- Лібентальський парк - перлина Малодолинського. Бюджет 499 500 грн. 
Автор - Гончарук Ірина Анатоліївна;

- Облаштування скверу «Перемоги». Бюджет 340 000 грн. Автор - Олексієнко 
Олександр Миколайович;

- Будівництво скеледрому в Чорноморську. Бюджет 499 200. Автор - 
Симончук Микола Миколайович;

- Ремонт зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих 
технологій в Олександрівці. Бюджет 483 341 грн. Автор - Бережинська Олена 
Павлівна;

- За здоров'ям - на сучасний спортивний майданчик. Бюджет 496 183 грн. 
Автор - Пакунова Юлія Анатоліївна;

- Облаштування пішохідного проходу між вулицями Садова та 
Олександрійська. Бюджет 310 000 грн. Автор - Чилікіна Лариса Борисівна;

- «Безпечне Малодолинське» Бюджет 99 956 грн. Автор - Кот Яна Юріївна;
- Кінотеатр під відкритим небом в сквері біля Центральної бібліотеки. Бюджет 

394 000 грн. Автор - Воронцов Максим Петрович;
- Освітлення пішохідних переходів м.Чорноморськ. Бюджет 498 550 грн. 

Автор - Лукі Олег Сергійович;
- «Сцена експертів» в рамках проведення фестивалю «МАМАРЕ8Т 

Чорноморськ». Бюджет 86 000 грн. Автор - Воронцова Катерина Юріївна;
- Гімнастичний куточок КДЮСШ. Бюджет 369 250 грн. Автор - Рагулін 

Олександр Станіславович;
- Облаштування зупинок «Нептун» і «Міськрада» інформаційними стендами зі 

схемами і розкладом руху ГТ. Бюджет 99 000 грн. Автор - Погребняк Валерій 
Олексійович;

- Арт-парк Приморський. Бюджет 499 245 грн. Автор - Скопець Євген 
Сергійович;

- Створення регульованого пішохідного переходу в м Чорноморськ. Бюджет 
224 516 грн. Автор - Добровольський Павло Володимирович.



2. СЛУХАЛИ:

Голова комісії Нарожний Г.О. поставив на розгляд питання про включення у 
склад Комісії авторів (представників авторів) громадських проектів та оголосив 
список авторів, які подали заяви для включення до складу Комісії.

Заяви про включення до складу Комісії подали такі автори: Погребняк 
Валерій Олексійович, Воронцов Максим Петрович, Воронцова Катерина Юріївна, 
Рагулін Олександр Станіславович, Чилікіна Лариса Борисівна, Пакунова Юлія 
Анатоліївна, Бережинська Олена Павлівна, Симончук Микола Миколайович, 
Олексієнко Олександр Миколайович.

Згідно п. 3.2. Положення про Громадський бюджет, представники авторів 
проектів або автори проектів в 2019 році можуть входити до складу Комісії. 
Загальна кількість таких представників не може перевищувати 50% від загального 
складу Комісії, в цьому році таких представників може бути 6.

Всього прийнято 9 заявок від авторів проектів. Таким чином, необхідно 
провести жеребкування серед цих авторів з метою затвердження повного складу 
комісії.

Проведено жеребкування серед авторів проектів, які подали заяви на 
включення у склад Комісії.

За результатами голосування обрано шість кандидатур:
Погребняк Валерій Олексійович, Воронцов Максим Петрович, Воронцова 

Катерина Юріївна, Чилікіна Лариса Борисівна, Симончук Микола Миколайович, 
Олексієнко Олександр Миколайович.

Голова комісії Нарожний Г.О. виніс на голосування питання про 
затвердження протоколу жеребкування.

За - 6 Проти - 0 Утримались -  0.

ВИРІШИЛИ:

Вирішили затвердити протокол жеребкування (додається).

3. СЛУХАЛИ:

Голова комісії Нарожний Г.О. поставив на розгляд питання про обрання 
заступника голови та секретаря Комісії.

Ставиться на голосування кандидатура заступника голови Комісії - 
Погребняка В.О.

За - 11___ Проти - 0  Утримались -  1._

Ставиться на голосування кандидатура секретаря Комісії - Воронцова М.П.
За - 12___ Проти - 0  Утримались -  0.

ВИРІШИЛИ:

Обрати заступником голови Комісії -  Погребняка В.О. та секретарем Комісії -  
Воронцова М.П.



