ПРОТОКОЛ №10/17
Засідання робочої групи з питань
Громадського Бюджету м.Миргорода (далі – РГ)
м. Миргород

«01» листопада 2017 р.

Проводила голова засідання: Т.Усик – начальник відділу муніципальних ініціатив,
інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради.
Вела протокол секретар засідання: А.Саєнко – головний спеціаліст відділу муніципальних
ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Миргородської міської ради.
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ПРИСУТНІ ЧЛЕНИ РОБОЧОЇ ГРУПИ:
ПІП
Підпис
Посада
начальник відділу муніципальних
Усик
Тетяна
ініціатив,
інвестицій
та
Дмитрівна
енергоменеджменту Миргородської
міської ради, голова РГ
депутат міської ради, член постійної
комісії
з
питань
житловокомунального
господарства,
Казімірова
Ольга
будівництва,
торговельного
Леонідівна
обслуговування,
транспорту,
зв’язку,
екологічної
політики,
заступник голови РГ
головний
спеціаліст
відділу
муніципальних ініціатив, інвестицій
Саєнко
Анна
та
енергоменеджменту
Олексіївна
Миргородської
міської
ради,
секретар РГ
Бельдій
Олександр
керівник велогуртка Миргородської
Володимирович
станції юних туристів
в.о.
начальника
управління
архітектури
та
державного
Бессонова
Оксана
архітектурно-будівельного
Іванівна
контролю Миргородської міської
ради
депутат міської ради, заступник
Булойчик
Олена
головипостійної комісії з питань
Михайлівна
промисловості, приватизації та
земельних ресурсів
Вовк
Юрій
представник
громадськості
Михайлович
м.Миргорода
Гошко
Марина
представник
громадськості
Вікторівна
м.Миргорода
Грищенко
Сергій
представник
громадськості
Васильович
м.Миргорода
депутат міської ради, член комісії з
питань
соціальної
політики,
охорони
праці,
забезпечення
Денисенко
Оксана
правопорядку та демократичного
Василівна
цивільного контролю над Воєнною
організацією і правоохоронними
органами,
охорони
здоров’я,
материнства і дитинства

15

Коркішко Михайло
Олександрович

16

Короленко Алла
Анатоліївна

інспектор сектора по роботі з
органами самоорганізації населення
організаційного
відділу
Миргородської міської ради
представник
громадськості
м.Миргорода
начальник
відділу
освіти
Миргородської міської ради
активний
велогромадянин
м.Миргорода
начальник
відділу
житловокомунального
господарства
Миргородської міської ради
представник
громадськості
м.Миргорода

17

Косинська Юлія
Миколаївна

представник
м.Миргорода

18

Приліпа Василь
Миколайович

19

Сіваченко Валентина
Михайлівна

20

Синельник
Петрівна

голова
ради
мікрорайону
Центральний
директор
центру
соціальної
реабілітації
дітей
інвалідів
м.Миргорода
представник Районового козацького
товариства "Миргородський Полк
Українського Козацтва"
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12
13
14

21
22
23
24

Дудник
Василівна

Вікторія

Золотарьова
Леся
Анатоліївна
Колибельнік Тетяна
Миколаївна
Коломойцев Дмитро
Геннадійович

Олена

Скляр
Сергій
Миколайович
Цибульський Андрій
Леонідович
Шумейко Арсен
Олександрович
Яковлєв Сергій
Іванович

