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Миколаївська міська рада
Виконавчий комітет
Миколаївської міської ради

Протокол
від 04.11.2021  № 6/КР-21

Засідання Координаційної ради з питань Громадського бюджету 
м.Миколаєва

Голова Координаційної ради: Луков В.

Члени Координаційної ради: Шуліченко Т., Криницька Т., Бондарєв 
Р., , Сухарников В., Ващиленко А.,  
Крисіна Н., Коваленко М., Цуканова 
А., Купрієвич І., Днєєва Т., Кісельова 
О., Мазанко М. 

Відсутні: Ковальчук Я., О., Святелик В., 
Кучеренко А. Степанець Ю. 

Запрошені: Опаріна Л., Рябенко О.,  Бабій І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд листа  заступника міського голови Петрова А. від 05.10.2021 

№41516/02.04-18/21-2 щодо можливості зміни головного розпорядника 
бюджетних коштів, який буде реалізовувати у 2022 році проєкт № 0004 
«Фестиваль вуличних культур «INSPIRE» (додається). 

2. Питання внесення змін до Положення про Громадський бюджет 
м.Миколаєва

3. Різне.
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СЛУХАЛИ:
Лукова В., який поінформував присутніх щодо реалізації проєктів-

переможців Громадського бюджету №0022 «Алея національних діаспор 
м.Миколаєва»,  № 0047 «Памп-трек. Перший в Миколаєві», № 0085 
«Капітальний ремонт скверу «Єкатеринінський», головний розпорядник коштів 
–департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

Лукова В., який озвучив лист заступника міського голови Петрова А. від 
05.10.2021 №41516/02.04-18/21-2 щодо можливості змінити розпорядника 
бюджетних коштів, який буде реалізовувати у 2022 році проєкт № 0004 
«Фестиваль вуличних культур «INSPIRE» (додається) з управління з питань 
культури та охорони культурної спадщина Миколаївської міської ради на 
виконавчий комітет Миколаївської міської ради (відповідальний – управління 
молодіжної політики Миколаївської міської ради).

В обговоренні взяли участь: Луков В., Бондарєв Р., Шуліченко Т., 
Рябенко О. 

Луков В. запропонував визначити головним розпорядником бюджетних 
коштів, який буде реалізовувати у 2022 році проєкт № 0004 «Фестиваль 
вуличних культур «INSPIRE»  виконавчий комітет Миколаївської міської ради 
(відповідальний виконавчий орган – управління молодіжної політики 
Миколаївської міської ради) та поставив питання на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:
«За» - «13»
«Проти» - «0»
«Утримались» - «0»

СЛУХАЛИ:
1. Шуліченко Т., яка повідомила, що за підсумками попередніх 

засідань Координаційної ради вже наявні пропозиції  змін до Положення про 
Громадський бюджет м.Миколаєва (далі-Положення), а саме: в частині  
граничних обсягів  проєктів та впровадження проєктів шкільного Громадського 
бюджету. Шуліченко Т., яка повідомила, що департаментом економічного 
розвитку Миколаївської міської ради на сайті ММР буде розміщено 
оголошення про  надання письмових пропозицій щодо внесення змін до 
Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва та запропонувала надати 30 
календарних днів для отримання пропозицій. Після узагальнення  пропозицій 
проєкт змін до Положення буде винесено  на розгляд Координаційної ради з 
питань Громадського бюджету м.Миколаєва.
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Кісельову О., яка запропонувала змінити назву Експертної групи з питань 
Громадського бюджету та посилити вимоги  до кандидатур у її члени. Також 
Кісельова О. запропонувала викласти в новій редакції Положення.

Ващиленка А. який наголосив, що Громадський бюджет -це інструмент 
участі громади в бюджетному процесі та підтримав внесення змін або 
викладання в новій редакції Положення. Ващиленко А. підкреслив, що 
необхідно надати 30 календарних днів для збору пропозицій від членів 
Координаційної ради, представників громадянського суспільства.

Лукова В., підкреслив, що пропозиції до Положення необхідно подавати в 
письмовому вигляді. 

Купрієвич І., яка підтримала ініціативу щодо внесення змін до Положення 
Також підкреслила, що доцільно провести аудит вже реалізованих проєктів 
Громадського бюджету м.Миколаєва та при розгляді поданих проєктів 
приймати комплексні рішення.

Лукова В., заначив, що на сьогодні проводяться робочі зустрічі з питання 
розвитку парку «Богоявленський». Наразі проводяться геодезичні роботи, 
території парку, на якій реалізуються проєкти Громадського бюджету.

Бабій І., повідомила, що буде розроблено ескізний проєкт території  парку 
«Богоявленський», на якій реалізуються проєкти Громадського бюджету 2020-
2021 років.

Коваленка М., який звернувся до департамента житлово-комунального 
господарства Миколаївської міської ради з проханням надати інформацію щодо 
проведення коригування проєкту землеустрою щодо організації та 
встановлення меж території рекреаційного призначення скверу ім.Генерала 
Свиридова, розташованого по Херсонському шосе, між вулицею Генерала 
Свиридова та вулицею Скульптора Ізмалкова в Інгульському (Ленінському) 
районі безпосередньо депутату Миколаївської міської ради Коваленку М. та 
копію першому заступнику міського голови.

Лукова В., який звернувся з проханням надати вищезазначену інформацію 
безпосередньо депутату Миколаївської міської ради Коваленку М. та копію 
відповіді першому заступнику міського голови.

Після обговорення Координаційна рада 
ВИРІШИЛИ:

1.Визначити виконавчий комітет Миколаївської міської ради 
(відповідальний виконавчий орган – управління молодіжної політики 
Миколаївської міської ради) головним розпорядником бюджетних коштів, який 
буде реалізовувати у 2022 році проєкт № 0004 «Фестиваль вуличних культур 
«INSPIRE».
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2. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради 
(Шуліченко Т.) розмістити на офіційному сайті Миколаївської міської ради 
оголошення про надання письмових пропозицій щодо внесення змін до 
Положення про Громадський бюджет м.Миколаєва протягом 30 календарних 
днів.

             Термін: до 10.11.2021

3. Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради 
(Шуліченко Т.) узагальнити надані пропозиції та винести їх на розгляд 
Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва.

Термін: протягом 10 робочих днів з дня                       
                                                          закінчення терміну подачі пропозицій

4. Інформацію щодо впровадження проєктів-переможців Громадського 
бюджету на території парку «Богоявленський», яку озвучила головний 
спеціаліст відділу екології управління екології департаменту житлово-
комунального господарства Бабій І., взяти до відома.

5.Адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради 
(Цуканов О.) передати департаменту житлово-комунального господарства 
Миколаївської міської ради (Осецька Н.) геодезичну документацію території  
парку «Богоявленський», на якій реалізуються проєкти Громадського бюджету 
2020-2021 років.

Термін: 16.11.2021

 6. Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської 
міської ради (Осецька Н.) надати інформацію щодо проведення коригування 
проєкту землеустрою щодо організації та встановлення меж території 
рекреаційного призначення скверу ім.Генерала Свиридова, розташованого по 
Херсонському шосе, між вулицею Генерала Свиридова та вулицею Скульптора 
Ізмалкова в Інгульському (Ленінському) районі безпосередньо депутату 
Миколаївської міської ради Коваленку М. та копію першому заступнику 
міського голови Лукову В.

Термін: 16.11.2021

Голова Координаційної ради                       Віталій ЛУКОВ

Протокол вела:
Наталя КРИСІНА