4. СЛУХАЛИ:

Голова комісії Нарожний Г.О. проінформував про створення додаткових 
пуктів голосування за проекти Бюджету участі в сел. Олександрівка, с. 
Малодолинське, с. Бурлача Балка, у зв’язку з чим, Артеменко А.А., ознайомила 
присутніх з Порядком організації процесу голосування на паперових носіях у 
пунктах супроводу Бюджету участі міста Чорноморська.

Голова комісії Нарожний Г.О., виніс на затвердження комісії Порядок 
організації процесу голосування на паперових носіях у пунктах супроводу 
Бюджету участі м. Чорноморська.

За - 12 Проти - 0 Утримались -  0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Порядок організації процесу голосування на паперових носіях у 
пунктах супроводу Бюджету участі м. Чорноморська (додається).

Голова комісії Нарожний Г.О., виніс на затвердження Комісії склад 
Лічильної Комісії.

Ставиться на голосування наступний склад Лічильної Комісії:

- Пакунова Ю.А. - голова Лічильної Комісії;
- Лесик І.В. - секретар Лічильної Комісії;
- Богач П.П.

З а -12___  Проти - 0  Утримались -  0._

ВИРІШИЛИ:

Затвердити склад Лічильної Комісії (додається).

Голова комісії Нарожний Г.О., виніс на затвердження Комісії форму 
Протоколу про підрахунок голосів.

З а - 12 П роти- 0  Утримались -  0.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити форму Протоколу про підрахунок голосів (додається).

Секретар Комісії

Голова Комісії Нарожний Г.О.

Воронцов М.П.



Додаток
до Протоколу №  засідання Комісії

з реалізації Бюджету участі

Протокол
жеребкування для включення кандидатур авторів (представників авторів) 
громадських проектів до складу Комісії з реалізації Бюджету участі у місті

Чорноморську

24 травня 2019 року м. Чорноморськ

Головуючий на засіданні: Нарожний Г.О. - начальник управління економічного 
розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської 
області, голова Комісії.

Порядок денний:

1. Обрання кандидатур до складу Комісії з реалізації Бюджету участі у місті 
Чорноморську від авторів (представників авторів) громадських проектів, з метою 
встановлення персонального складу осіб, які увійдуть до складу Комісії.

2. Затвердження протоколу жеребкування.

1. СЛУХАЛИ:

Голова комісії Нарожний Г.О. оголосив список авторів (представників авторів) 
громадських проектів, які подали заяви для включення до складу Комісії, після 
чого проведено жеребкування.

За результатами жеребкування обрано шість кандидатур:

- Погребняк Валерій Олексійович;
- Воронцов Максим Петрович;
- Воронцова Катерина Юріївна;
- Чилікіна Лариса Борисівна;
- Симончук Микола Миколайович;
- Олексієнко Олександр Миколайович.

УХВАЛИЛИ:

Включити до складу Комісії з реалізації Бюджету участі у місті Чорноморську від 
авторів (представників авторів) громадських проектів, з метою встановлення 
персонального складу осіб, які увійдуть до складу Комісії шість кандидатур, а 
саме:

- Погребняк Валерій Олексійович;
- Воронцов Максим Петрович;



- Воронцова Катерина Юріївна;
- Чилікіна Лариса Борисівна;
- Симончук Микола Миколайович;
- Олексієнко Олександр Миколайович.

Голосували:

За - 6 Проти - 0 Утримались - 0.

Нарожний Г.О.



Додаток 1

до Протоколу №  засідання Комісії

з реалізації Бюджету участі

Порядок організації процесу 

голосування на паперових носіях 

у пунктах супроводу Бюджету участі м. Чорноморська

1. Голосування у Пунктах супроводу Бюджету участі

1.1. Офіційними пунктами голосування на паперових носіях визначено:

- приміщення Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська обл., 

м. Чорноморськ, Проспект Миру, 33, кабінет 121;

- приміщення Олександрійської селищної адміністрації за адресою: Одеська обл., м. 
Чорноморськ, сел. Олександрівка, вул. Центральна, 58 (відповідальна особа -  Павлова 

Павлина Іванівна);

- приміщення Малодолинської сільської адміністрації за адресою: Одеська обл., м. 

Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Миру, 17 (відповідальна особа -  Андрієвська 

Вікторія Валентинівна);

- приміщення Бурлачобалківської сільської адміністрації за адресою: Одеська обл., м. 
Чорноморськ, с. Бурлача Балка, вул. Інститутська, 22 (відповідальна особа -  Макогонюк 

Олена Петрівна).

1.2. Для підтвердження права на голосування мешканець міста особисто пред’являє паспорт 

відповідальній особі, що працює в пункті для голосування, і після пред’явлення документа отримує 

особисто один бланк для голосування.

