ПРОТОКОЛ №8/17
Засідання робочої групи з питань
Громадського Бюджету м.Миргорода (далі – РГ)
м. Миргород

«11» жовтня 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, секретар РГ.
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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"
начальник фінансового управління
Миргородської міської ради

11

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

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Опрацювання бланків голосування та внесення в реєстр голосів на паперових бланках
для голосування станом на 10 жовтня.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Опрацювання бланків голосування та внесення в реєстр голосів на паперових бланках
для голосування станом на 10 жовтня.
Виступила: Усик Т. повідомила, що 10 жовтня відбулася виїмка заповнених бланків з
пунктів голосування. Сьогодні потрібно опрацювати усі бланки, перевірити правильність їх
заповнення та внести дані у відповідні таблиці. Реєстр голосів потрібно надати модератору
для внесення на онлайн платформу. Таким чином голоси з паперових бланків буде додано до
системи електронного голосування та автоматично пораховано.
Опрацьовано бланків
Відхилено через невірне заповнення
Відхилено з інших причин –
голосували не громадяни України
Внесено в реєстр

901
0
3
898

Голосували:
"За" – одноголосно
"Проти" Вирішили:
Відхилити 3 бланки, заповнені не громадянами України – голосувати мають право тільки
громадяни України.
Дані з 898 бланків голосування внести до реєстру та передати модератору для внесення на
однайл платформу.
Голова РГ

_______________________

Т.Усик

Секретар РГ

_______________________

А.Саєнко

11 жовтня 2017 року

