
Протокол № З
засідання Комісії з реалізації Бюджету участі для шкільних проектів у місті

Чорноморську

26 липня 2019 року м. Чорноморськ

Головуюча на засіданні: Кушніренко Н.В. -  керуюча справами виконавчого 
комітету Чорноморської міської ради Одеської області, заступник голови Комісії.

Присутні на засіданні члени Комісії:
Кушніренко Н.В. (заступник голови Комісії), Кушнір В.Г., Левченко А.Г., Філатова 
Г.В., Червачова О.М., Ступак А.І. - гімназія № 1, Богданова Н.П. - ЗОШ № З, 
Рибачківський С. Ю. - ЗОШ № 4, Бардай О.В. - ЗОШ № 6, Стрецкул B.C. - ЗОШ № 
7, Буряченко М. В. - Малодолинська ЗОШ, Чаусов В.О. - Олександрівська ЗОШ, 
Кулоглу Алпер -  НВК, Солтик К.С.- школа лідерів.

Присутні на засіданні представники виконавчих органів:
Перкова С.А. — заступник начальника 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 представники шкіл. 

Порядок денний:

1. Підбиття підсумків голосування в 2019 році.

2. Визначення проектів переможців шляхом відкритого голосування.

3. Питання реалізації проектів та звітності.

4. Урочисте нагородження авторів шкільних проектів, поданих на конкурс 
Громадського бюджету міста Чорноморськ у 2019 році.

Заступник голови Комісії Кушніренко Н.В. розпочала засідання Комісії з 
урочистого нагородження авторів шкільних проектів, поданих на конкурс 
Громадського бюджету міста Чорноморська у 2019 році.

1. СЛУХАЛИ:

Заступник голови Комісії Кушніренко Н.В. інформувала присутніх, що в рамках 
шкільного бюджету у 2019 році подано 9 проектів на суму 970 101 грн.

До голосування було допущено 6 проектів на суму 542 082 грн.



За допомогою електронної системи та в друкованому вигляді проголосувало 940 
осіб, а саме:

№
з/п

Назва Бюджет, грн Кількість
голосів

1 №22 Олександрівська ЗОШ - велопарковка 20 304 463

2 №12 Малодолинська ЗОШ - Спортивний 
майданчик з вуличними тренажерами 109 964 223

3 № 10 Чорноморський НВК - школа сприяння 
здоров’ю. Спорт без обмежень 80 750 137

4
№ 18 Школа лідерів: облаштування зеленої зони 
відпочинку біля Будинку дитячої та юнацької 
творчості

136 000 79

5 №8 Контейнери для сортування відходів на 
території школи № 6 51 200 24

6 №9 Проект школи № 3 The light Park 143 864 14
Всього на суму: 542 082 грн

2. СЛУХАЛИ:

Заступник голови Комісії Кушніренко Н.В. ознайомила присутніх з 
особливостями визначення переможців шкільних проектів Громадського бюджету:

- переможці шкільних проектів Громадського бюджету (бюджету участі) 
визначаються на засіданнях відповідної комісії шляхом відкритого голосування;

- кожний член Комісії має право підтримати голосуванням та віддати свій голос 
лише за два шкільних проекти від різних шкіл серед запропонованих. Результати 
голосування, отримані за допомогою електронної системи «Громадський проект» є 
рейтинговими, та враховуються комісією при визначенні переможців.

- у разі, якщо два або більша кількість шкільних проектів набрали однакову 
кількість голосів членів Комісії, переможцем серед цих проектів визнається той 
проект, який набрав більшу кількість голосів в електронній системі «Громадський 
проект».

Заступник голови Комісії Кушніренко Н.В. винесла на відкрите голосування 
шкільні проекти:

№
з/п

Назва Кількість
голосів

1 №22 Олександрівська ЗОШ - велопарковка 5

2 №12 Малодолинська ЗОШ - Спортивний 
майданчик з вуличними тренажерами 2

3 №10 Чорноморський НВК - школа сприяння 
здоров’ю. Спорт без обмежень 6

4
№18 Школа лідерів: облаштування зеленої зони 
відпочинку біля Будинку дитячої та юнацької 
творчості

7



5 №8 Контейнери для сортування відходів на 
території школи № 6 4

6 №9 Проект школи № 3 The light Park 4

Заступник голови Комісії Кушніренко Н.В. оголосила список проектів 
- переможців в рамках шкільного бюджету у 2019 році:

№
з/п

Назва Бюджет, грн

1 №22 Олександрівська ЗОШ - велопарковка 20 304

2 №10 Чорноморський НВК - школа сприяння 
здоров’ю. Спорт без обмежень 80 750

3
№18 Школа лідерів: облаштування зеленої зони 
відпочинку біля Будинку дитячої та юнацької 
творчості

136 000

4 №8 Контейнери для сортування відходів на 
території школи № 6 51 200

Всього на суму: 288254
грн

3. СЛУХАЛИ:

Заступник голови Комісії Кушніренко Н.В. інформувала присутніх, що після 
перерозподілу бюджетних коштів відповідальні виконавці забезпечать реалізацію 
проектів відповідно до законодавства.

Для реалізації проектів - переможців міський голова створить робочу групу, яка 
буде координувати реалізацію проектів.

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.

Заступник голови Комісії ^ Кушніренко Н.В.Комісії Кушніренко

Філатова Г.В.