громадськості

начальник фінансового управління
Миргородської міської ради
Представник ГО "Передвижник"
представник
громадськості
м.Миргорода, член МАНУ
голова ради мікрорайону Личанка,
депутат міської ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд заяви від автора проекту "Пам'ятник миру в мирному місті" щодо зменшення
вартості проекту.
2. Формування рейтингу проектів та визначення проектів-переможців.
3. Інформація з навчальної поїздки до Польщі.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Розгляд листа від автора проекту "Пам'ятник миру в мирному місті" щодо зменшення
вартості проекту.
Виступила: Усик Т. повідомила, що від автора проекту "Пам'ятник миру в мирному місті"
Булойчик О.М. надійшла заява щодо зменшення вартості проекту на 200 тис. грн..
Виступила: Булойчик О. аргументувала заяву. Зменшення вартості проекту є доцільним з
огляду на те, що заплановані роботи можна виконати за 550 тис. грн. та зумовлене
результатами додаткового моніторингу цін, виконаним автором. Зменшення вартості
"Пам'ятник миру в мирному місті" з 750 до 550 тис. грн..
Голосували:
"За" – 14
"Проти" – 1
Вирішили:
Зменшити вартість проекту "Пам'ятник миру в мирному місті" на 200 тис. грн. Нова
вартість: 550 тис. грн.
2. Формування рейтингу проектів та визначення проектів-переможців.
Виступила: Усик Т. нагадала, що робоча група на своєму засіданні відповідно до
результатів голосування формує рейтинг проектів та визначає перелік проектів-переможців,
які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою, та рекомендує їх до
фінансування за кошти ГБ на наступний рік шляхом винесення рішення на сесію міської
ради.
Згідно результатів голосування сформовано наступний рейтинг:
Назва проекту, вартість
Голоси
Пам'ятник миру у мирному місті 550000 ГРН
819
Облаштування постійно-діючої виставки козацького побуту під відкритим небом
799
"Козацький стан" 200000 ГРН
Безпечні пісочниці для малят дошкільного віку 173400 ГРН
633
ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК ПО ПРОВУЛКУ НАРІЖНОГО 33050 ГРН
600
Комбінований баскетбольний та волейбольний майданчик 330580 ГРН
589
Спортивний майданчик ЗОШ І-ІІІ ст. № 9 ім. І.А. Зубковського 750000 ГРН
568
Мешканці Миргорода за здоровий спосіб життя 195000 ГРН
475
ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ АВІАМІСТЕЧКА 326800 ГРН
449
Реконструкція території дитячого майданчика за адресою вул.Сорочинська,
429
буд.20 125000 ГРН
Будівництво водогону по вулиця Микиші (із прилеглими вулицями та
329
провулками) 750000 ГРН
Благоустрій території біля Братської могили 200000 ГРН
235
Пішохідний тротуар - безпека та зручність пересування пішоходів 342700 ГРН
235
Упорядкування парковки в центрі міста 64000 ГРН
180
Стріт-арт об’єкт МУРАЛ (масштабний малюнок на стіні висотного будинку) 58540
167
ГРН
Світлофор на перехресті вулиць Гоголя та Д.Апостола 500000 ГРН
157
КАРУСЕЛЬ НА ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК У ПРОВУЛОК БАГАЧАНСЬКИЙ 10800 ГРН
143
«DoggyPark» Створення майданчика для вигулу та тренування собак 377746 ГРН
107
"Чиста криниця" ,чиста питна вода-наше здоров'я 583000 ГРН

81

Баскетбол 3х3. Миргород 67000 ГРН
Двомовна україно-польська молодіжна вистава. Міста-побратими: МиргородЗгожелец 82500 ГРН

78
71

Згідно п.7.6 Положення про Громадський бюджет м.Миргорода, проектами-переможцями,
що набрали найвищу кількість голосів до вичерпання коштів, виділених на 2018 рік, та
будуть рекомендовані Робочою групою до фінансування за кошти ГБ на 2018 рік шляхом
винесення рішення на сесію міської ради стають:
Назва проекту, вартість
Голоси
Пам'ятник миру у мирному місті 550000 ГРН
819
Облаштування постійно-діючої виставки козацького побуту під відкритим небом
799
"Козацький стан" 200000 ГРН
Голосували:
"За" – одноголосно
"Проти" Вирішили:
Затвердити рейтинг проектів та перелік проектів-переможців. Рекомендувати їх до
фінансування за кошти ГБ на наступний рік.
3. Інформація з навчальної поїздки до Польщі.
Виступила: Косинська Ю. з інформацією про напрацювання польських міст та гмін щодо
втілення громадських бюджетів, консультацій та інших методів долучення громади до
прийняття рішень.
Вирішили: інформацію прийняти до відома.

Голова РГ

_______________________

Т.Усик

Секретар РГ

_______________________

А.Саєнко
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