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КООРДИНАЦІЙНА РАДА  

З ПИТАНЬ ГРОМАДСЬКОГО БЮДЖЕТУ М.МИКОЛАЄВА  

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

17.01.2017             м.Миколаїв 

13ºº           

 

Головуючий – заступник 

голови Координаційної ради: 

Шуліченко Т.В. 

 

Присутні:  

члени Координаційної ради 

 

 

 

 

 

 

Галкіна А.О., Днєєва Т.М., Крисіна Н.С., Лосік 

Т.О., Панченко Ф.Б., Суслова Т.М., Цуканова 

А.Є., Шевченко Д.О., Ващиленко А.М., Карцев 

С.М.  

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1.  Обрання головуючого. 

2. Перелік проектів, які отримали позитивну оцінку за результатами 

розгляду Експертної групи для голосування. 

3. Різне. 

 

1.СЛУХАЛИ: 

1.1.  Шуліченко Т.В. надала інформацію, що у зв’язку із відпусткою голови 

координаційної ради з питань громадського бюджету м. Миколаєва необхідно 

обрати головуючого засідання.  

Оскільки складом Координаційної ради громадського бюджету м. 

Миколаєва, затвердженим розпорядження міського голови,  передбачено два 

заступники голови координаційної ради Шуліченко Т.В. та Ващиленко А.М., 

було запропоновано розглянути зазначені кандидатури та обрати з них 

головуючого засідання шляхом голосування. Першою на голосування щодо 

обрання головуючим засідання Координатної ради з питань громадського 

бюджету м. Миколаєва було поставлено кандидатуру директора департаменту 

економічного розвитку Миколаївської міської ради Шуліченко Т.В. 

Голосували: «за» - 10, «проти» - 0, «утримались» - 1. 

Вирішили: обрати головуючим на цьому та наступних засіданнях 

Координаційної ради з питань Громадського бюджету м. Миколаєва, за умови 

відсутності голови Координаційної ради, директора департаменту економічного 

розвитку Шуліченко Т.В. 
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2.1. Шуліченко Т.В., директора департаменту економічного розвитку 

Миколаївської міської ради, щодо результатів розгляду Експертною групою з 

питань Громадського бюджету м.Миколаєва проектів, поданих для участі у 

Громадському бюджеті м.Миколаєва у 2018 році.  

За наданою інформацією загалом було подано 117 проектів, з них отримали 

позитивну оцінку – 76 проектів, негативну оцінку – 33 проекти, 6 проектів було 

знято з розгляду за згодою авторів. З проектів, які отримали позитивну оцінку, 

33 проекти відносяться до категорії малих, 43 проекти – до категорії великих. 

Під час засідання Експертної групи з питань Громадського бюджету 

м.Миколаєва 17.01.2018 було проведено жеребкування для визначення 

порядкових номерів проектів у реєстрі проектів, які допущені до голосування в 

рамках Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році. 

Перелік (список) проектів, які отримали позитивну оцінку за результатами 

розгляду Експертною групою з питань Громадського бюджету м.Миколаєва 

представлено членам Координаційної ради з питань Громадського бюджету 

м.Миколаєва згідно з п. 11 розділу 5 Положення про Громадський бюджет 

м.Миколаєва. 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Карцева С.М., який запропонував провести друге засідання 

Координаційної ради з питань Громадського бюджету м.Миколаєва та 

запросити авторів проектів та розглянути деякі проекти, які отримали 

негативну оцінку за результатами розгляду Експертною групою з питань 

Громадського бюджету м.Миколаєва, а саме №№ за реєстром поданих проектів 

0010, 0083, 0095. 

В обговорені брали участь Шуліченко Т.В., Галкіна А.О., Панченко Ф.Б., 

Суслова Т.М., Цуканова А.Є., Ващиленко А.М., Карцев С.М.  

 

3. СЛУХАЛИ 

Шуліченко Т.В., щодо розгляду питання співвідношення фінансування 

проектів у рамках Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році. На даний 

час відповідно до р.2 п.2 Положення про громадський бюджети м. Миколаєва 

до 30 відсотків загального обсягу Громадського бюджету будуть направлені на 

великі проекти. У разі потреби Координаційною радою дане співвідношення 

може бути змінено.  

 В обговорені брали участь Шуліченко Т.В., Галкіна А.О., Панченко Ф.Б., 

Суслова Т.М., Цуканова А.Є., Ващиленко А.М., Карцев С.М. Лосік Т.О., 

Шевченко Д.О.   

  

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Провести наступне засідання Координаційної ради з питань 

Громадського бюджету м.Миколаєва 18 січня 2018 року о 14.30 (каб. 163) та 

запросити авторів проектів №№ за реєстром поданих проектів 0010, 0083, 0095, 
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а також представників виконавчих органів Миколаївської міської ради, які 

здійснювали попередню оцінку зазначених проектів. 

 

2. Погодити перелік (список)  проектів, які отримали позитивну оцінку за 

результатами розгляду Експертною групою з питань Громадського бюджету 

м.Миколаєва. 

 

Голосували: «за» - 11, «проти» - 0, «утримались» - 0 

 

3. Надати свої пропозиції щодо зміни співвідношення фінансування 

проектів у рамках Громадського бюджету м.Миколаєва у 2018 році. 

 

        Термін: до 18 січня 2018 року 

 

 

Головуючий – заступник голови 

Координаційної ради        Т.В.Шуліченко 

 

 

Секретар Координаційної ради      Н.С.Крисіна 