1.3. Відповідальні особи, що працюють в пункті для голосування, несуть персональну 

відповідальність за отримані бланки для голосування, за видачу бланків для голосування особисто 

особі (і не більше одного на одну особу), за збереження скриньки для голосування, за перевірку 

достовірності внесених даних та ставить особистий підпис на зворотному боці бланків для 

голосування після перевірки документа, що посвідчує особу голосуючого. У пунктах для 

голосування можна також отримати перелік проектів, допущених до голосування. Пункти 

голосування відкриті для голосування протягом всього робочого часу установи, в якій вони 

розміщені.

1



1.4. Кожен житель міста, зареєстрований на території Чорноморської міської ради Одеської 

області, має три голоси та може особисто проголосувати за один великий, один малий та один 

шкільний проект.

2. Лічильна комісія

2.1. Для підрахунку бюлетенів та голосів за проекти, подані для реалізації в рамках 
Бюджету участі міста Чорноморська, Комісія з реалізації Бюджету участі створює Лічильну комісію 
(Додаток 2);

2.2. До складу Лічильної комісії входять члени Комісії з реалізації Бюджету участі та 
представники виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської області у кількості 3 осіб.

3. Відкриття скриньок для голосування та підрахунок бюлетенів

3.1. Відкриття скриньок по мірі їх наповнення відбувається в присутності усіх членів 
Лічильної комісії в Пункті супроводу Бюджету участі, розташованому за адресою: м. Чорноморськ, 
Проспект Миру, 33, кабінет 121

3.2. Лічильна комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на скриньках для
голосування.

3.3. У разі виявлення на скриньках для голосування пошкоджень пломб або печаток чи 
інших пошкоджень, які порушують цілісність скриньки, Лічильна комісія складає про це акт із 
зазначенням характеру виявлених пошкоджень.

3.4. Кількість бюлетенів для голосування, за винятком бюлетенів, які не підлягають
врахуванню, оголошується головою Лічильної комісії і заноситься секретарем комісії до Протоколу 
про підрахунок голосів (Додаток 3).

3.5. Недійсним вважається бюлетень:
- якщо порушено пункт 1.4. даного Порядку;
- якщо не поставлено жодної позначки у полі «Номери проектів, за які голосують»;
- якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення голосуючого.
3.6. Недійсні бюлетені підраховуються. Кількість недійсних бюлетенів заноситься

секретарем Лічильної комісії до Протоколу про підрахунок голосів.
3.7. Після складання Протоколу про підрахунок голосів, бюлетені передаються до відділу 

інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації для внесення голосів до 
електронної системи.
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1 Додаток 2

до Протоколу №  засідання Комісії

з реалізації Бюджету участі

Склад 

Лічильної Комісії 

з підрахунку бюлетенів та голосів за 

проекти, подані для реалізації в рамках 

Бюджету участі міста Чорноморська у 2019 році

ПАКУНОВА ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА -  автор громадського проекту, голова Лічильної комісії;

ЛЕСИК ІРИНА ВАСИЛІВНА -  головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та з питань 
доступу до публічної інформації, секретар Лічильної комісії;

БОГАЧ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ -  головний спеціаліст відділу інформаційних технологій та з питань 
доступу до публічної інформації.

З



Додаток З

до Протоколу №  засідання Комісії

з реалізації Бюджету участі

ПРОТОКОЛ №
про підрахунок голосів Лічильної комісії

від "__" _____________2019 року

Усього членів комісії:_________ осіб
(кількість)

Присутні члени комісії:_____________________________________________
(прізвища, ініціали)

Відповідно до Порядку організації процесу голосування на паперових носіях у пункті супроводу 
Бюджету участі м. Чорноморська при підрахунку голосів Лічильна комісія встановила:

1. Кількість бюлетенів, виявлених в скриньці для голосування

2. Кількість бюлетенів для голосування, визнаних недійсними

3. Кількість виборців, які проголосували за громадські проекти

Назва проекту Кількість голосів

1.

2.

3.

Цей протокол складено Лічильною комісією у двох примірниках.

Усі примірники цього протоколу нумеруються і мають однакову юридичну силу.

Г олова
Лічильної___________________ ____________ __________________
комісії (підпис) (прізвище та ініціали)

Секретар
Лічильної ____________ ___________________
комісії (підпис) (прізвище та ініціали)

Члени Лічильної комісії:

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали)

Голова Комісії у — у Г.О. Нарожний

Секретар /  М.П. Воронцов


