
Протокол № 2
засідання Комісії з реалізації Бюджету участі у місті Чорноморську

14 червня 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., Бугайчук В.В., Кілар О.В., 
Ковальчук В.Г., Сміренський І.В., Шлапак О.П., Воронцова К.Ю., Симончук М.М., 
Олексієнко О.М.

Присутні на засіданні представники виконавчих органів:
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, Жорін В.П. -  голова Бурлачобалківської сільської адміністрації.

На засіданні присутні також автори громадських проектів. 

Порядок денний:

1. Розгляд звітів відповідальних виконавчих органів Чорноморської міської 
ради Одеської області за галузевою ознакою про аналіз відповідності опрацьованих 
проектів законодавству та можливості їх реалізації.

2. Затвердження переліку проектів, що успішно пройшли оцінку та допущені 
до голосування.

3. Інше.

1. СЛУХАЛИ:

Голова Комісії Нарожний Г.О. поставив на розгляд питання про обрання 
секретаря Комісії, у зв’язку з відсутністю на засіданні Воронцова М.П.

Ставиться на голосування кандидатура секретаря Комісії -  Симончука М.М.



ВИРІШИЛИ: (одноголосно)

Обрати заступником секретаря Комісії -  Симончука М.М.

Голова Комісії Нарожний Г.О. поставив на обговорення питання про допуск 
до голосування 14 громадських проектів, які отримали позитивні висновки 
відповідальних осіб виконавчих органів Чорноморської міської ради Одеської 
області за галузевою ознакою про аналіз відповідності опрацьованих проектів 
законодавству та можливості їх реалізації.

За - 9 __ Проти - 1__ Утримались -  0.

Голова Комісії Нарожний Г.О. поставив на обговорення питання про допуск 
до голосування громадського проекту «Арт-парк Приморський», який отримав 
негативний висновок.

За - 3 __ Проти - 5__ Утримались -  2.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити список 14 громадських проектів, що успішно пройшли оцінку та 
допущені до голосування.

2. СЛУХАЛИ:

Голова Комісії Нарожний Г.О. оголосив перелік громадських проектів, що 
успішно пройшли оцінку та допущені до голосування:

1. Торшерне освітлення скверу «Перемоги».

2. Лібентальський парк - перлина Малодолинського.

3. Облаштування скверу «Перемоги».

4. Будівництво скеледрому в Чорноморську.

5. Ремонт зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих
технологій в Олександрівці.

6. За здоров'ям - на сучасний спортивний майданчик.

7. Облаштування пішохідного проходу між вулицями Садова та
Олександрійська.

8. Безпечне Малодолинське.

9. Кінотеатр під відкритим небом в сквері біля Центральної бібліотеки.



10. Освітлення пішохідних переходів м.Чорноморськ.

11. «Сцена експертів» в рамках проведення фестивалю «МАМАРЕ8Т 
Чорноморськ».

12. Гімнастичний куточок КДЮСШ.

13. Облаштування зупинок «Нептун» і «Міськрада» інформаційними стендами 
зі схемами і розкладом руху ГТ.

14. Створення регульованого пішохідного переходу в м Чорноморськ.

3. СЛУХАЛИ:

Голова Комісії Нарожний Г.О ознайомив присутніх з порядком голосування 
та пунктами супроводу Бюджету участі.

Голова Комісії 

Секретар Комісії

Нарожний Г.О. 

Симончук М.М.


