Протокол № З
засідання Комісії з реалізації Бюджету участі у місті Чорноморську
25 липня 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., Гапоненко Д.М.,
Кришмар Д.Ю., Ковальчук В.Г., Сміренський І.В., Шлапак О.П., Воронцов М.П.,
Воронцова К.Ю., Погребняк В.О., Симончук М.М., Олексієнко О.М., Чилікіна Л.Б.
Присутні на засіданні представники виконавчих органів:
Яволова Н.О. - заступник міського голови, Кушніренко Н.В. - керуюча справами
виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеської області, Яковенко
0.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.
На засіданні присутні також автори громадських проектів.
Порядок денний:
1. Підбиття підсумків голосування в 2019 році.
2. Визначення проектів переможців.
3. Питання реалізації проектів та звітності.
4. Урочисте нагородження авторів проектів, поданих на конкурс Громадського
бюджету міста Чорноморська у 2019 році.
1.
Голова
Комісії
Нарожний
Г.О.
інформував
присутніх,
що
у 2019 року в голосуванні за проекти Бюджету участі міста Чорноморська взяло
участь 14 проектів на загальну суму 5 009 528 грн, з них:
- 11 великих на суму 4 724 542 грн.;
- З малих на суму 284 986 грн.
У 2019 року в голосуванні взяло участь 1517 осіб.
У 2018 році проголосувало 568 осіб.
Проголосувати можна було за 3 проекти - великий, малий і шкільний. Цього
року наші громадяни віддали за ці види проектів 2886 голосів.
Для порівняння, в 2018 році було віддано 693 голоси за два види проектів.

За допомогою електронної системи проголосувало 483 людини, в
друкованому вигляді жителі громади голосували в будівлі виконкому і в селах, в
цілому було оброблено 1020 бюлетенів.
Голоси, віддані користувачами, які не прикріпили сторінку паспорта з місцем
реєстрації, були видалені.
Так само були виявлені дублікати: деякі підприємливі жителі голосували
спочатку в електронній системі, а потім приходили голосувати в друкованому
вигляді. Голоси з таких бюлетенів в систему не вносилися.
Проблеми, що виникли в процесі голосування в електронній системі,
оперативно вирішувалися фахівцями відділу інформаційних технологій або
розробниками системи. Кожному, хто звертався надавалася допомога в
телефонному режимі.
Підсумки голосування:
№
Назва
з/п
1
№1 Торшерне освітлення скверу "Перемоги"
№2
Лібентальський
парк
перлина
2
Малодолинського
3
№3 Облаштування скверу «Перемоги»
4
№4 Будівництво скеледрому в Чорноморську
№5
Ремонт
зовнішнього
освітлення
3
5
використанням енергозберужуючих технологій
№6 «За здоров’ям - на сучасний спортивний
6
майданчик»
№7 Влаштування пішохідного проходу між
7
вулицями Садовою та Олександрійською
8
№11 «Безпечне Малодолинське»
№14 Кінотеатр під відкритим небом у сквері біля
9
Центральної бібліотеки
№15 Освітлення пішохідних переходів міста
10
Чорноморськ
№16 «Сцена експертів» в рамках проведення
11
фестивалю «MAMAFEST Чорноморськ»
12 №19 Гімнастичний куточок КДЮСШ
№20 Облаштування зупинок «Нептун» та
інформаційними
стендами
зі
13 «Міськрада»
схемами та розкладом руху ГТ
№24 Створення регульованого пішохідного
14
переходу в м. Чорноморськ
Всього на суму:

Бюджет, грн
284 820

Кількість
голосів
204

499 500

245

340 000
499 200

1
127

483 341

433

496 183

30

349 700

136

99 986

332

454 000

32

498 550

54

86 000

53

369 250

203

99 000

96

449 998

2

5
грн.

009 528

2. Голова Комісії Нарожний Г.О. проінформував, що у бюджеті міста
Чорноморська на 2019 рік передбачена сума в розмірі 2 500 000 грн. на реалізацію
проектів Бюджету участі. З огляду на те, що в цьому році було запущено пілотний
проект по Шкільному бюджету, 300 000 грн. від цієї суми перенаправлено на
реалізацію шкільних проектів.
Таким чином, на реалізацію проектів Громадського бюджету в 2019 році
передбачено 2 200 000 грн. Згідно п. 12 Положення про Громадський бюджет міста
Чорноморська, останній по рейтингу проект, який виходить за рамки
встановленого фінансування Бюджету участі на поточний рік, не включається до
списку проектів-переможців.
З • огляду
на
це,
список
проектів
переможців
наступний:
1. №1 Торшерне освітлення скверу «Перемоги» - бюджет 284 820 грн.
2. №2 Лібентальський парк - перлина Малодолинського - бюджет 499 500 грн.
3. №5 Ремонт зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючих
технологій в Олександрівці - бюджет 483 341 грн.
4. №7 Облаштування пішохідного проходу між вулицями Садова та
Олександрійська - бюджет 349 700 грн.
5. №11 Безпечне Малодолинське - бюджет 99 986 грн.
6. №19 Гімнастичний куточок КДЮСШ - бюджет 369 250 грн.
Голова Комісії Нарожний Г.О. поставив на голосування питання про
визначення переможцями в 2019 році 6 названих громадських проектів на загальну
суму 2 086 597 грн.
За - 9

Проти - 1

Утримались - 3.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити список 6 громадських проектів - переможців у 2019 році:
№
з/п
1
2
3
4
5
6

Назва
№5 Ремонт зовнішнього освітлення з використанням
енергозберужуючих технологій
№11 «Безпечне Малодолинське»
№2
Лібентальський
парк
перлина
Малодолинського
№1 Торшерне освітлення скверу "Перемоги"
№19 Гімнастичний куточок КДЮСШ
№7 Влаштування
пішохідного проходу між
вулицями Садовою та Олександрійською
Всього на суму:

Бюджет, грн
483 341
99 986
499 500
284 820
369 250
349 700
2 086 597 грн.

3. Голова Комісії Нарожний Г.О. інформував, що після перерозподілу бюджетних
коштів відповідальні виконавці забезпечують реалізацію проектів відповідно до
законодавства.
Для реалізації проектів - переможців міський голова створює робочу групу,
яка координує реалізацію проектів, з включенням до неї авторів проектівпереможців (за згодою).
Відповідальні структурні підрозділи готують звіти:
1) узагальнений про стан реалізації проектів у такі терміни:
- оперативний щоквартальний звіт - до 20 числа місяця, наступного за звітним
періодом;
- річний звіт за підсумками року - до 31 січня року, наступного за звітним.
2) про реалізацію кожного проекту Бюджету участі, що подаються на 30 день після
завершення реалізації відповідного проекту.
Звіти про стан реалізації та про реалізацію кожного проекту публікуються в
електронній системі і на офіційному веб-сайті Чорноморської міської ради
протягом п’яти робочих днів з дня їх підготовки.
4 . Урочисте нагородження авторів проектів, поданих на конкурс Громадського
бюджету міста Чорноморська у 2019 році.

Голова Комісії
Секретар Комісії

Нарожний Г.О.

